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Ata da 43ª Sessão, Não Deliberativa, em 5 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Paulo Paim, Ruben Fiqueiró e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 21 minutos e 
encerra-se às 11 horas e 58 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Se-
nadores que o Senado Federal está convocado para 
uma sessão especial a realizar-se na segunda-feira, 
às 11 horas, em memória dos mortos no holocausto 
e para marcar o transcurso de setenta anos da insur-
reição dos judeus no Gueto de Varsóvia, nos termos 
do Requerimento n° 54, de 2013, do Senador Flexa 
Ribeiro e outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 263, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 12, 

do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS 
nº 147, de 2004, que “Altera o art. 56 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional”, seja ouvida, também, 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 44/13 – CDH

Brasília, 4 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência a aprovação, no dia 

3-4-2113, do Requerimento da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa nº 6, de 2013. de 

autoria do Senador Paulo Davim, que extingue a Sub-
comissão Permanente de Combate ao Trabalho Escra-
vo, criada atráves do Requerimento RDH 80 de 2011.

Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa.

OF. Nº 45/13 – CDH

Brasília, 4 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência a aprovação, no dia 

3-4-2113, do Requerimento da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa nº 7, de 2013. de 
autoria do Senador Paulo Davim, que requer a criação 
da Subcomissão Permanente para Enfrentamento do 
Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas e Combate 
ao Trabalho Escravo, no âmbito da Comissão de Direitos 
Humanos, composta de cinco membros titulares e igual 
número de suplentes, conforme composição anexa.

Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa.

SUBCOMISSÕES DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA – 

CDH

1. Composição da Subcomissão Permanente para 
Enfrentamento do Tráfico Nacional e Internacional de 
Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo. Requerimen-
to nº 7, de 2013-CDH (RDH nº 7, de 2013), autoria do 
Senador Paulo Davim.

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL

Paulo Paim (PT/RS) Randolfe Rodrigues (PSOL/AP)
Lídice da Mata (PSB/BA) Vago

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV)

Paulo Davim (PV/RN) Vago
Vago Vago

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM)

Ataídes de Oliveira (PSDB/TO) Vago
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REQUERIMENTO Nº 7, DE 2013-CDH

Requeiro nos termos do art. 73, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a Pessoas e Combate aos 
Trabalho Escravo, no âmbito da Comissão de Direitos 
Humanos, composta de cinco membros titulares e igual 
número de suplentes.

Justificação

Tendo participado como membro titular da Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada com o 
objetivo de investigar o tráfico nacional  e internacional 
de pessoas no Brasil, suas causas, consequências, 
toas e responsáveis, julgo de fundamental relevância 
a continuidade dos debates, tendo em vista que o trá-
fico de seres humanos ainda é uma problema sérios 
a ser enfrentado.

Foram observadas inúmeras relações desse tipo 
de crime com outras violações aos direitos humanos, 
entre eles a exploração de mão de obra escrava, a 
exploração sexual comercial e o tráfico de órgãos hu-
manos. E ainda, abusos e violências contra crianças 
e adolescentes.

Acredito que, juntos, parlamentares e diversos 
segmentos da sociedade civil, conseguirão desen-
volver uma profunda reflexão sobre o tema, sendo 
possível elaborar e aprovar proposições legislativas, 
bem como analisar políticas públicas já existentes e 
propor a integração dessas políticas a nível Federal, 
Estadual e Municipal.

Sendo assim, com o apoio de todos os que atuam 
no fortalecimento e na defesa dos direitos humanos, 
proponho, no âmbito desta Casa, a criação da Sub-
comissão para Enfrentamneto do Tráfico de Pessoas, 
buscando construir uma estrutura legal que permita ao 
Estado lutar contra esse tipo de crime odioso.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013. – Se-
nador Paulo Davim.

OF. Nº 46/13 – CDH

Brasília, 4 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência a aprovação, no dia 

3-4-2113, do Requerimento da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa nº 10, de 2013. de 
autoria do Senador João Capiberibe, anexo, que requer 
a criação da Subcomissão Permanente da Memória, 
Verdade e Justiça, no âmbito da Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação Participativa, composta de 
cinco membros titulares e igual número de suplentes, 
conforme composição enexa.

Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa.

2. Composição da Subcomissão Permanente da Me-
mória, Verdade e Justiça. Requerimento nº 10, de 
2013-CDH (RDH nº 10, de 2013), autoria do Senador 
João Capiberibe.

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL

Randolfe Rodrigues (PSOL/AP) Paulo Paim (PT/RS)
João Capiberibe (PSB/AP) Eduardo Suplicy (PT/SP)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV)

Paulo Davim (PV/RN) Vago
Vago Vago

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM)

Vago Vago

REQUERIMENTO Nº 10, DE 2013 – CDH

Requeiro nos termos do art. 73, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a criação da Subcomissão 
Permanente da Memória, Verdade e Justiça, no âm-
bito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa.

Justificação

Venhor, por meio deste, requerer a instlação da 
Subcomissão de Memória, Verdade e Justiça, com a 
finalidade de examinar e esclarecer as graves viola-
ções de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988.  
Sua atuação complementará o trabalho a ser realizado 
pela comissão correlata na Câmara dos Deputados, 
abrindo espaço para mais debates e coleta de infor-
mações úteis no estabelecimento da verdade factual 
sobre os fatos ocorridos especialmente durante a Di-
tadura Militar de 1964-1985.

Solicito, ainda, que esta Subcomissão seja com-
posta por oito membros, sendo cinco Titulares e cinco 
Suplentes.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013. – Sena-
dor João Capiberibe, PSB/AP.

OF. Nº 48/13 – CDH

Brasília, 5 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência a composição da 

Subcomissão Temporária de Combate à Pedofilia, Di-
reitos da Criança, Adolescente, Juventude e Idoso, no 
âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, criada por força do RDH nº 40/2012, de 
autoria do Senador Magno Malta, aprovado em 29-3-
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2013, composta de cinco membros titulares e igual 
número de suplentes, conforme composição abaixo:

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL

Paulo Paim (PT/RS) Randolfe Rodrigues (PSOL/AP)
João Capiberibe (PSB/AP) Anibal Diniz (PT/AC)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV)

Paulo Davim (PV/RN) Vago
Vago Vago

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM)

Ataídes de Oliveira (PSDB/TO) Vago

Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presi-
denta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a presença, na Chapelaria, do Senador Cris-
tovam, eu, com enorme satisfação, chamo à tribuna, 
neste momento, o sempre Deputado Federal Consti-
tuinte e agora grande Senador da República – digo 
isso porque tive orgulho de ter sido Deputado Federal 
Constituinte com V. Exª –, Senador Ruben Figueiró. 

No meu currículo, sempre direi que fui Consti-
tuinte, na época Deputado Federal. Hoje, com alegria, 
estamos juntos aqui no Senado, nobre Senador Ruben 
Figueiró. É uma satisfação enorme estar presidindo 
a Casa no momento em que V. Exª vai à tribuna. Sei 
também que V. Exª se dispõe a presidir os trabalhos 
em um segundo momento, para que os outros Sena-
dores possam usar da palavra.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Muito obrigado, meu caro e ilustre Líder.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – E, se V. Exª me permite ainda, nunca é demais 
lembrar que nós fomos Constituintes com o Lula, Fer-
nando Henrique, Ulisses Guimarães, Mário Covas, 
Olívio Dutra, tantos homens que ajudaram e ajudam 
a escrever a história deste País. Alguns faleceram, 
outros continuam, de uma forma ou de outra, dando 
a sua contribuição.

E nós estamos aqui, no Senado.
A tribuna é sua, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, muito grato pelas referências 
generosas de V. Exª à minha atuação na Câmara dos 

Deputados e como Constituinte, quando tive a supre-
ma honra de tê-lo como companheiro e apreciar a sua 
atuação, trazendo para a Constituição da República 
pontos importantíssimos, que asseguram, sobretudo, 
o direito social.

Também relembro, com muita saudade, das pes-
soas a que V. Exª se referiu, não somente aquelas que 
estão hoje compartilhando conosco uma luta pela me-
lhora do nosso País, mas também daquelas que falece-
ram. Eu não me esqueço, sinceramente, da presença 
do nosso querido Deputado, Dr. Ulisses Guimarães. 
Graças a ele foi possível, a tempo célere, nós termos 
esta Constituição, a Constituição Cidadã, hoje, orgulho 
não só dos brasileiros, mas também de todos aqueles 
que amam a democracia. 

Muito grato a V. Exª pelas referências, sobretudo 
as que V. Exª fez à minha pessoa, e as retribuo com 
igual calor.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sin-
ceramente, eu não gostaria de trazer à tribuna um 
problema sério que diz respeito ao impasse criado em 
meu Estado, o Mato Grosso do Sul, envolvendo índios 
e não índios sobre a questão fundiária.

Com pesar, no entanto, eu me sinto na obriga-
ção de trazer ao conhecimento de Vossas Excelências 
e deste Plenário à Nação, fato grave que ocorreu na 
região de Sidrolândia, Município próximo à capital, 
Campo Grande.

Na semana passada, no dia 25 de março, uma 
representação indígena se justificou perante represen-
tantes do Ministério Público, da Advocacia Geral da 
União e da Funai, na tentativa de esclarecer invasões 
que fizeram numa área situada entre os Municípios de 
Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia. Os índios terenas 
reclamam ser área tradicionalmente deles e fizeram 
ocupação a título de retomada.

Ao lado dessa área invadida, que é de 17 mil hec-
tares, os índios terenas já ocupam uma área de 2.090 
mil hectares. Essa reclamação indígena vem desde o 
ano de 2000 e está ainda aguardando decisão judicial.

Tive conhecimento de que várias arbitrariedades 
estão ocorrendo lá na área conflagrada, inclusive com 
o abate de animais dos proprietários rurais, sem que 
haja uma providência das autoridades de segurança. 
Apenas um contingente da Polícia Federal foi acionado 
para evitar confronto entre índios e não índios.

Correm notícias de que acontecem outras irre-
gularidades ainda mais sérias, como o tráfico de en-
torpecentes, que estaria correndo solto entre os inva-
sores, inclusive com porte de armas de fogo. Se essa 
informação é verdadeira, confirmamos que o que está 
acontecendo lá é gravíssimo.
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O ambiente é de conflagração, que só não ocor-
reu ainda porque há pessoas ponderadas de ambos 
os lados, que tentam acalmar os ânimos dos demais.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, com as reser-
vas que me impõem em busca da verdade, o que está 
acontecendo em Sidrolândia e em Dois Irmãos do Bu-
riti comprova o que não somente eu, mas também os 
ilustres Senadores Waldemir Moka e Delcídio do Ama-
ral têm, há tempos, advertido as autoridades federais.

Reclamamos da leniência com que o Ministério da 
Justiça está tratando a questão, eis que tem no âmbito 
de sua competência institucional a Funai, autarquia que 
parece estar acima de seu superior e das autoridades 
maiores da República. O órgão em Mato Grosso do 
Sul tem permitido que aqueles que se encontram sob 
sua guarda e amparo firam as decisões da Justiça e 
desrespeitem o princípio constitucional do direito de 
propriedade, este concedido, inclusive, através de Tí-
tulo Público no registro de imóveis.

Os legítimos proprietários das terras invadidas 
recentemente pela comunidade Terena tiveram ganho 
de causa em processo julgado em primeira e segunda 
instâncias federais. No entanto, a Funai não respeita 
sequer decisões judiciais, deixando de orientar seus 
tutelados para que evitem invasões.

Permita, Sr. Presidente, acrescentar uma infor-
mação que acabo de receber do advogado Carlos 
Fernando de Souza, de Mato Grosso do Sul. Ele re-
lata o resultado decepcionante de uma audiência que 
teve com o assessor especial do Excelentíssimo Mi-
nistro da Justiça há cerca de um mês. Segundo o 
advogado, das providências solicitadas, nenhuma foi 
tomada. Além disso, ainda informou que os funcioná-
rios da Funai do Estado que estavam perturbando o 
cumprimento de uma decisão da Justiça, conforme o 
texto da denúncia protocolizada no Ministério sob o 
número 08001002800/2013-90, ao contrário de se-
rem punidos, foram premiados com nomeações para 
cargos de chefia.

Sr. Presidente, desejo reiterar o que eu tenho dito 
e o que os meus ilustres pares da representação de 
Mato Grosso do Sul têm feito desta tribuna. Enquanto 
a Funai estiver no âmbito do Ministério da Justiça, os 
fatos aqui relatados continuarão ocorrendo.

Repito, pois: para que haja ordem e respeito ao 
direito pétreo da propriedade e haja realmente prote-
ção e assistência ao índio em condições condignas, 
o caminho é a Funai passar ao âmbito da Presidência 
da República, tal como ocorre hoje com as secreta-
rias de proteção às minorias, como a Secretaria de 
Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres e a Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial.

Permitam-me V. Exªs ler, para constar dos Anais 
desta Casa, texto da mensagem que encaminhei às 
Câmaras Municipais de Coronel Sapucaia e Tacuru, Mu-
nicípios situados na zona de fronteira com a república 
irmã do Paraguai, quando lá se realizam, nos dias de 
hoje e de amanhã, 6, concentrações de proprietários 
rurais para debater a questão fundiária das terras em 
litígio entre índios e produtores, acentuando a emigra-
ção de indígenas – isto é muito importante ressaltar 
aqui –, acentuando a emigração de indígenas natu-
rais do Paraguai e, até, da Bolívia e da longínqua Co-
lômbia, por estímulo de ONGs com base no Paraguai 
– vou repetir –, por estímulo de ONGs com base na 
República do Paraguai, o que é gravíssimo e reclama 
uma averiguação das autoridades federais brasileiras.

Eis o texto da mensagem:

Em atenção ao convite enviado por Vossas 
Excelências ao meu escritório de representa-
ção em Campo Grande para participar de au-
diência pública sobre “Demarcação de Terras 
Indígenas” venho, por meio desta, dar apoio 
integral à iniciativa, pois acredito que, somente 
com a mobilização das forças vivas da Nação, 
poderemos sensibilizar o Governo Federal so-
bre este grave problema social e econômico 
que ocorre em nosso Estado.
Mesmo não podendo comparecer aos eventos, 
em decorrência de compromissos já assumi-
dos em Brasília, quero posicionar-me de ma-
neira inconteste acerca de minha discordância 
com a maneira com que o Governo Federal 
tem tratado a questão, deixando que a FUNAI 
aja como um “Estado Paralelo”, prejudicando 
produtores rurais e deixando ao desamparo 
as comunidades indígenas.
Recentemente, num artigo público na impren-
sa de Mato Grosso do Sul, afirmei que “me 
entristece profundamente ver uma autarquia 
federal, como a FUNAI, agir ideologicamente, 
prejudicando os índios e provocando insegu-
rança jurídica no campo”, reiterando que “o 
órgão está atuando para estimular os conflitos, 
insuflando os indígenas a não cumprir acordos 
já firmados pela Justiça”.
A bancada federal de nosso Estado, Senadores 
e Deputados, tem se manifestado perante as 
altas autoridades da República, comentando 
a discordância entre índios e não-índios e a 
gravidade da situação fundiária gerada pela 
FUNAI em desrespeito ao legítimo direito da 
propriedade privada.
Em razão desse trabalho parlamentar, percebo 
que há indícios veementes, Sr. Presidente, de 
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que medidas governamentais serão tomadas 
visando à cessão de tais conflitos.
Esclareço, porém, que tais medidas estão a 
depender de decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral quanto aos embargos declaratórios que 
lá estão sendo apreciados e que dizem res-
peito à decisão da própria Corte com relação 
à reserva Raposa Serra do Sol, no Estado de 
Roraima. Senadores não só de Mato Grosso 
do Sul, como de Mato Grosso, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul [do seu Estado 
de origem, Sr. Presidente, que V. Exª represen-
ta tão bem] estão insistindo junto àquela Alta 
Corte por providências [enérgicas e imediatas].
De minha parte, o propósito é lutar incansavel-
mente pela preservação do direito de proprie-
dade de seus legítimos possuidores ou, se isso 
não for possível, que se dê a desapropriação 
com o pagamento, além das benfeitorias, da 
terra nua, sobretudo que se restabeleçam, com 
medidas sérias e efetivas, as relações de res-
peito e paz que sempre existiram no passado 
entre índios e não índios.
A minha mensagem final é a de que estejamos 
todos unidos, pois assim espera a Nação Bra-
sileira que nos abriga como irmãos.

Sr. Presidente, é essa a declaração que faço, 
neste instante, para conhecimento de V. Exªs, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, para que, enfim, o Governo 
da República se sensibilize com essa questão, que é 
de extrema gravidade, e que pode chegar até a um 
conflito, se essas providências que nós reclamamos 
não forem tomadas de caráter imediato.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Ruben Figueiró, permita-me só um 
comentário rápido.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Com o maior prazer. O seu aparte, na Presidência, 
enriquece muito o meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – E faço esse comentário, porque é um tema que 
me é tão caro, não só a mim e a V. Exª, mas a todo 
o País, porque todo mundo tem um carinho especial 
pela comunidade indígena. Nós mesmos, que fala-
mos tanto da comunidade negra, temos sempre de 
admitir e lembrar que quem aqui estava – e sempre 
esteve – são os índios. Depois chegaram os brancos, 
os negros, os espanhois, os japoneses, enfim, todas 
as etnias e origens.

Eu entendo que o enfoque principal do discurso 
de V. Exª é na linha de que nós não podemos incenti-
var o conflito. Nós temos, como legisladores, homens 
públicos, e mesmo ONGs, de caminhar na linha da 

construção de alternativas positivas que permitam 
aos índios ocuparem o seu espaço legítimo, mas que 
também permita aos nossos agricultores continuarem 
produzindo, de forma direta, o alimento que chega às 
nossas mesas – e digo às nossas mesas, pois é à mesa 
de todo o povo brasileiro, todos os dias.

Mas quero pegar o enfoque que V. Exª colocou 
no meio do seu pronunciamento: por que a gente não 
cria, como criou para o negro – ouvi que V. Exª citou 
aí, e ajudei aqui mesmo –, a Secretaria Especial, com 
caráter de Ministério, que está fazendo um belo traba-
lho, a Ministra Luiza Bairros; como criamos a Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, está lá a Ministra Ma-
ria do Rosário fazendo um belo trabalho, está dando 
resultado para o País; como criamos a Secretaria da 
Mulher, que está dando um belo trabalho, tudo com 
status de ministério. Se nós todos temos esse carinho, 
como fizemos questão de mostrar, aos povos indígenas, 
por que não seguimos a orientação de V. Exª, como 
outros Senadores já falaram, e concordo também, de 
criarmos uma Secretaria Especial ligada à Presidên-
cia da República, com status de ministério e tendo lá, 
então, o ministro que cuide dessa área. 

Por isso, quero cumprimentar V. Exª. Repito, te-
nho muito orgulho de ter sido Deputado Federal Cons-
tituinte ao seu lado, e lá percebi, porque cuidei muito 
do Capítulo da Ordem Social, que V. Exª sempre es-
tava na trincheira da resistência fazendo o bem, como 
sempre digo, não interessando a quem. Por isso, a sua 
sugestão tem que ser ouvida pelos governantes, para 
que se dê, de uma vez todas – não é nem contra a 
Funai –, à Funai, na verdade, com outro nome porque 
não seria mais Funai, Secretaria Especial dos Povos 
Indígenas com status de ministério. Mesmo aqueles 
que estão na Funai, que, porventura, resistem a essa 
ideia, têm que entender que deu certo em outras áre-
as. Se deu para negros, para mulheres, para jovens, 
para deficientes – estão agora na mesma linha –, até 
os idosos também estão numa outra linha, vão criar 
uma secretaria, por que não se pode também trabalhar 
com os povos indígenas? 

Por isso, meus cumprimentos, como sempre, ao 
seu pronunciamento.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Muito obrigado, meu caro Presidente, Senador Pau-
lo Paim.

Quero reafirmar aqui as minhas origens: nunca 
neguei que nas minhas veias corre também sangue 
indígena...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
–... de origem Terena. Meus antepassados, por parte 
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de minha mãe, eram indígenas. E é por esta razão 
que estou aqui, nesta tribuna, procurando defender, 
não somente os direitos inalienáveis dos índios, que 
lá estão desde priscas eras, como também um direito 
legítimo que o Estado deu aos proprietários rurais. O 
que desejo é a paz, é a concórdia...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Isso, muito bem.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
... entre essas duas nações. 

E folgo muito em saber que V. Exª advoga essa 
ideia que lancei aqui de transferir a autarquia Funai para 
a condição de um ministério ligado à Presidência da 
República, porque lá haverá transparência. Lá haverá 
possibilidade de diálogo, que hoje nós não temos. É 
praticamente impossível, Sr. Presidente, nós manter-
mos contato com a presidência da Funai. Tudo é feito 
através de um assessor do Sr. Ministro da Justiça. Eu 
tive a oportunidade de participar de uma reunião, mas 
é uma pessoa que, infelizmente, apesar da boa vonta-
de dele, não tem condições de levar com precisão as 
reclamações que temos feito.

Tenho certeza de que, se V. Exa, como está ma-
nifestando da Presidência desta Casa, encampar essa 
ideia, já que V. Exa tem relações políticas e administra-
tivas com a Presidência da República, procurará sen-
sibilizar a Senhora Presidente Dilma Rousseff, para 
que ela comece a analisar a ideia. E é uma forma que 
nós poderemos encontrar para estabelecer o direito de 
propriedade dos que lá estão, e também a proteção 
legítima aos nossos irmãos indígenas.

Eu agradeço muito o aparte de V. Exa porque, na 
Presidência desta Casa neste momento, dá autoridade 
à ideia que sempre prego.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Eu vou propor, se V. Exa concordar, como eu estou 
na Comissão de Direitos Humanos como membro e 
coordeno uma das subcomissões, embora ontem, o 
Senador Aloysio Nunes aqui tenha falado, e eu con-
cordo: nós teremos que reavaliar, todos nós, isso. São 
mais de 11 ou 12 comissões permanentes; são quase 
40 subcomissões. Outras comissões são montadas de 
um momento para o outro. É humanamente impossível 
nós podermos responder a isso tudo. Nesse aspecto, 
eu concordo com o Senador Aloysio: nós temos que 
rever isso. Eu mesmo, embora esteja participando de 
duas subcomissões, acho que temos que rever isso; 
não dá mesmo para isso acontecer.

Então, o que eu quero, na verdade, dizer, dentro 
da linha do seu discurso? É que eu lembrei o discur-
so do Aloysio, ontem. Que nós teríamos que, talvez, 
pedir uma audiência pública na própria Comissão de 
Direitos Humanos, porque ela trata a questão dos po-

vos indígenas, só para debater a sua ideia. Chamar 
todos aqueles que interagem nessa área, inclusive o 
Ministério da Justiça, um representante da Secretaria 
Geral da Presidência da República, um representante 
dos índios, para que a gente debata o tema e, quem 
sabe, saia de lá – porque todos querem o melhor – uma 
proposta concreta para levar, então, como contribuição 
à nossa querida Presidenta Dilma Rousseff, a possi-
bilidade de criar uma secretaria especial com caráter 
de ministério para os povos indígenas.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MT) – 
Excelente a sugestão de V. Exª, que dá corpo à ideia 
de se transferir para a Presidência da República um 
órgão tão importante como esse, que tem, inclusive, 
repercussão sobre uma nação que tanto tem contri-
buído para a brasilidade que todos nós conquistamos.

Eu gostaria, para concluir, de lembrar a V. Exªs 
um fato histórico: o General Cândido Rondon, que foi 
talvez a pessoa que mais defendeu a integração do 
índio à nossa comunidade, por volta da primeira ou 
segunda década do século passado, sugeriu e foi cria-
do o serviço de proteção aos índios. Era não só para 
garantir os direitos a essa nacionalidade, integrando-
-a à nossa, como também para promover a confrater-
nização entre índios e não-índios. Esta é uma figura 
extraordinária que deve ser levada em consideração 
hoje. Infelizmente, está sendo esquecido o trabalho 
que Cândido Maria Rondon fez em favor dos índios e 
da confraternização entre índios e não-índios.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Se me permite V. Exª, já com a presença, no 
plenário, do nosso querido Senador Cristovam, um dos 
Senadores, no meu entendimento, mais brilhantes da 
República – e não é puxação.

V. Exª sabe disso, porque eu lhe falo no particu-
lar e falo na tribuna também. Tenho muito orgulho de 
ser seu amigo e de poder dividir com V. Exª inúmeras 
ideias, não só no campo da educação, porque alguns 
pensam que o Senador Cristovam é um grande pen-
sador da educação, mas não só da educação, muito 
mais que isso, embora o eixo, como ele sempre diz, do 
Brasil que nós queremos está na educação. 

Por isso, Senador Cristovam, que ele lembra 
aqui muito bem. Eu tive a oportunidade de ver o filme 
Xingu e acho que o filme não teve a repercussão que 
deveria ter na sociedade brasileira, para entendermos 
mais um pouco da história dos povos indígenas. Re-
cebi, recentemente, um e-mail de um cidadão, se não 
me engano, do Mato Grosso, dizendo: “Paim, fale um 
pouco mais da história do Xingu”. 

Por isso, eu faço esse comentário mediante a fala 
do nosso querido Ruben Figueiró, que vai na linha de 
que nós temos que olhar com carinho para os índios, 
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para saber também olhar com respeito os empreen-
dedores na área rural que estão instalados neste País 
também, evitar os conflitos e buscar assim as soluções.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Sr. Presidente, eu não poderia deixar esta tribuna sem 
antes fazer uma comparação – uma comparação que 
muito me sensibiliza: se Cândido Mariano Rondon foi 
quem protegeu os índios, o Senador Cristovam Buar-
que é também o patrono da educação. São duas figu-
ras que jamais a história do nosso País deverá olvidar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu sei que o Senador Cristovam vai lhe fazer 
um aparte depois dessa colocação.

Não tem como, Senador Cristovam, V. Exª não 
fazer um aparte. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Presidente, para isso não é um aparte; aí é agradecer 
muito a gentileza dos dois Senadores. Mas pego caro-
na e faço o aparte. Já vinha escutando o discurso do 
Senador pelo rádio até chegar aqui, e, de fato, S. Exª 
traz um assunto muito importante: a convivência nacio-
nal. Ninguém pode esquecer que, antes de chegarem 
aqui os portugueses, antes de começarmos a Nação 
brasileira, estavam os índios. Ninguém pode esquecer. 
Não devemos! Temos uma dívida pelo verdadeiro ho-
locausto que houve contra nossos indígenas e temos 
uma obrigação para com os seus descendentes. To-
davia, ao mesmo tempo, o País não é só dos índios; o 
País, hoje, e o campo em particular, tem uma quanti-
dade de brasileiros que também o ocupa, que produz, 
que gera empregos, inclusive para filhos de índios. Por 
isso, o nosso grande desafio é a convivência, como 
disse o Senador Paim. E esse, eu vejo, é o tom do seu 
discurso, que parabenizo, filiando-me a essa corrente 
da convivência de todos os brasileiros, inclusive índios, 
brancos, negros, pardos, como a maioria de nós, todos 
nós, para construirmos uma grande nação, onde cada 
um tenha respeito a sua diversidade. Não se trata de 
absorção, a não ser daqueles índios que queiram ser 
absorvidos pela cultura chamada branca. Existem al-
guns que não querem que isso aconteça, que querem 
que os índios continuem na sua cultura isolada, o que 
seria até mais bonito para a cultura mundial, porque 
preservaria a diversidade. Porém, só se eles quiserem, 
e não os mantendo como se estivessem numa espécie 
de zoológico de seres humanos, como alguns chegam 
a defender em nome da cultura, em flagrante contradi-
ção com o humanismo. Por isso, parabéns, Senador, 
pelo seu pronunciamento.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Sr. Presidente, encerro, portanto, o meu pronunciamento 
com o magnífico, esclarecedor e patriótico aparte do 
eminente Senador Cristovam Buarque.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Ruben Figueiró, a 
quem eu convido para assumir a Presidência da Casa, 
neste momento, a fim de coordenar os trabalhos aqui 
no nosso plenário.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Ruben Fiqueiró.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Com muita honra, transmito a palavra 
ao eminente Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Ruben Figueiró, Senador Cristovam, venho à tribuna 
para falar sobre três temas. O primeiro, como não po-
deria ser diferente, é sobre o dia de hoje, o Dia Mundial 
da Saúde. Sempre digo que, em qualquer pesquisa 
que se faça neste País, a população vai demonstrar 
três grandes preocupações, independente da ordem: 
saúde, educação e violência. São as três grandes pre-
ocupações hoje no País.

Naturalmente, a saúde e a educação estão liga-
das. E diria, ainda, que a própria violência faz parte qua-
se de um derivado, principalmente da falta de um pro-
jeto que, efetivamente, garanta a educação para todos 
os brasileiros, como prega aqui o Senador Cristovam.

A resposta à violência seria, cada vez mais, ter-
mos educação plena para todos, como alguém disse, 
dos brasileirinhos a todos os brasileiros. Naturalmente, 
estamos falando de educação para todos, desde as 
nossas crianças até os mais idosos.

No dia de hoje, contudo, não poderia deixar de 
falar sobre a saúde.

Aqui, no plenário do nosso querido Senado, hoje, 
lembro o transcurso do Dia Mundial da Saúde, que se 
festeja em todo o mundo, ou, pelo menos, lembra-se, 
comemora-se ou se faz uma reflexão mais profunda 
sobre essa data. O dia 7 de abril é uma data em que 
se homenageia a criação da Organização Mundial da 
Saúde.

O Dia Mundial da Saúde, Sr. Presidente, é um 
marco importante, não apenas pela sua grandeza, pela 
sua magnitude, pelo dom de mobilizar milhões de pes-
soas ao redor do mundo em torno de uma causa tão 
fundamental, a causa da vida da espécie humana. Nós, 
sem saúde, naturalmente e infelizmente, viveríamos 
de uma forma que não nos garantiria, cada vez mais, 
poder anunciar que a expectativa de vida aumentou.

Na verdade, é um marco importante também pela 
capacidade que tem de nos mobilizar para refletirmos 
sobre a situação da saúde no Brasil e, claro, em todo 
o mundo.
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É analisando os relatórios da OMS – Organiza-
ção Mundial da Saúde, relatórios sempre lembrados 
nos eventos associados à data, que consolidamos, em 
nossas mentes, a percepção de como é gigantesca 
ainda a distância que separa ricos e pobres em todo o 
Planeta, principalmente quando se trata – permita-me, 
Senador Cristovam – de saúde e educação.

Nos países de renda mais alta, senhoras e se-
nhores, as dez principais causas de óbito são, pela 
ordem, a doença cardíaca isquêmica, os acidentes 
vasculares cerebrais, o câncer de traqueia, brônquios 
e pulmões. Há ainda outras questões: infecções do 
trato respiratório inferior, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, câncer de cólon e de reto, diabetes, doença 
cardíaca hipertensiva, câncer de mama, entre tantas.

Já nos países de renda mais baixa, por outro 
lado, as principais causas de óbito, também em ordem 
decrescente, são: infecções do trato respiratório infe-
rior, as diarreias, a Aids, a doença cardíaca, a malária, 
acidentes vasculares cerebrais, tuberculose, prematu-
ridade e baixo peso ao nascer, asfixia e traumas no 
parto e infecções.

Ou seja, enquanto nos países mais ricos as pes-
soas morrem de doenças que poderíamos chamar de 
“próprias de um mundo civilizado”, nos países mais 
pobres, pelo menos oito das dez causas mais comuns 
de morte são associadas diretamente – vejam bem o 
que dizem as estatísticas – pela falta de investimento 
em fatores sanitários e ambientais. As pessoas morrem, 
como aqui foi dito, na escala do maior para o menor, 
por diarreia, Aids, malária, tuberculose. Crianças mor-
rem em decorrência de prematuridade ou baixo peso 
ao nascer – ou seja, nascem subnutridas –, de asfixia 
e traumas no parto ou de infecções generalizadas.

Por isso, é importante, volto a insistir, que apro-
veitemos esse dia para refletir sobre esse tema, até 
porque, em nosso País, sempre prevaleceu, historica-
mente, esse mesmo cenário que distingue ricos e po-
bres e que coloca em campos bem definidos os mais 
amparados e os menos amparados pelo sistema de 
saúde, muitas vezes, ou quase sempre, dentro da mes-
ma região, do mesmo Estado e do mesmo Município.

É claro, meus amigos e minhas amigas, que uma 
reflexão sobre a situação da saúde em nosso País 
passa, necessariamente, pela análise dos desafios 
enfrentados pelo setor e, mais importante ainda, por 
um levantamento do que já fizemos, do que deixamos 
de fazer e do que precisamos fazer para que todos os 
brasileiros e brasileiras tenham acesso a um sistema 
de saúde eficaz, digno, confiável.

Nossa Constituição – sempre é bom lembrar – 
foi sábia ao assegurar, como direitos sociais – frise-se 
– de todos os brasileiros e brasileiras, a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência, a proteção à maternidade e 
à infância e a assistência aos desamparados. E está-
vamos, lá, Senador Ruben, como Constituintes. Não 
por coincidência, a saúde foi um dos primeiros direitos 
elencados, junto com a educação, pelos Constituintes 
– e muito me orgulho de dizer que estávamos lá.

O problema, porém, é que, durante muito tem-
po, não conseguimos dar ao setor a prioridade devida. 
Nossas políticas voltadas à saúde, infelizmente, pa-
tinaram, forjando uma situação extremamente difícil 
de ser revertida, mas acredito, sim, que vamos mudar 
esse quadro.

Menos mal, senhoras e senhores, que, ao lon-
go dos últimos dez anos – e não dá para negar o que 
fizemos antes do dez anos também –, os nossos go-
vernantes vêm dando uma atenção maior ao setor, eu 
diria, talvez, nas últimas duas décadas. O que já nos 
permite identificar alguns avanços que, se não dei-
xam a questão plenamente resolvida, sinalizam que 
os nossos governantes estão, de fato, apontando para 
um caminho de mais investimento em saúde e, afirmo 
aqui, também na educação.

Dados da Organização Mundial da Saúde infor-
mam, por exemplo, que, no ano 2000, o Governo Fe-
deral já havia avançado para 4,1%; dez anos depois, 
avançamos mais, já estamos em 5,9%. Se olharmos 
não para percentuais do orçamento, mas para os re-
cursos efetivamente investidos, iremos constatar que 
os números são ainda mais impressionantes.

Se, no ano de 2000, o governo gastou, em média, 
US$107,00 com a saúde de cada brasileiro; em 2009, 
esse valor se aproxima de US$320,00. Isso quer dizer 
que os nossos governantes estão olhando com carinho 
essa questão. Acreditamos que, a cada década, nós 
temos condição de triplicar os investimentos nessa área.

Como não poderia deixar de ser, esse maior 
aporte de recursos vai se traduzir em benefícios para 
a população, benefícios que foram devidamente des-
tacados pelo Senador Humberto Costa, recentemente, 
num belo pronunciamento que fez aqui, mostrando os 
investimentos na saúde nos últimos 20 anos.

Seria cansativo, Sr. Presidente, repisar somente 
dados que aqui já foram colocados por outros Sena-
dores, mas queremos, mais uma vez, dizer que é fun-
damental que a gente invista, invista, invista, e invista 
muito na saúde. Saúde é vida!

A expectativa de vida do povo brasileiro, há dé-
cadas, ficava em torno dos 60 anos; depois, passou 
para 70 anos; e, hoje, ela está em 75 anos.

E, se em 2003, senhoras e senhores, 4.488 Muni-
cípios tinham equipes do Programa Saúde da Família, 
hoje, continuamos avançando e já chegamos a 5.280 
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Municípios, faltando pouco para que possamos dizer 
que essa questão é universal.

Enfim, creio ser inegável que avançamos bastan-
te ao longo dessas últimas duas décadas, mas vamos 
avançar muito mais. Agora mesmo, nesse início de 
ano, vimos aumentar o número de casos de dengue 
no País, ainda que o número de mortes e de casos 
graves tenha diminuído em relação ao mesmo período 
do ano anterior.

A seca, comentada por inúmeros Senadores 
aqui, durante essa semana, volta a atingir cruelmen-
te o Nordeste, situação que, entre outros transtornos, 
causa à população problemas seriíssimos na área da 
saúde, trazendo graves infecções do trato respiratório. 
Enfermidades como a malária e a doença de Chagas 
continuam a assombrar nossa gente em dimensões 
inaceitáveis.

De qualquer forma, Sr. Presidente, Senador Ru-
ben Figueiró, volto a manifestar minha convicção de 
que, feitas as contas, estamos no rumo certo.

Tomemos, por exemplo, o tema escolhido pela 
OMS para ser trabalhado neste ano nas comemorações 
do Dia Mundial da Saúde: a hipertensão, o cuidado com 
a hipertensão. Em fevereiro de 2011, o governo lançou 
o Programa Saúde Não Tem Preço, que disponibiliza, 
gratuitamente, nas farmácias e drogarias credenciadas, 
medicamentos indicados para o tratamento da hiperten-
são. É uma medida destinada a beneficiar diretamente 
33 milhões de brasileiros hipertensos.

E, se atua com muita eficácia no tratamento da 
doença, nosso Governo não pode e não deve se des-
cuidar da prevenção. 

Em abril de 2011, o Ministério da Saúde assinou 
um termo de compromisso com associações repre-
sentativas dos produtores de alimentos processados, 
visando à redução gradual na quantidade de sal pre-
sente em 16 categorias de alimentos. 

Há uma recomendação generalizada que eu 
endosso. Inimigos da saúde quase número um na ali-
mentação: açúcar e sal. 

Vejo por mim mesmo, Sr. Presidente. Toda vez 
que vou ao médico, ele pergunta: “E aí, Paim, reduziu 
o sal? Reduziu o açúcar?” E eu digo: o açúcar eu pra-
ticamente eliminei, fiquei no adoçante, que tem de ser 
bem pouquinho – uma gotinha. Mas o sal, na hora de 
comer o churrasco, não tem jeito”. Já tentei de tudo, 
mas o churrasco gaúcho é com sal grosso, e não sei 
o que é que eu faço. Estou num dilema, mas, entre a 
vida e o sal, eu vou ter que abrir mão do tal desse sal. 

É difícil, é difícil. Eu sei que a moçada ali das ca-
deiras já comentou: “Sem colocar o sal grosso naquela 
picanha ou naquela costela...” Ainda sou mais a costela.

O Programa Academia da Saúde, que estimula 
a criação de espaços adequados para a prática de ati-
vidades físicas e de lazer, é fundamental. Por isso, eu 
vejo com alegria, quando passo por este País e pelo 
meu Rio Grande, o número de academias nas praças, 
amarelas, azuis, verdes. Estão ali as academias. Vejo 
a população fazendo exercício básico ali. 

Por isso, Senador Cristovam – vou passar para V. 
Exa –, o Programa Academia da Saúde, que estimula a 
criação de espaços adequados para a prática de ativi-
dades físicas e de lazer, que tenho visto em milhares 
de praças como parte da estratégia de Governo na 
promoção da saúde, é mais do que positivo, porque vai 
no caminho da prevenção de doenças crônicas como 
o diabetes e a hipertensão.

Enfim, para cada problema, para cada doença, 
temos que trabalhar buscando soluções.

De modo que ainda temos, como eu disse, mui-
tos motivos de preocupação, mas estamos no caminho 
certo, desde que se invista cada vez mais na saúde. 

Finalizando este registro, Sr. Presidente, quero 
apenas dizer que essas considerações, que compar-
tilho neste momento aqui, da tribuna do Senado, vão 
na linha de dizer: fizemos muito, mas temos que fazer 
muito, muito mais para que, efetivamente, possamos 
dizer que o Brasil tem um sistema de saúde que aten-
de a cerca de 200 milhões de brasileiros.

Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador Paim, eu costumo dizer que nós temos aqui 
o papel, todos, de sermos um pouco professores. É o 
que o senhor está sendo hoje, está ajudando a popu-
lação brasileira a entender a necessidade de termos 
uma dieta que ajude a Medicina, ou, sendo mais otimis-
ta, que elimine a necessidade de medicina, a não ser 
em casos extremos. Mas, lamentavelmente, Senador 
Figueiró, esse discurso que nós fazemos aqui chega 
em muitos, basta lembrar o papel que o jornal, não o 
jornal, o programa Fantástico, da Rede Globo, e ou-
tros, também, de outras televisões, Record, Band, têm 
exercido, por exemplo, impedindo o fumo, que é ainda 
mais grave do que, talvez, do que o sal e o açúcar. E 
aqui é bom lembrar o papel que teve o ex-Ministro Ser-
ra e a coragem que ele teve de enfrentar a indústria 
tabagista, como também enfrentou... 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Excelên-
cia, me permita, Cristovam, por isso que eu fiz questão 
de falar dos últimos 20 anos.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Isso, exatamente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E aqui eu 
confesso que não me lembrei do Serra.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E V. Exª 
fez bem em se lembrar dele.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
... como também enfrentou a força das patentes, dos 
laboratórios que tinham patentes. Pois bem, as tele-
visões têm prestado um bom serviço, mas, ao mes-
mo tempo em que prestam esse serviço, prestam um 
desserviço com a publicidade de alimentos em geral 
cheios de sal, porque a maneira de cativar o paladar 
é o sal. E o que mais me preocupa, ainda, é essa pro-
paganda de alimentos salgados dirigida às crianças. 
Há propaganda, até, de distribuição de brinquedos 
através da comida. Ou seja, incentiva-se o consumo 
não só desnecessário do ponto de vista nutricional, 
mas prejudicial do ponto de vista da saúde, em troca 
de receber uma boneca, um brinquedo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E, prin-
cipalmente, doces, não é?

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Doces, também, muitos doces. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vincula-
dos ao brinquedo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É. 
Como antes havia álcool, bebidas de alto conteúdo de 
álcool, mas continuamos fazendo propaganda de cer-
veja. Eu não entendo como é que a gente pode fazer 
propaganda de cerveja, e já tive grandes discussões, 
porque apresentei um projeto proibindo isso e a resis-
tência, inclusive das empresas de televisão, foi muito 
forte, e dos produtores também, dizendo que não tem 
nada a ver cerveja com álcool. Mas esse espírito pu-
blicitário em torno a bebidas, a cerveja... Veja como já 
evoluímos muito, não há mais propaganda de uísque, 
não há mais propaganda de cigarro. Eu sou do tempo 
em que havia muita propaganda de cigarro na televi-
são, inclusive embutida em filmes, não é? No chamado 
merchandising que se fazia. Vejam o grande avanço. Eu 
não me lembro de alguma novela em que haja alguém 
fumando, eu não me lembro. Foi um grande avanço do 
ponto de vista de criar um imaginário contra esse vene-
no. Além disso, como diz aqui ao meu lado o Senador 
Aloysio, a propaganda da cerveja, além do álcool, traz 
o machismo embutido porque se usa o apelo sexual, 
mulheres bonitas, para convencerem as pessoas a 
beberem. Pois bem, nós precisamos enfrentar o pro-
blema da publicidade de alimentos da mesma forma 
que enfrentamos a de cigarro, a de bebidas de alto teor 
alcoólico. No Chile – e aqui de vez em quando é citado 
algum exemplo do Chile, é muito interessante, um país 
tão pequeno – um senador apresentou um projeto que 
virou lei, no qual todo alimento deve vir com três sinais 
no rótulo: ou vermelho, ou amarelo, ou verde. O verde 
quer dizer que, em princípio, não faz mal à saúde; o 

amarelo que dizer atenção, pode fazer mal a porta-
dores de algumas doenças; e o vermelho quer dizer 
cuidado, faz mal em geral até a pessoas saudáveis. 
Ao ler o conteúdo, a gente não entende nada. Nem 
a gente sabe fazer a correlação entre o conteúdo do 
remédio e as características da doença. A gente não 
sabe fazer isso. Porém, se houver um sinal de trânsi-
to para a sua saúde, aí muda tudo. Eu apresentei um 
projeto nesse sentido, que está tramitando nesta Casa, 
imitando o projeto chileno do Senador Guido Girardi, 
que chegou até a ser presidente do senado, no sentido 
de a gente ter uma regulamentação como essa, para 
que as pessoas, quando cheguem ao supermercado, 
já identifiquem: esse alimento é verde; esse alimento 
é amarelo; esse alimento é vermelho.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E ele que 
faça a opção de comprar ou não, sabendo do risco.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E 
tem a opção. Exatamente. Eu não estou propondo proi-
bir a venda. Estou propondo esclarecer as pessoas. Eu 
aproveito a sua fala, Senador Paulo Paim. Parabenizo-
-o por estar trazendo esse assunto aqui, o alerta que 
está passando. E trago aqui esta discussão...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
... esta Casa deveria ir mais longe do que o discurso 
do Senador Paim numa sexta-feira de manhã e tomar 
medidas que possam informar o consumidor. Eu nem 
disse regulamentar, nem disse punir, nem disse excluir, 
informar o consumidor do que ele está consumindo e 
das consequências do consumo. Vejam que sobre o 
cigarro, a gente fez isso: aquelas fotos horríveis que a 
gente vê, as consequências do cigarro sobre a saúde. 
Algumas até grosseiras, que até assustam. Mas quem 
quer fuma. Até perguntei, um dia desses, em um lugar 
onde eu vi muitos cigarros, se ainda são vendidos. Ele 
me disse: “Vende-se muito, ainda.” Muito bem, a pessoa 
está fumando consciente de todos os riscos que tem. 
Aqui é preciso se fazer algo parecido com a alimenta-
ção em geral e com as bebidas em geral.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Cristovam. Incorporo, na íntegra, o seu 
pronunciamento. 

Pediria, no máximo, mais cinco minutos para o 
meu Presidente. Concluirei aqui. São só dois registros 
que vou comentar. São temas que tenho tratado quase 
que diariamente.

O primeiro registro, Sr. Presidente...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... não fa-
rei a leitura, mas só um comentário, é que quero mais 
uma vez insistir sobre a importância de a Câmara dos 
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Deputados votar os projetos que nós votamos aqui. 
Quando vem um projeto da Câmara para cá a gente 
vota de pronto. Está aí agora. Fizemos um grande en-
tendimento e votamos o Estatuto da Juventude, que na 
Câmara foi tão debatido. Vamos votá-lo aqui. Votamos 
a PEC das Domésticas, foi promulgada. E tantos outros 
projetos de suma importância, no meu entendimento, 
para o Legislativo. São iniciativas do Legislativo. 

Agora, queria também que a Câmara votasse e 
olhasse um pouco para os aposentados. O Senado 
aprovou por unanimidade o fim do fator; a Câmara 
não vota. Está lá engavetado há seis anos. O Senado 
votou, por unanimidade, uma reposição de benefícios 
para os aposentados pelo regime geral da Previdência, 
mas a Câmara não vota, estão lá há seis, sete anos. 
O Senado votou uma política para os aposentados e 
pensionistas. Ora, o Senado votou inflação mais PIB. 
Se a Câmara entende que é o rendimento da massa 
salarial, por exemplo, que a própria Previdência pode 
medir baseada na arrecadação que o Governo faz do 
FGTS, que é um instrumento possível, pois bem, que 
faça um substitutivo e mande para nós. Mas que a gente 
resolva essa questão como resolvemos a questão do 
salário mínimo. Nós não temos mais debates sobre o 
salário mínimo. Por quê? Tivemos a iniciativa – o Se-
nado teve a iniciativa –, fizemos aqui uma comissão, 
apresentamos inflação mais PIB, na época. Inclusive, 
queríamos inflação e o dobro do PIB, mas num amplo 
acordo, depois, entre a Câmara e as centrais, resolve-
mos a questão do salário mínimo. Mas há a questão 
dos aposentados, que não está resolvida. Por isso, 
mais uma vez, faço aqui esse meu pronunciamento 
para que a gente possa dizer que a Câmara também 
cumpriu seu dever de casa. Se não é o fator, como o 
Senado aprovou, encaminhe um substitutivo para nós. 
Nós vamos olhar com carinho e buscar uma solução, 
se não é a inflação mais o PIB, como a política dos 
aposentados, e é o crescimento da massa salarial 
do País, por exemplo, que seja, mas mande de volta 
para nós que vamos votar. Se é a recuperação das 
perdas, que lá eu coloquei em cinco anos... Bom, não 
são cinco anos, mas seis ou sete, mandem para cá 
e vamos dialogar com o Executivo na busca de uma 
solução. O que a Câmara não pode fazer é deixar de 
votar as matérias.

Era esse o registro, Sr. Presidente, que eu gos-
taria de fazer. 

Concluo, dizendo que é com alegria que, neste 
domingo pela manhã estarei caminhando, no Rio de Ja-
neiro, com os autistas do Grupo Mundo Azul, no Leblon. 
Aqui fica o meu carinho a todos que me convidaram.

Às 9h, pela manhã, estaremos no Leblon, parti-
cipando da caminhada pelos autistas, mediante o pro-

jeto de iniciativa do Senado, que a Câmara aprovou e 
a Presidenta sancionou.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/

PSDB – MS) – A Presidência cumprimenta o ilustre 
Senador Paulo Paim pelo seu brilhante pronunciamen-
to, em que faz uma retrospectiva das ações de saúde 
nesses últimos 20 anos e do quanto nós avançamos.

Também cumprimento V. Exª pela observação 
prudente que fez com relação à necessidade de o Go-
verno Federal olhar mais pelas justas reivindicações 
dos aposentados. 

E quero saudar também o Senador Cristovam 
Buarque pelas judiciosas apreciações que fez sobre o 
discurso do Senador Paulo Paim. Meus cumprimentos, 
ao Senador Cristovam Buarque, a quem concederei 
a palavra. 

Antes, porém, de conceder a palavra a S. Exª, 
eu gostaria de anunciar a V. Exªs e ao Plenário que 
hoje comemora-se o aniversário do eminente Líder do 
PSDB, Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Muito bem. Nossos cumprimentos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Desejo, não só pela Mesa e pela Pre-
sidência eventual que ocupo nesta Casa, cumprimen-
tá-lo e desejar a V. Exª muita saúde para que possa 
continuar abrilhantando a política nacional e que essas 
homenagens sejam extensivas também a sua família.

Também desejo lembrar que hoje comemoram 
também os seus aniversários os eminentes Senado-
res Cássio Cunha Lima e Gim Argello. Em nome de 
V. Exªs, transmito àqueles eminentes Senadores os 
nossos cumprimentos e votos de uma vida tranquila, 
feliz e útil a nossa Nação.

Concedo a palavra, portanto, ao eminente Sena-
dor Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Bom dia a cada uma e a cada um.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
quero iniciar, Senador Figueiró, falando sobre o ani-
versariante.

Quero confessar aqui a idade que nós temos 
com base em uma coisa: nós nos conhecemos, eu e o 
Senador Aloysio – eu fiz as contas – há 47 anos. Nos 
conhecemos desde 1966!

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – E somos amigos até hoje, felizmente, para mim.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – É verdade. E nos cruzamos em diversas par-
tes, em encontros estudantis, em Paris, onde fomos 
contemporâneos.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – E, de alguma forma, trabalhamos junto com o 
Sérgio Amaral, que também é nosso amigo e colega 
de geração, em algo que, depois, veio a se transformar 
no Projeto Rondon. V. Exª se lembra disso.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Claro, eu me lembro porque foi uma iniciativa minha 
a criação de uma cadeira universitária, que dizem que 
virou duas coisas: virou o Projeto Rondon, porque era 
aquela a ideia, e também o EPB – Estudos dos Proble-
mas Brasileiros. Isso construímos juntos ali. E Sérgio 
Amaral, esse grande amigo que tenho até hoje e com 
quem convivi ainda mais durante esse período, foi de 
grande ajuda para mim, quando fui Governador do 
Distrito Federal, porque ele era Ministro e uma espécie 
de intermediário meu com essa grande figura também 
que é o Fernando Henrique Cardoso, de quem vou fa-
lar aqui no meu texto, na minha fala.

Então, parabéns, Aloysio! Tem sido um prazer 
conviver politicamente e amigavelmente por todo esse 
período e conseguir algo raro nessa amizade, que é o 
respeito ir aumentando. Isso é raro.

Mas, Sr. Presidente, eu volto aqui, correndo o ris-
co da repetitividade, para falar de um assunto que eu 
abordei nesta semana, mas por apenas cinco minutos, 
no espaço da Liderança do meu Partido. É algo que 
passou um pouco em branco – e o Senador Aloysio, 
por coincidência, fez um aparte muito interessante –, 
que tem passado em branco: o aniversário do Golpe 
Militar de 1º de abril de 1964. Mas não venho falar mal 
do golpe. Ao contrário. Algumas coisas que vou dizer 
aqui até podem parecer positivas.

O que venho fazer, dentro da linha de tentarmos 
manter viva a imaginação brasileira, é, primeiro, ana-
lisar quais foram as causas e, segundo, o que não foi 
feito de lá para cá.

A gente pode colocar três grandes causas con-
cretas – poderia haver mais uma, mas prefiro evitar, 
que foi certa incapacidade das lideranças políticas 
de esquerda de enfrentarem as dificuldades daquele 
momento.

A Guerra Fria fez com que os Estados Unidos não 
aceitassem um governo de tendências de esquerda, 
com discursos simpatizantes do socialismo, especial-
mente de Cuba – os americanos não aceitavam isso.

Havia também certo medo dos militares, medo 
até pelo lado positivo, vamos dizer, medo do fim da 
democracia. É interessante: os militares implantaram 
um regime de 21 anos de ditadura, mas, no momento 
anterior ao golpe militar, eles faziam isso pela crença 
de que deviam defender a democracia. Não era um dis-
curso falso. De fato, muitos deles – eu diria, a maioria, 

a liderança – acreditavam que era preciso impedir um 
regime autoritário nos moldes soviéticos.

Essas foram duas causas, mas houve uma ter-
ceira: o egoísmo, o reacionarismo, a brutalidade da 
elite brasileira, que não queriam aceitar as reformas de 
base que estavam – eu não diria em andamento – em 
concepção. Essa talvez tenha sido a mais forte causa 
que levou à interrupção da democracia, e durante 21 
anos pagamos um alto preço.

A gente sempre se lembra dos preços, e um des-
ses preços – o Senador Aloysio é um exemplo disso 
– é o do exilado, do torturado, do cassado, que foi um 
preço imenso, sobretudo do ponto de vista individual. 
Mas há outro preço: a interrupção das reformas que o 
Brasil precisava fazer e que naquele momento foram 
interrompidas, embora feitas também, como bem lem-
brou o Senador Aloysio, ao longo dos 21 anos de forma 
talvez um pouco diferente. Eu vou me referir a isso.

Começo por um reforma, a reforma agrária. Na-
quela época – vou falar de hoje –, se nós tivéssemos 
feito a reforma agrária, o Brasil seria diferente. Por 
exemplo, Senador Anibal, as cidades não seriam tão 
grandes. Nossas metrópoles não seriam, como eu 
gosto de chamar, “monstrópoles”, como são hoje. Foi 
a falta de uma reforma agrária que levou a população 
a migrar na quantidade que migrou ao longo dos últi-
mos 60 anos, em busca de um emprego que a terra 
não oferecia.

A reforma agrária era a proposta de libertar a terra 
aprisionada por cercas dos latifundiários – a terra esta-
va ali e não podia ser usada para produzir – e libertar 
os que estavam do outro lado da cerca, os homens, 
as mulheres, prisioneiros da falta de um trabalho, que 
viam do lado de lá da cerca o emprego na terra, e a 
terra olhava para o lado dos trabalhadores, prisioneira 
da falta de trabalhador.

A reforma agrária precisava liberar isso, o que, 
provavelmente, ia tocar na propriedade dos donos de 
latifúndios improdutivos. E é verdade. Aí entram talvez 
os militares, não os latifundiários – os latifundiários 
queriam proteger a propriedade, ponto. Havia alguns 
militares que queriam impedir que a reforma agrária se 
estendesse e se transformasse na estatização da ter-
ra, o que é uma diferença. Distribuição da terra é uma 
coisa; estatização da terra é outra. Havia um receio.

O fato é que foi interrompido, e as consequências 
foram dramáticas. Nossas cidades estão absolutamen-
te caóticas; há uma pobreza crescente e mantida no 
campo, que vive hoje do Bolsa Família; também con-
vivemos com a violência, que tem a ver com a falta de 
uma reforma agrária, porque a migração para a cidade 
incentiva a violência; além, inclusive, de parte da seca. 
Não dá para dizer que a seca é toda criada pela falta 
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de reforma agrária, porque a seca vem de mudanças 
climáticas, mas, se a terra tivesse sido distribuída ao 
longo desses últimos 60 anos – 50 anos, sobretudo –, 
não há dúvida de que, primeiro, as propriedades pe-
quenas seriam mais capazes de organizar-se melhor 
para conviver com o Semiárido nordestino; e, segundo, 
os produtores rurais teriam força para exigir da União 
brasileira medidas que impedissem a situação da seca.

Os países onde há propriedade bem distribuída da 
terra, Senador Paim, conseguem conviver com a seca 
de uma maneira muito mais eficiente. Conseguem até 
evitar as secas ou, pelo menos, as tragédias das secas.

A inflação foi, em parte, causada – eu falo da in-
flação daquele período posterior a 1964 e mesmo de 
1964 – pela falta de uma reforma agrária, porque re-
duziu a produção agrícola para o mercado interno. Os 
latifúndios, ou eram improdutivos, ou produziam para 
exportação. E a inflação vem do preço dos alimentos 
vendidos e comprados no mercado interno. Nós não 
conseguimos fazer com que a produção interna cres-
cesse na proporção necessária para oferecer comida 
àqueles que saíram do campo e que antes plantavam 
no seu quintal e passaram a ter que comprar no mer-
cado. Mas lá, no quintal deles, passou-se a produzir 
açúcar, café, laranja para exportação, e eles ficaram 
aqui sem comida, e aí o preço subiu. Tudo isso mostra 
como foi lamentável não ter sido feita a reforma agrária 
naquele momento.

Mas e hoje? Hoje temos que reconhecer que a 
situação é diferente. A reforma agrária hoje não é uma 
necessidade para libertar a terra, porque ela está li-
berta, nos latifúndios produtivos, graças às máquinas 
e às novas técnicas que produzem, no Brasil inteiro, 
uma quantidade enorme de bens que são exportados.

Não faz sentido falar hoje de reforma agrária com 
o mesmo conceito de 50 anos atrás. Ela ainda é neces-
sária, sim, mas por razões sociais: para abrigar quatro, 
cinco milhões de brasileiros sem terra e pobres. É uma 
questão social. Não é mais uma questão econômica, 
na dimensão do que era em 1964.

A reforma bancária também era uma necessida-
de. Os bancos trabalhavam para a especulação. Era 
preciso fazer com que o dinheiro que estava nos ban-
cos fosse usado para a produção, para o investimento, 
para aumentá-los. Ou seja, mais uma vez, uso o con-
ceito de libertar, liberar as forças produtivas, liberar o 
dinheiro que existia nos bancos.

E hoje? Hoje não faz mais sentido falar em re-
forma bancária no Brasil, porque o sistema bancário 
é internacionalizado. A gente até deve falar assim na 
reforma do sistema bancário mundial, do sistema fi-
nanceiro internacional. E a crise de 2008, que continua, 
está mostrando que isso é necessário. Mas já não é 

uma reforma bancária nacional, até porque, do ponto de 
vista da solidez, ela foi feita com o Proer, que garantiu 
a solidez do sistema bancário. É o sistema financeiro 
mundial que hoje precisa de uma reforma; no sistema 
bancário brasileiro não há como fazer uma reforma.

A reforma universitária, que o Senador Aloysio 
mencionou aqui, visava, sobretudo, a aumentar o nú-
mero de alunos e visava ao fim da vitaliciedade. O que 
aconteceu? O número de alunos passou de 150 mil 
para 5 milhões, e a vitaliciedade acabou, mas acho que 
com um retrocesso, Senador Aloysio – e eu fiz greve 
para que se acabasse a cátedra vitalícia. Naquela épo-
ca, eram uns velhinhos competentes que chegavam à 
vitaliciedade. Hoje, o mais jovem professor faz concur-
so e fica estável pelo resto da vida. Nós universaliza-
mos a vitaliciedade, que não é mais o resultado de um 
concurso cuidadoso, com exame da vida do professor. 
Isso ainda se faz com o titular, por exemplo, mas não 
com a provisionalidade.

Ou seja, a reforma terminou sendo ao contrário. 
Do ponto de vista da dinâmica que se queria de exi-
gir mais do professor, a gente fez o contrário, porque, 
apesar de haver certo aumento de salário ao longo 
da sua vida e da sua produção, há uma desigualdade 
que, cada vez, vai ficando menor, por força dos mo-
vimentos corporativos. A ideia que se quer é de que 
seja um salário só, quase.

O número de alunos, aumentamos – vamos lem-
brar aqui –, em grande parte, graças a um trabalho mui-
to criticado do Ministro Paulo Renato, quando tomou a 
iniciativa de facilitar a criação de novas universidades 
particulares, de centros universitários – se não fosse 
aquilo, não haveria o número que há hoje –; e, graças, 
sobretudo, ao assentimento do ProUni, um programa 
que permite que as pessoas possam pagar as facul-
dades que o governo Fernando Henrique incentivou 
que ocorressem. Foi importante isso. Houve um casa-
mento: um governo incentivou o surgimento; o outro, 
o número de alunos.

Falo isso tudo para mostrar que, hoje, há uma 
reforma que é necessária: a reforma educacional. Em 
relação à reforma trabalhista que o João Goulart de-
fendia, os militares não deram nenhum passo atrás, 
não acabaram com o 13º que João Goulart tinha aca-
bado de criar; mantiveram-no. Criaram até a aposen-
tadoria rural, que foi um grande avanço e que, hoje, 
custa quase três vezes o que custa o Bolsa Família, 
atendendo à população que não pagou a Previdência, 
mas que precisa comer, precisa vestir, precisa viver e 
que ficou velha.

Avançamos nos programas de bolsas: Fernando 
Henrique espalhou o Bolsa Escola; Lula ampliou isso, 
multiplicando por três, de quatro para doze milhões; e 
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a Presidenta Dilma tem ampliado isso na medida do 
que é necessário.

Qual foi a reforma trabalhista que a gente não 
fez? Abolir a necessidade de bolsas para a população 
brasileira. Outra vez a ideia de liberar. Nós não libera-
mos a população da necessidade de bolsas. Nós não 
abolimos – palavra de que o Senador Paim tanto gos-
ta –, nós não fizemos a abolição da necessidade de 
bolsas. Comemoramos o aumento de bolsas, quando 
deveríamos cumprir a obrigação de aumentar o número 
de bolsas; cumprir a obrigação de aumentar o núme-
ro de bolsas, mas não comemorar. A gente cumpre a 
obrigação de aumentar o número de bolsas, mas deve 
comemorar a redução do número dos que necessitam 
de bolsa para sobreviver. Essa reforma, a gente não 
fez, essa reforma, a gente não fez. Continuamos tendo 
de aumentar o número de pessoas, que, para sobre-
viver, recebem a previdência rural ou o Bolsa Família. 
Por quê? Porque não fizemos a verdadeira reforma, a 
reforma educacional, que assegura escola igual para 
todos os brasileiros e para as brasileiras.

Veja outro exemplo de avanço nosso: semana 
passada, aqui, a PEC das domésticas. Foi um avan-
ço nas regras trabalhistas, um avanço, inclusive, que 
demorou muito a vir. Mas não foi a abolição. Não foi a 
abolição das necessidades das nossas trabalhadoras 
domésticas, porque a verdadeira abolição era o filho 
da empregada doméstica estudar na mesma escola 
do filho da patroa. Ou, se quiserem, dizendo diferen-
te, o filho da empregada estudar em uma escola com 
a mesma qualidade da escola do filho da patroa. Não 
precisava ser a mesma, fisicamente, até porque moram 
em lugares diferentes. Hoje, as empregadas domésticas 
passam a ter direitos que os outros trabalhadores têm: 
passam a ter um regime de horas de trabalho por dia; 
passam a ter direito às férias, que em alguns casos 
ainda não têm; passam a ter direito ao décimo terceiro; 
não podem ser demitidas sem justa causa. Mas elas 
continuam cuidando, de manhã, dos filhos dos patrões 
que vão à escola de qualidade. E elas continuam sa-
bendo que os filhos delas não vão a uma escola com 
a mesma qualidade.

Então, não houve abolição. Não houve a reforma. 
Houve um avançozinho. Um avançozinho que a gente 
deve comemorar, como eu teria comemorado se aqui 
estivesse no dia em que, em 1871, se votou a Lei do 
Ventre Livre. Eu teria votado e até ficado satisfeito com 
o passo, mas eu não teria ficado tão satisfeito com o 
passo. Satisfeito mesmo eu ficaria só 17 anos depois, 
quando se fez a Lei Áurea. A Lei do Ventre Livre foi um 
avanço, mas não foi a reforma necessária. A reforma 
necessária foi a Lei Áurea.

A lei áurea das empregadas domésticas, a lei 
áurea de todos os trabalhadores, Senador Paim, será 
o trabalhador ter uma escola para o seu filho igual à 
escola do seu patrão. Essa é a reforma que falta. Esta 
é a mãe de todas as reformas: escola igual para to-
dos. É imoral termos escolas desiguais. Eu não vejo 
nenhuma imoralidade em uma pessoa ter uma casa 
grande e outra ter uma casa pequena. Eu não vejo 
imoralidade em uma pessoa ir de carro para o traba-
lho e outra ir de ônibus para o trabalho. Eu não vejo 
imoralidade em uma pessoa comer num restaurante 
caro e outra comer num restaurante simples. Isso se 
chama desigualdade. Imoralidade é ter escola boa para 
uns e escola ruim para outros, hospital bom para uns e 
hospital ruim para outros, justiça boa para uns e justiça 
ruim para outros. Como vimos ontem, os mandantes 
do crime dos ambientalistas estão soltos, os executo-
res vão ser presos, ou seja, duas justiças diferentes. 

Então nós precisamos, lembrando, 49 anos atrás, 
o Golpe de 1964, analisar o que foi feito, analisar o 
que falta fazer. E o que falta fazer, de fato, para mim, 
é garantir que a escola será igual para todos. Quando 
eu falo isso por aí, a maioria das pessoas acha que é 
uma grande bobagem, impossível, demagógico.

Mas, gente, olhe ao redor no mundo. A maior 
parte dos países de nível médio e os ricos já têm isso. 
A desigualdade educacional pode existir, mas de uma 
maneira mínima, para aqueles que quiserem estudar 
numa escola particular por razões outras que não a 
necessidade de uma boa escola. 

Não faz muito, eu vi uma foto, num jornal, do 
Príncipe Herdeiro da Dinamarca indo, no seu primei-
ro dia, à escola pública – pública! À escola pública vai 
o Príncipe Herdeiro. Não é só na Dinamarca, é numa 
enorme quantidade de países do leste e do oeste, é 
na Coreia, é na Finlândia, em países até menores que 
nós temos essa realidade. 

Não há nenhuma justificativa moral para a esco-
la desigual, como não havia justificativa moral para a 
escravidão, até porque se parecem. A escola ruim é 
uma forma de escravidão, porque a pessoa...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – ...será uma adulta condenada a uma ineficiência, 
uma falta de emprego, uma falta de renda. 

Então, nesta semana em que comemoramos... 
Desculpem-me, comemoramos não, lembramos – o 
vocabulário sempre é mais rico do que os oradores – 
os 49 anos do golpe militar, vamos olhar para os pró-
ximos anos, e eu espero que não 49, para que possa-
mos fazer a verdadeira reforma de que o Brasil precisa, 
porque com ela as universidades vão ficar boas. Todo 
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mundo quer melhorar a qualidade de educação. Não 
há universidade boa com educação de base ruim e 
não há universidade ruim com educação de base boa, 
porque, com educação de base boa, a universidade 
que seria ruim é fechada pelos alunos. Agora, no nos-
so caso, é o contrário. Puxa-se para baixo a qualidade 
para adaptar-se à má qualidade da educação de base. 

Eu vejo isso aqui, na Universidade de Brasília, 
onde dou aula. Somos obrigados a baixar o nível para 
poder garantir que alguns continuem estudando, porque 
se nós não baixarmos o nível, eles não são capazes 
de ficar na universidade. E não se esqueçam de que, 
no Brasil, cerca de 30% dos estudantes de engenharia 
abandonam o curso antes do final. Não é por falta de 
dinheiro, porque ou é público ou tem Prouni, é por falta 
de conhecimento de matemática básica para acompa-
nhar as aulas de cálculo nas escolas de engenharia. 
Essa é a grande reforma. 

Eu vim aqui só para relembrar esses 49 anos. 
Eu vim aqui só para propor a necessidade da mãe de 
todas as reformas, aquela que conseguirá fazer com 
que a escola seja igualmente boa para todos, trazen-
do com isso a liberação do maior dos recursos hoje. 
Antes de 64, Senador Aloysio, o grande recurso era 
a terra, o grande capital era a terra. Hoje é o cérebro, 
hoje é a inteligência. Até mesmo para a agricultura, o 
principal fator – lembra o Senador Aloysio, fora do mi-
crofone – de produção hoje é a ciência e tecnologia, 
não é mais a terra. Já se consegue produzir em terra 
que era improdutiva, como aqui no Cerrado. A inteli-
gência é a terra dos próximos anos, a reforma agrária 
dos próximos anos. Portanto é a reforma da educa-
ção, da educação igual. Até porque, como no Brasil 
poucos estudam, a maioria fica de fora, os poucos 
que estudam não precisam estudar muito porque não 
têm concorrência. Nós, da elite brasileira, escolhemos 
uma maneira de proteger nossos filhos de não terem 
que estudar muito, colocando de fora da escola os fi-
lhos dos pobres. Aí, nossos filhos disputam entre nós. 

Por que nossos filhos não conseguem estar na 
seleção brasileira de futebol? Porque a bola é redon-
da para todos. E, sendo redonda para todos a bola, 
pobres e ricos disputam com a mesma igualdade de 
oportunidade. E aí tem os talentos que se desenvol-
vem e os sem talento que ficam para trás, como nós 
aqui, que jogamos bola quando meninos. 

Mas, na educação, a gente subiu não só graças 
ao nosso talento, mas, sobretudo, graças à exclusão 
de muitos talentos. Nós nos beneficiamos da exclusão 
de talentos e disputamos nossos talentos entre nos-
sos iguais, mas não entre todos os brasileiros. Essa é 
a grande reforma. 

Não vou falar porque já tomei muito tempo. Para 
mim, o caminho para isso é criar um sistema nacional 
de educação. Não dá para ter escola igual em qual-
quer cidade do Brasil, deixando nas mãos das pobres 
prefeituras. 

Eu fui analisar, um dia desses, descobri e não 
sabia, há uma cidade brasileira cuja receita anual per 
capita é de R$1,67. Um real e sessenta e sete centa-
vos a receita do Município por pessoa, por ano! Como 
é que vai ter uma boa escola? Só a União assumindo 
a educação é que a gente vai poder fazer a educação 
igual e de qualidade para todos.

Mas isso seria outro discurso mais uma vez re-
petitivo, como devo estar sendo, mas às vezes a gente 
tem que ser repetitivo, para tentar, senão quebrar algo 
que nos embaça a vista e não deixa ver, Senador Paim, 
como ninguém via que a escravidão era um problema.

Até 1850, quando se proíbe o tráfico, ninguém via 
a escravidão como algo imoral, indecente. Era algo na-
tural, até que um dia começou-se a descobrir que não 
era decente. E foi o primeiro passo. O primeiro passo 
para a reforma da educação é convencermos a mente 
brasileira de que é imoral escola desigual. 

As pessoas perguntam o que fazer para a escola 
ser igual. Pensando tecnicamente. E como fazer tec-
nicamente? E eu tenho a resposta, mas o problema 
principal não é técnico. Nem político é, é mental. O pro-
blema da educação desigual no Brasil é uma questão 
mental. Nós nos acostumamos com isso, como nos 
acostumamos com a escravidão. 

Na hora em que se quebrar a mentalidade de que 
escola pode ser desigual e surgir a mentalidade que a 
escola tem que ser igual, a gente resolve o problema 
político elegendo gente que defenda a educação. E, 
na hora em que resolvermos o problema político de 
termos gente que defenda a educação, o problema 
técnico é de uma simplicidade total. Aí, pode-se dizer: 
e os recursos?

Os outros países têm recursos, o Brasil tem re-
cursos. A revolução completa que a gente precisa fa-
zer no Brasil, pelos meus cálculos, custa 6,4% do PIB, 
menos do que os 10% que estão propondo. Então, tem 
o recurso. Mas se não tiver, a gente tem uma solução: 
em vez de fazer em 20 anos, a gente faz em 25, em 
30. Demora um pouquinho mais, mas faz.

O grande problema é a mentalidade. A mentalida-
de de que é normal, natural, aceitável escola desigual 
conforme a renda da família ou conforme a cidade de 
moradia. Nosso desafio é quebrar a mente, como foi o 
desafio de Joaquim Nabuco e dos outros abolicionistas: 
quebrar a mente que aceitava a escravidão. Quebrando-
-se a mente, a gente quebra essa dificuldade política 
de trazer aqui para dentro o problema educacional. E, 
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quebrando isso, a gente chama os técnicos e eles vão 
dizer como é que a gente faz. 

Era isso, Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Mas eu faço questão de dar um aparte, se o senhor 
me der um tempinho, ao Senador. 

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – 
Como é bom ouvi-lo, Senador Cristovam Buarque! 
Quando, ainda na minha terra, Campo Grande, eu 
acionava a TV Senado e ouvia os seus pronunciamen-
tos, eu com eles me encantava, porque as ideias que 
V. Exª transmite em todos os seus pronunciamentos 
são ideias de um estadista, sem dúvida nenhuma. V. 
Exª referiu-se hoje à questão da reforma agrária, que, 
se tivesse sido implantada após o movimento, revo-
lucionário ou não, de 1964, evidentemente que hoje 
nós estaríamos muito mais adiantados na questão. Eu 
me lembro mais ou menos de que o então Presidente 
Castelo Branco, através, se não me falha a memória, 
do seu então Ministro Roberto Campos, consignou 
no seu programa o início de um processo de reforma 
agrária, que infelizmente foi truncado pelos governos 
que o sucederam. Hoje o que existe neste País é aqui-
lo que V. Exª está dizendo: uma situação anômala, em 
que os homens, os trabalhadores do campo vieram 
para a cidade, tornaram-na praticamente inabitável 
pelas consequências que isso redundou. Eu concordo 
perfeitamente com V. Exª de que deveria haver uma 
racionalização desse processo de reforma agrária. Eu 
tenho uma propriedade rural às margens de um as-
sentamento do Incra. Não imagine V. Exª a situação 
em que se encontram aqueles assentados, que não 
têm a menor condição de viver...

(Soa a campainha.)

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – ...e 
não podem, absolutamente, procurar outros empregos 
para sustento da sua família. E o fazem de forma ir-
regular. E nós somos obrigados, inclusive, às vezes, 
a acolhê-los, porque vemos as necessidades por que 
eles passam e as da sua família. O processo de refor-
ma agrária, no meu modo de entender – e não vou me 
alongar sobre isso –, está absolutamente inadequado. 
Parece-me, agora, que a administração da Presidente 
Dilma está procurando dar outro sentido: primeiro, dar 
condições para que o assentado tenha condições de 
sobrevida. Se isso se realizar, é um caminho absolu-
tamente certo. Mas o que eu gostaria de acentuar é 
a questão da educação, de que V. Exª trata. E quero 
recordar-me também de que, quando fui Deputado Fe-
deral e constituinte, eu ouvia sempre o então Senador 
João Calmon, que também era um grande pregador 

pela educação em nosso País. Agora, V. Exª dá uma 
dimensão muito maior. Essa ideia que V. Exª agasalha 
e proclama em todos os discursos que pronuncia, com 
relação à federalização da educação é extremamente 
necessária. Os Estados federados não têm, absoluta-
mente, condições de dar vida condigna ao professor. 
O Estado não tem condições, absolutamente, de exi-
gir deles o cumprimento de uma obrigação tão nobre. 
Creio, sinceramente, como acontece com as escolas 
federais, o Colégio Militar e as escolas técnicas...

(Soa a campainha.)

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – que 
elas constituem, sem dúvida alguma, um exemplo 
para que nós possamos conseguir, finalmente, ouvir 
a sua voz de federalização do ensino em nosso País. 
Eu me permito, excelência, cumprimentá-lo, de todo 
o coração, pela ideia que o senhor defende com tanta 
maestria em favor da educação no nosso País. Minhas 
sinceras homenagens.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Senador Figueiró, agradeço muito e quero dizer que, 
se o senhor ouviu essas falas lá no seu Mato Grosso 
do Sul, aqui nós sabemos de sua história de vida, de 
sua militância política tão antiga e que o faz aqui ser 
um representante perfeito da Senadora Marisa, que nos 
deixou saudades, mas que não deixou um vazio aqui 
dentro, porque o senhor o preencheu perfeitamente.

Quero concluir, Senador. O senhor traz a ideia da 
reforma agrária, e eu quero insistir: nós demoramos 
tanto a fazê-la que hoje ela ficou desnecessária, salvo 
como um problema social. A gente tem que analisar o 
problema social dos sem terra, e nem sei se a solução 
vai ser terra; pode ser que a solução seja outra. Mas 
eu temo que a gente demore tanto a fazer a reforma 
educacional, Senador Aloysio, que ela fique desne-
cessária. Porque, quem sabe, daqui a 50 anos, em 
vez de escola, a gente entre no hospital e coloque um 
chip aqui, e aí a gente saia sabendo geografia, saia 
sabendo inglês.

Quem sabe isso não vai acontecer? 
Mas o que vai acontecer? Se não fizermos a re-

forma educacional agora, garantindo escola igual para 
todos, quando chegar esse outro tempo tecnológico, 
só vai ter o chip quem puder pagar, como hoje só tem 
a educação quem pode pagar a escola. No futuro, tal-
vez, quem pode pagar o hospital e comprar o chip que, 
colocado na cabeça, casa a mente com a informática 
e permite que as pessoas sejam “educadas”, eu diria 
instruídas, eu diria melhor, programadas, em vez de 
educadas. Não vou discutir se isso será bom ou ruim, 
mas lamentarei se isso for, como é hoje, conseguido 
para quem pode pagar. Hoje, é quem pode pagar a 
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escola; quem sabe, no futuro, será quem pode com-
prar o chip. De qualquer maneira, é uma sociedade 
que não desejamos.

Era isso, Presidente, que eu tinha para falar.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, 
o Sr. Ruben Fiqueiró deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica às Srªs Senadoras e aos 
Srs. Senadores que está convocada a sessão conjunta 
solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 6 
de maio do corrente, segunda-feira, às onze horas, no 
Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear 
o transcurso de mais de quarenta anos de dedicação 
à vida pública do ex-Ministro da Justiça, ex-Deputado, 
Senhor Fernando Lyra. 

Feita a convocação do Congresso Nacional para 
a sessão solene conjunta, no dia 6 de maio do corrente 
ano, uma segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – E, agora, convidamos, para fazer o uso da pa-
lavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de 
São Paulo, eminente torcedor do Corinthians paulista.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu 
queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras tão 
amáveis do Presidente Figueiró – presidia a sessão 
– naquele momento em que foi anunciado aqui isso 
que, para mim, na minha idade, já começa a pesar, 
que é um ano a mais, mas que comemoro, porque 
tenho amigos queridos, amigos como o Senador Fi-
gueiró, como o Senador Cristovam Buarque, que se 
dirigiu a mim, também, expressando uma amizade tão 
antiga. E continuo com disposição para continuar não 
apenas torcedor do Corinthians, meu caro Presidente, 
mas também procurando exercer o meu mandato de 
Senador da melhor maneira que posso.

Eu escutava, embevecido, o discurso do Senador 
Cristovam Buarque – depois de ter ouvido pelo rádio o 
discurso não menos importante e sério que foi o dis-
curso proferido pelo Senador Figueiró a respeito desta 
grande figura da história brasileira que foi o Marechal 
Rondon –, lamentando não ter sido seu aluno, porque, 
aí se vê o grande professor, que é também um grande 
político, grande reitor, governador, ministro e um grande 
Senador. Eu queria ter feito um aparte, mas até desisti, 
porque era apenas um pormenor, uma nota de rodapé 
ao discurso de V. Exª, quando V. Exª se referiu à baixa 
qualidade das nossas universidades.

Eu descobri, Senador Cristovam Buarque, aler-
tado por uma das minhas filhas que é professora da 
Universidade de Campinas, que nós aprovamos, aqui, 
no Congresso Nacional, um projeto de lei que tramitou 
com uma rapidez fulminante no Senado, uma semana, 
apenas, depois de ter passado pela Câmara, no finalzi-
nho da sessão legislativa passada, exatamente no dia 
18 de dezembro do ano passado, em que se promove 
um retrocesso grave, no meu entender, na exigência 
de qualificação de professores para as universidades 
federais. V. Exª se lembra de que, de acordo com a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor, 
exigia-se, pelo menos, um curso de pós-graduação 
para o ingresso nas universidades federais, mestrado 
ou doutorado.

Pois bem, no bojo de um projeto de lei encami-
nhado ao Congresso pela Presidente Dilma, em que 
se tratava basicamente, quase que inteiramente, de 
questões salariais e de carreiras, como consequência e 
em resposta a uma greve que paralisou durante muito 
tempo as universidades federais, havia lá um disposi-
tivo no art. 8º, inciso II, em que se abolia a exigência 
de pós-graduação para o ingresso como professor nas 
universidades federais. Agora, não é mais necessário 
ser mestre ou doutor para ser professor em universi-
dade federal; basta ter licenciatura. E, como nós co-
nhecemos, todos nós sabemos que a qualidade das 
licenciaturas, hoje, é muito baixa, mas muito mais baixa 
do que no tempo em que V. Exª foi aluno e que eu fui 
aluno, nós podemos antever o que isso vai significar.

Eu descobri, estarrecido. Isso é consequência 
desse tipo de funcionamento, desse ritmo de funcio-
namento absurdo a que o Congresso Nacional está 
submetido, afogado por medias provisórias, premido 
contra prazos inexoráveis, e que acaba comprando 
peixes podres, como esse que nós compramos. 

Eu vou apresentar – inclusive, peço desde já o 
apoio dos colegas –, para restabelecermos o texto 
original da LDB, sobre a qual Darcy Ribeiro trabalhou 
tanto na sua elaboração. 

Mas eu, depois de ouvir o discurso em que o 
Senador Cristovam Buarque planou tão alto as suas 
reflexões sobre a história recente do Brasil e as ne-
cessidades prementes do dia de hoje para a continui-
dade de um progresso que todos nós desejamos, sou 
obrigado a voltar para a atualidade, para temas mais 
terra a terra. 

Quero me referir à agenda da Presidente da Re-
pública do dia de hoje. Ela continua o seu périplo ree-
leitoral. Foi inaugurar um estádio de futebol na Bahia. 

A continuar nesse ritmo, tendo em vista que há 
outras inaugurações, logo mais a Presidente Dilma vai 
incorporar, no seu arsenal retórico, as metáforas fute-
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bolísticas que caracterizaram os discursos do seu ante-
cessor e, de alguma forma, patrono, o Presidente Lula. 

Mas o que se vê, na verdade, com essa agenda 
de hoje, é a continuidade de uma operação de ma-
rketing insistente, contínua, dispendiosa e que chega 
a ser irritante, de uma Presidente que coloca hoje a 
reeleição acima de qualquer coisa. 

Na terça-feira passada, a candidata a Presidente 
esteve em Fortaleza para anunciar um conjunto de me-
didas que têm como objetivo atenuar os efeitos da seca 
que atinge de maneira tão dura a região nordestina. 

Ao examinar com mais vagar o conjunto das me-
didas anunciadas, nós verificamos que há nelas mui-
ta, mas muita pirotecnia e muita comida requentada. 
Ou seja, um pacote novo para ações velhas. Senão, 
vejamos. 

As medidas incluem a manutenção de benefícios, 
dinheiro velho, de recursos já carimbados e programas 
já anunciados. A maior parte dos recursos, pouco mais 
de três bilhões, num total de nove bilhões, é relativa 
a dívidas que os produtores rurais terão que renego-
ciar. Não se trata efetivamente de dinheiro novo, mas 
de certo alívio, é verdade, mas nada que merecesse 
tamanho estardalhaço.

Dois bilhões e pouco são destinados a compra de 
máquinas e equipamentos. Ora, esses dois bilhões e 
pouco para essa finalidade já foram anunciados, tam-
bém com igual pompa lá atrás, em 2012. Outros dois 
bilhões referem-se à prorrogação de um programa de 
Garantia-Safra, um programa que tem valor, um pro-
grama meritório, que constou de uma medida provisória 
aprovada ainda ontem pelo Plenário aqui do Senado, 
mas que, na verdade, não resolve os problemas estru-
turais da seca, que afetam as pessoas atingidas pela 
seca e muito menos disfarçam a imprevidência com 
que o Governo Federal tem tratado, o Governo Dilma 
tem tratado desse assunto.

Eu lembro que, independentemente dos recur-
sos tecnológicos de que o Brasil já dispõe hoje para 
prever, avaliar, com antecedência, o resultado dessa 
conjunção de baixas temperaturas no Oceano Atlân-
tico e no Oceano Pacífico, sobre o clima no Brasil, a 
previsão que foi feita, há tempos, já antes do início da 
seca, de que essa conjunção iria provocar um fenô-
meno climático grave no Brasil, atingindo o Nordeste, 
independentemente, dizia eu, dos estudos de meteo-
rologia, a própria imprensa, os jornais, as televisões 
já anunciavam, há um ano, a partir de abril de 2012, a 
emergência deste fenômeno que ciclicamente atinge 
o Nordeste. Abril de 2012, há mais de um ano, já se 
registra a seca nos Estados de Alagoas, Sergipe, Per-
nambuco, Rio Grande do Norte, Bahia. Há mais de um 
ano. Só veio a chover agora, no Dia de São José, no 

dia 19 de março, que, tradicionalmente, é considerado 
o período limite para a vinda das águas. 

E a Presidente se disse surpreendida com a gra-
vidade do fenômeno. Aqueles, os sertanejos, que estão 
sofrendo com a seca, não se surpreenderam. Estão 
sofrendo as consequências já há um ano.

Evidentemente, Sr. Presidente, não quero subes-
timar o alcance de medidas que foram tomadas agora 
e tampouco o alcance de programas a que se referiu o 
Senador Cristovam Buarque ainda há pouco, de trans-
ferência de renda, que, de alguma forma, minoraram 
as consequências gravíssimas da seca e que conse-
guiram evitar os fenômenos de migração maciça dos 
sertanejos, fugindo desse flagelo.

Mas vejam V. Exªs a falta de coordenação e pla-
nejamento da ação do Governo: se os carros-pipa ali-
viam a sede dos homens e dos animais – carros-pipa 
que custam os olhos da cara quando as pessoas são 
obrigadas a comprar água, se o programa do Gover-
no não os atinge, uma vez que este programa de dis-
tribuição de água não superou a marca dos 30% de 
beneficiados –, por outro lado, os animais morrem de 
fome. Embora a Conab subsidie o preço do milho, como 
houve uma queda de cerca de 90% da produção do 
milho do Nordeste, por falta de infraestrutura logística 
de armazenagem e transporte, o milho do Centro-Sul 
não chega ao Nordeste, e os animais morrem de forme.

O que se vê, portanto, é a falta de uma ação co-
ordenada, planejada, eficiente do Governo para reme-
diar, na medida do que é possível ser remediado pelo 
Governo, os efeitos de algo que o Governo tinha totais 
condições de prever e de agir se tivesse o mínimo de 
competência para tanto.

Enquanto, Sr. Presidente – estamos falando da 
seca –, outras notícias ruins – e parece que sexta-feira 
é dia de se fazer um balanço de notícias ruins – são 
veiculadas pela imprensa nessa semana: a inflação 
extrapolando o teto da meta, os gargalos logísticos 
cada vez mais evidentes. Essas são notícias recorren-
tes nos jornais. Mas há um dado novo: o desempenho 
da nossa balança comercial.

A nossa balança comercial apresenta, cada vez 
mais, uma situação preocupante. Cada vez mais, o de-
sequilíbrio entre o produto das nossas exportações e 
o que se despende com as importações vai agravando 
e fragilizando a economia brasileira. Aliado a isso, o 
desempenho da indústria nesse mês de fevereiro. A 
queda da indústria, da produção industrial em fevereiro, 
anulou o bom desempenho que havia sido verificado 
em janeiro e que nos deu a esperança de que iríamos 
começar a reverter um ciclo de desindustrialização que 
vem afetando o Brasil no Governo do PT.
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Pois bem, a produção do setor teve uma queda 
de 2,5%, em fevereiro, em comparação com o mês an-
terior. Registre-se que esta foi a maior retração desde 
dezembro de 2008, no auge da recessão e da crise 
econômica desencadeada a partir da quebra do Banco 
Lehman Brothers. A queda registrada praticamente anu- Brothers. A queda registrada praticamente anu-
la a reação da indústria ensaiada no mês de fevereiro.

É crescente, Srs. Senadores, a descrença dos 
empresários, dos investidores, na solidez do País. E, 
agora, atinge também as expectativas dos consumido-
res, cujo índice de confiança, medido pela Fundação 
Getúlio Vargas, vem caindo já há seis meses. E não 
há mais crise global que justifique um comportamento 
tão ruim, no Brasil, como insistem em dizer as nossas 
autoridades da área econômica.

O problema é interno, e só o governo petista não 
vê, preferindo enxergar a fantasmagoria de fatores 
externos cuja ação é exagerada, hipostasiada, para 
explicar a incapacidade do Governo em lidar com a 
situação econômica do Brasil.

Ouço o aparte do Senador Figueiró.
O Sr. Rubem Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Se-

nador Aloysio Nunes, o discurso de V. Exª, como sem-
pre, é de um brilhantismo extraordinário. E eu gostaria 
de destacar dois pontos que V. Exª abordou, entre os 
muitos – foi um pout-pourri de assuntos. Mas eu gosta-
ria de me referir à antecipação da campanha eleitoral. 
V. Exª afirmou que a Presidente Dilma foi à Bahia para 
inaugurar um campo de futebol. Em meu Estado, no 
último dia 1º, estiveram quatro Ministros do Governo 
Federal com o propósito evidentemente eleitoral. Foram 
lá para oferecer recursos, mas recursos que, natural-
mente, estavam condicionados a algum compromisso 
futuro que não quiseram relatar, embora, para todos 
nós, tenham ficado muito claros. Eu, portanto, associo-
-me às observações críticas que V. Exª fez a respeito 
da antecipação do processo eleitoral, sobretudo para 
a Presidência da República. Outro assunto pelo qual 
eu gostaria de cumprimentar V. Exª pela procedência 
é com relação à questão da eliminação da exigência 
do doutorado para os concursos ao magistério supe-
rior nas universidades federais. E eu gostaria, since-
ramente, de desde já me associar ao projeto que V. 
Exª elaborará no sentido de que se restabeleça o que 
estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Desde já, tenha V. Exª o meu modesto apoio, porque, 
realmente, isso vai restabelecer a dignidade do pro-
fessor universitário neste País. Muito obrigado e, mais 
uma vez, meus cumprimentos pelo seu aniversário.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador Figueiró. Agradeço 
mais uma vez os cumprimentos e, também, o apoio 
de V. Exª. Creio que será um apoio compartilhado pelo 

conjunto dos Senadores, porque foi algo embutido, de 
uma maneira inexplicável, no meu entender, em um 
conjunto de medidas que diziam respeito a salários e 
carreiras, e que acabam por afetar a própria estrutura 
e a qualidade do ensino ministrado pelas universida-
des federais brasileiras.

Esse é apenas um exemplo de uma atividade 
governamental frenética, apressada, sem a necessá-
ria meditação e sem o senso de estratégia. Estratégia!

Hoje mesmo, o Governo anuncia a edição de 
mais um pacote de desonerações, que é aplaudido, 
evidentemente, por aqueles setores que são benefi-
ciados pelas desonerações. Por exemplo, a indústria 
automobilística bate palmas, não tem palavras para 
agradecer as benesses que recebe do Governo; be-
nesses, aliás, que outros setores mais frágeis do que 
a indústria automobilística e, talvez, até mais gerado-
res de emprego do que a indústria automobilística não 
recebem. Porque são escolhidos setores conforme o 
poder de pressão de cada um. Já são sei lá quantos, 
15, 20, 30, 40 setores, e novos virão, sem que eles 
tenham um resultado efetivo no aumento da produti-
vidade, no aumento da produção.

O que se vê é o Governo agindo como barata 
tonta, correndo para cá, para lá, com o único objetivo, 
esse, sim, fixo, determinado: a reeleição.

A mudança no Ministério, essa última, recente, 
foi feita com o objetivo único, exclusivo e escancarado 
de reeleição. Chegou-se ao ponto de, na cerimônia de 
posse do novo Ministro dos Transportes, o ex-Senador 
César Borges, registrar-se um episódio que, creio, é 
inédito na história política brasileira e talvez até do 
mundo: o Ministro que estava tomando posse criticou 
a Presidente que o empossava no ato da posse.

O Ministro César Borges disse que, naquele mo-
mento, estava sendo corrigida uma injustiça praticada 
pela Presidente Dilma – e esta presente à cerimônia, 
presidindo a cerimônia, comandando a cerimônia, 
assinando o decreto de nomeação! Dizia o Ministro 
César Borges: “Estamos aqui corrigindo uma injusti-
ça praticada por Vossa Excelência quando exonerou 
o Ministro anterior”.

E a Presidente Dilma ouviu aquilo como se não 
fosse com ela, como se a autoridade dela não tivesse 
sido desmerecida por um ministro que estava sendo 
empossado por ela naquele momento. Ou seja, fingiu 
que não fosse com ela, fez cara de paisagem e, no 
seu discurso, apenas enalteceu a parceria com o Par-
tido da República. Parceria para melhorar o sistema 
de transporte, para corrigir os gargalos da logística 
brasileira, para sanar o que ela chama malfeitos, que 
ainda persistem nesse sistema? Não; parceria para 
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aumentar o tempo de televisão de que ela disporá em 
sua campanha à reeleição.

Quer dizer, apesar do seu temperamento conhe-
cidamente explosivo, ela ouviu, sem pestanejar, uma 
desfeita, uma descortesia, um desrespeito de alguém 
que ela acabava de empossar no Ministério. Engoliu, fez 
cara de paisagem, como dizem, e enalteceu a parceria.

É o Brasil em que vivemos hoje, meu caro Se-
nador Figueiró.

Fica mantido esse registro, Sr. Presidente, e vou 
terminar com uma nota de otimismo: em algum mo-
mento, creio, esse copo vai transbordar, e esse tempo 
não vai demorar a chegar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Queria também deixar o meu abraço de cumpri-

mento pelo seu aniversário. Apesar de alguns acharem 
que somar um ano de vida não é motivo para come-
moração, eu acho que sempre é motivo para come-
morar, porque vida é bênção e, quanto mais longa a 
vida, maior o número de bênçãos recebidas.

Assim, desejo que V. Exª tenha uma vida muito 
longa para continuar partilhando com o Brasil a sua 
sabedoria, o seu entendimento e a sua contribuição crí-
tica, que sempre tem dado aqui no debate qualificado. 
V. Exª qualifica o Senado Federal. Apesar de termos 
discordâncias profundas na forma de ver o Brasil, te-
mos o maior respeito pela qualidade do debate que V. 
Exª traz a esse plenário e às comissões.

Quero dizer que sou muito feliz pela oportunidade 
de estar no Senado Federal e conhecer uma pessoa da 
qualidade de V. Exª e poder partilhar de sua amizade.

Desejo-lhe muitas felicidades no seu aniversário. 
Deus o abençoe com muitos anos de vida e muita saú-
de para poder partilhar conosco todas as observações 
que V. Exª tem a respeito do Brasil.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Presidente.

Saiba V. Exª também que é para mim um privi-
légio ser seu colega no Senado, nesta Legislatura. 
Essa convivência diária só faz crescer a admiração 
que tenho por V. Exª.

Muito obrigado.

O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra neste momento ao nobre 
Senador do PT do Acre, que até pouco tempo chegou à 
presidência desta Casa, que é o Senador Anibal Diniz.

Senador Ruben Figueiró, Senador Aloysio Nu-
nes, de aniversário, já tive a oportunidade também de 
cumprimentá-lo.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo 

Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão, que 
preside os trabalhos neste momento, Srs. Senadores, 
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, a 
gente tem muitos assuntos a tratar nesta sexta-feira, 
porque tivemos uma semana bastante produtiva e pre-
cisamos prestar contas desses assuntos. Vamos tentar 
enumerá-los na medida do possível.

O primeiro deles, Senador Paim. Eu faço rapi-
damente uma nota. Recebi há pouco uma mensagem 
do Governador Tião Viana, informando que neste mo-
mento, em Brasileia, nós temos mais de mil haitianos 
que entraram novamente de forma irregular no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Mais de mil?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Mais de 
mil neste momento no Município de Brasileia.

O Município de Brasileia faz fronteira com Cobija, 
com o departamento de Pando, a cidade de Cobija, 
na Bolívia, e fica a 100km de Assis Brasil. Assis Brasil 
é a cidade que faz fronteira com a cidade de Iñapari, 
no Peru.

Então, os haitianos têm usado essa rota, através 
da Rodovia do Pacífico, chegam até Iñapari e depois 
acabam entrando no Brasil.

Senador Paim, desde 2010, quando aconteceu o 
terremoto no Haiti, quando Porto Príncipe foi devasta-
da por uma onda de abalos sísmicos, e depois houve 
também uma forte ocorrência de cólera, desde então 
levas muito grandes de haitianos têm saído pela Re-
pública Dominicana, entrando no Peru e depois vindo 
para o Brasil. Uma parte vai para o Amazonas, através 
da cidade de Tabatinga, e outra parte vem para o Acre, 
através de Assis Brasil e Brasileia.

Só pelo Estado do Acre já passaram e foram de-
vidamente regularizados mais de quatro mil haitianos. 
E hoje nós temos outros mil, na cidade de Brasileia, 
aguardando a regularização.

A estrutura do Governo Federal no local, como 
a Polícia Federal, a Receita – principalmente a Polí-
cia Federal – não tem contingente suficiente para dar 
um tratamento, digamos, ágil a essa regularização. E 
essas pessoas acabam ficando em formato de acam-
pamento. O Governo do Acre tem feito o que é possí-
vel. O Governador Tião Viana tem, inclusive, colocado 
o Orçamento do Estado a serviço do atendimento a 
esses haitianos.

O Secretário de Justiça e Direitos Humanos, nos-
so colega Nilson Mourão, que foi seu colega, Deputado 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 6 16057 

Federal, e hoje é o Secretário de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos, é uma pessoa completamente volta-
da para a defesa dos direitos humanos e está atuando 
de forma focada no sentido de dar o melhor para esses 
haitianos. No entanto, ele já colocou todo o Orçamento 
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos a servi-
ço do atendimento aos haitianos, e não é suficiente. 
Então, essas informações já foram transmitidas, hoje, 
também ao Ministério da Justiça.

Nós precisamos, de novo, de uma tomada de 
posição do Governo Federal, no sentido de dar assis-
tência devida, porque a entrada desses haitianos con-
tinua acontecendo de maneira irregular – é um número 
muito elevado – e nós precisamos encontrar uma saí-
da para regularizar essa entrada e, ao mesmo tempo, 
que seja tomada uma providência, no plano federal, 
pelas autoridades do Governo Federal, porque não há 
como o Governo do Acre, com suas limitações, prestar 
o atendimento sozinho a essas situações.

Então, fica esse meu registro, nesta parte inicial 
do meu pronunciamento, Senador Paim, aos nossos 
telespectadores.

Quero, saindo deste momento, no plenário, fazer 
uma ligação para o Secretário Nilson Mourão, para 
pegarmos as informações atualizadas e, ainda hoje, 
tentarmos fazer chegar ao conhecimento do Ministério 
da Justiça a atualização dessa situação.

O fato é que tanto o Ministério das Relações Ex-
teriores quanto a Casa Civil e o próprio Ministério da 
Justiça têm sido periodicamente atualizados dos passos 
que tem sido dados. O Governo do Acre, repito, tem 
sido abnegado, no sentido de dar a maior assistência 
possível, a melhor assistência possível aos haitianos, 
mas a cidade de Brasileia é uma pequena cidade. Uma 
entrada de mil imigrantes de uma só vez gera um des-
conforto inevitável: não têm boas condições de dormi-
da, estão espalhados pelas praças, não têm um local 
adequado para a higienização, a alimentação é toda 
muito precária, então, estamos vivendo uma situação 
muito, muito, muito delicada que requer uma atenção 
especial por parte do Governo Federal. 

Então, faço aqui esse registro e apelo às autori-
dades do Governo Federal, ao Ministério das Relações 
Exteriores, ao setor de imigração e ao Ministério da 
Justiça para que tenham uma força-tarefa para pensar 
uma estratégia de como tratar esse assunto da entrada 
dos haitianos via Estado do Acre.

Há empresas solidárias no Sul do País, princi-
palmente de Santa Catarina, que têm ido ao Acre, fei-
to seleção desses haitianos, inclusive, incorporando 
grupos de haitianos. Dos 4 mil que já passaram pelo 
Acre, a maioria foi encaminhada já com Carteira de 
Trabalho, com legalização para iniciarem suas ativida-

des no Brasil, mas o fato é que a cada situação que se 
resolve um número maior de haitianos entra no Brasil, 
e não estamos conseguindo encontrar uma forma de 
dar uma solução para esse problema. Precisamos da 
solidariedade do Governo Federal neste momento. E 
é muito importante que as autoridades do Governo 
Federal também tenham um contato imediato com o 
Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Acre, o 
ex-Deputado Nilson Mourão, para pegarem informações 
atualizadas e, ao mesmo tempo, também adotarem 
as providências devidas em relação a esse assunto.

E gostaria também, Senador Paim, aproveitando 
esta oportunidade de relatar que, na última segunda-
-feira, eu e o Governador Tião Viana tivemos uma reu-
nião de uma hora com o ex-Presidente Lula. Foi uma 
reunião muito produtiva que contou também com a 
presença do ex-Ministro Luiz Dulci, que partilhou co-
nosco durante uma hora algumas reflexões sobre tudo 
o que está acontecendo no Acre, sobre os avanços 
que foram possíveis nos oito anos do governo Jorge 
Viana, nos quatro anos do governo Binho, e, agora, no 
Governo Tião Viana, que está entrando no seu terceiro 
ano de mandato.

Foi uma conversa muito interessante, porque o 
Presidente Lula foi o Presidente que mais olhou, que 
mais deu atenção para o povo do Acre. Foi o Presi-
dente Lula quem autorizou a construção de todas as 
pontes ao longo da BR-364, até Cruzeiro do Sul: a 
linda ponte sobre o Rio Juruá, que é a mais bonita 
ponte do Acre, e é uma ponte muito imponente, depois 
temos a ponte sobre o Rio Tarauacá, a ponte sobre 
o Rio Envira, a ponte sobre o Rio Purus, Rio Caeté, 
todas essas pontes ao longo da BR-364, que é uma 
obra que vem sendo executada com muitos sacrifícios 
pelo Governo do Estado.

Vale ressaltar que, desde Juscelino Kubitschek, 
quando foi decidido que haveria essa rodovia para in-
tegrar completamente o Brasil, há um esforço para a 
construção da BR-364. Essa obra iniciou-se no Acre 
na década de 1960, e desde então há esforços con-
centrados nesse sentido, porque as condições para a 
construção de estradas na Amazônia são muito difí-
ceis. Nós já tivemos estradas, Senador Paim, como a 
BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, que foi con-
cluída, foi pavimentada e já desapareceu do mapa, 
exatamente por causa das condições climáticas e da 
fragilidade do solo na região, que é muito grande, e 
precisa de uma atenção permanente.

Então, a BR-364, nesse trecho que sai de Rio 
Branco até Cruzeiro do Sul, enfrenta, para sua cons-
trução, os maiores desafios que se possa imaginar: é 
o desafio de logística, é a ausência de insumos... Para 
se fazer essa estrada, há trechos em que é necessário 
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adicionar até 4 mil sacas de cimento a cada quilômetro 
de terraplanagem. A retirada de material ruim, de solo 
não apropriado para a compactação também é outra 
coisa que envolve somas de recursos muito elevadas. 
Não temos brita, não temos massa asfáltica, não te-
mos pó de brita. Então, tudo isso acaba tendo que ser 
importado, e encarece muito essas obras. Por conta 
de o solo ser muito frágil, a própria obra não dá total 
garantia de longa durabilidade. E, nesse sentido, a 
gente vem enfrentando esse problema desde o início. 

Jorge Viana trabalhou muito e conseguiu avançar. 
Binho Marques, Governador, também trabalhou muito e 
fez avançar. O Governador Tião Viana conseguiu fazer 
a ligação de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, no trecho 
que faltava, garantindo a trafegabilidade durante o in-
verno também, porque até o governo Binho...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Anibal Diniz, permita-me.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Só para registrar – eles estão se deslocando 
agora – que estamos recebendo a visita dos estudan-
tes do ensino médio do Centro Educacional Pompílio 
Marques, daqui de Planaltina. Vocês assistiram, na 
tribuna, ao Senador Anibal Diniz, um dos melhores 
Senadores desta Casa. Sejam bem-vindos! Um dia 
vocês estarão aqui nos nossos lugares.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sejam 
todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, 
pela visita.

Então, Senador Paim, como eu estava dizendo, 
a construção da BR-364, assim como foi a da BR-317, 
que faz a ligação com o Pacífico, é uma obra que im-
plica um desafio muito maior do que as nossas condi-
ções objetivas reunidas. 

Então, o Governo do Estado tem feito estudos 
permanentes. Nós temos engenheiros do Deracre, 
como o engenheiro Fernando Moutinho, que é um 
dos patriarcas dessa rodovia, porque está permanen-
temente trabalhando. Ele estuda, permanentemente, 
engenharia, possibilidades e alternativas para a cons-
trução dessa estrada e, ainda assim, há momentos em 
que ele se revela não conhecedor da engenharia para 
a execução dessa obra, exatamente porque é muito 
difícil fazer estrada na Amazônia. 

Então, neste momento, passa-se por dificuldades 
em alguns trechos por conta do forte inverno. Aliás, 
Senador Paim, é muito importante ressaltar aqui que 
o Rio Liberdade, que fica a 80 Km de Cruzeiro do Sul, 
teve, há poucos dias, uma espécie de avalanche, por-
que houve uma chuva de mais de 100mm nas suas 
cabeceiras e desceu uma enxurrada muito forte que 

acabou levando, arrastando 13 casas e acabou atin-
gindo 250 famílias do Rio Liberdade. 

Esse tipo de fenômeno... Como nós estamos vi-
vendo agora um inverno extremamente rigoroso, es-
tamos exatamente no final do inverno, no finalzinho 
de março, iniciando o mês de abril, estamos vivendo 
os últimos repiquetes... Inclusive, hoje nós temos ain-
da uma situação de alagação que atinge 30 famílias, 
no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, que tem a sua cota 
de transbordamento de 13m e, neste momento, ainda 
que esteja descendo o nível, ainda está com 13,32m, 
portanto, 32cm acima do leito normal do rio.

Isso tudo para mostrar que o inverno amazôni-
co é extremamente rigoroso, e quem sente muito os 
efeitos dessa umidade causada pelo inverno forte são 
as estradas, porque as estradas ficam fragilizadas, a 
base fica fragilizada. Mesmo trechos pavimentados, às 
vezes, cedem, afundam, exatamente por causa dessa 
fragilidade do solo.

Então, esse desafio continua, e o Governo Tião 
Viana está trabalhando como nunca, fazendo reuniões 
permanentes com a equipe do DNIT, com o General 
Fraxe, justamente para mostrar todos os passos que 
estão acontecendo e que precisam ser dados para que 
inauguremos a BR-364, definitivamente. O objetivo é 
concluir essa pavimentação em 2013, em que pesem 
todos os percalços causados pelas fortes chuvas e 
toda a dificuldade de logística que existe para pôr os 
insumos todos necessários em cada trecho que ainda 
está pendente de pavimentação.

Mas, em termos de pavimentação, é preciso con-
cluir os quilômetros que restam. Dos 700 quilômetros de 
Rio Branco a Cruzeiro do Sul, faltam 50, 60 quilômetros. 
Além da pavimentação desses novos quilômetros que 
precisam ser concluídos, outros trechos que já foram 
executados ao longo dos últimos 14 anos precisam 
ser reparados porque a pavimentação no Brasil não 
resiste além de cinco anos sem reparos, e há trechos 
concluídos com mais de 14 anos que não foram sequer 
recebidos pelo Governo Federal.

Portanto, nós precisamos envidar todos os esfor-
ços no sentido de pavimentar o trecho ainda restante 
e fazer a correção, fazer um reparo geral de toda a 
extensão da BR-364, para que possamos inaugurar, 
se Deus quiser, ainda em 2013, essa grande obra que 
vai integrar o povo do Vale do Juruá, de Cruzeiro do 
Sul, Tarauacá, Feijó ao da capital Rio Branco. E lá, no 
entorno de Cruzeiro do Sul, há outros Municípios que 
dependem diretamente da BR, como Mâncio Lima e 
Rodrigues Alves.

E nós estamos na torcida, completamente afina-
dos com o Governador Tião Viana, para que possamos 
concluir essa obra estratégica e da maior importância 
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para o projeto de desenvolvimento sustentável que 
está em curso no Estado do Acre.

Senador Paim, eu gostaria também de aprovei-
tar este momento para fazer uma saudação especial a 
toda a equipe da Prefeitura de Rio Branco, ao Prefeito 
Marcus Alexandre, aos seus secretários, à equipe da 
Comissão Municipal de Defesa Civil de Rio Branco 
que fizeram um trabalho exemplar nos últimos 15, 20 
dias, atendendo às famílias dos oito bairros que foram 
atingidos pela alagação do Rio Acre, que chegou à sua 
cota de transbordamento. Cerca de 400 famílias foram 
atingidas pelas águas e foram muito bem assistidas 
pela Prefeitura. Então, houve toda uma mobilização, 
envolvendo o Corpo de Bombeiros, envolvendo tam-
bém a equipe do Governo do Estado e, principalmente, 
a equipe da Prefeitura.

Eu faço esse registro, Senador Paim, porque o 
transtorno causado no momento da alagação, o flagelo 
causado às famílias é algo extremamente deprimente 
de se ver. Eu tive a oportunidade de visitar a região, 
por duas ocasiões, com o Prefeito Marcus Alexandre, 
e, no último domingo, estive lá também visitando as 
famílias, acompanhando de perto a situação do alo-
jamento que reuniu mais de 300 famílias no Parque 
de Exposições, e vi que, pelo menos, a parte que diz 
respeito à Prefeitura e ao Governo do Estado foi bem 
executada. Todas as famílias estavam bem abrigadas, 
sendo acolhidas, recebendo alimentação, assistên-
cia médica e assistência cultural. Imaginem só: havia 
mais de 600 crianças em um ambiente. Então, tinha 
que haver atividade cultural. Eles estavam lá fazendo 
teatro, fazendo sessões de cinema, fazendo atividades 
esportivas, para deixar claro àquela população que o 
transtorno da alagação é real, é um fenômeno natural 
– não temos como nos contrapor a isso –, mas pode-
mos, pelo menos, juntando nossos esforços, amenizar 
o sofrimento dessas famílias. E isso foi feito com muita 
competência e muita dedicação.

O Prefeito Marcus Alexandre fazia visitas diá-
rias a essas famílias, conversando com as pessoas, 
ouvindo as impressões que essas pessoas estavam 
tendo do atendimento que estava sendo oferecido 
pela equipe da Prefeitura. E, em alguns dias, Marcus 
Alexandre foi até mais que uma vez fazer a visita a 
essas famílias.

Então, Senador Paim, eu gostaria de informar 
que, com apoio do Exército e do Governo do Estado, 
a Prefeitura de Rio Branco concluiu, nesta semana, de 
terça até quinta-feira, a retirada de todas as famílias do 
Parque de Exposições. E vale ressaltar, Senador Paim, 
que a alagação deste ano foi uma alagação leve. A do 
ano passado foi uma alagação terrível. Ela atingiu mais 
de 40 bairros da capital. Neste ano, não; atingiu apenas 

oito bairros. O número de famílias dessa alagação foi 
um número bem menor. Então, graças a Deus, apesar 
dos transtornos, estamos ainda agradecidos pelo fato 
de não ter sido uma enchente de grandes proporções.

De acordo com o Tenente-Coronel Jorge Santos, 
Coordenador Municipal de Defesa Civil, na terça-feira, 
foram retiradas 174 famílias; na quarta-feira, foram re-
tiradas outras 163 famílias; e, na quinta-feira, ontem, 
foram retiradas as últimas 49 famílias que permane-
ciam no Parque de Exposições.

Além do Exército, a operação de retirada dessas 
famílias contou com a participação de toda a equipe 
da Prefeitura, particularmente da Emurb – Empresa 
Municipal de Urbanização, do Corpo de Bombeiros do 
Estado e também contou com a colaboração da Semsur.

O nível do Rio Acre chegou a 15,34m e, na 
medição de 6 horas da manhã da última quinta-feira, 
ontem, estava com 11,14m. Isso dá uma tranquilida-
de para a comissão de Defesa Civil, no sentido de 
fazer com que as famílias voltem para suas casas, 
porque, possivelmente, não haverá mais risco de ala-
gação neste ano, porque agora o inverno está nos 
dias finais, e, certamente, não ocorrerá mais esse 
problema neste ano.

Vale ressaltar, Senador Paim, que, quando acon-
tece a alagação, há um conjunto de estratégias a se-
rem desenvolvidas: primeiro, a retirada das famílias 
das áreas alagadas; depois, precisamos construir os 
abrigos para recebê-las em lugares seguros; depois, 
quando elas estão ali alojadas, deve-se criar toda a 
infraestrutura de atendimento, com alimentação, com 
banheiros químicos, com atividades de lazer, esportivas 
e culturais para as crianças; para os adultos também há 
todo um conjunto de reuniões de socialização, porque 
é preciso haver um código de convivência coletiva ali. 
A situação é muito delicada quando se reúnem cente-
nas de famílias em um mesmo local. Então, é neces-
sário construído um código de conduta para que haja 
harmonia no local.

Nesse sentido, a equipe da Prefeitura de Rio 
Branco e do Governo do Estado já tem certa expertise 
nesse trato. Eles conseguem já, ao chegar ao ambien-
te, trazer todo um conjunto de normas e regulamentos 
que vai sendo construído com a comunidade, e isso 
tudo faz parte das estratégias.

E, quando a alagação termina, como é o caso 
que estamos vivendo agora, tem que haver toda uma 
ação para a volta ao bairro. Daí, tem que ser feita a 
limpeza das ruas, porque o lixo que está nos quintais 
vem para as ruas. Isso gera um risco sanitário, porque, 
quando as águas invadem as casas, há aquele risco 
terrível de leptospirose, que é transmitida pelo rato, pela 
urina do rato. Então, tem que haver todo um trabalho 
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de desinfecção também, que envolve uma grande mo-
bilização. Todas essas fases, essas etapas de mobi-
lização, acontecem com muita precisão, porque essa 
equipe da Prefeitura, com o Prefeito Marcus Alexan-
dre – no ano passado, foi com o prefeito Angelim –, é 
uma equipe muito experimentada nessa área. Como a 
alagação ocorre de tempo em tempo, não exatamente 
de ano em ano – no ano passado, aconteceu e, neste 
ano, aconteceu novamente –, essa equipe tem certa 
experiência para tratar esse assunto.

E o que quero fazer aqui, da tribuna do Senado 
Federal, Senador Paim, é um reconhecimento à dedi-
cação, à abnegação e ao comprometimento da equipe 
da Prefeitura de Rio Branco e da equipe do Governo 
do Estado que estiveram diretamente envolvidas no 
atendimento a essas famílias.

E, lá em Cruzeiro do Sul, quero fazer, também, 
um reconhecimento ao trabalho do Major Araújo, Co-
ordenador Municipal de Defesa Civil, que procurou dar 
uma atenção total aos atingidos pelas águas, tanto do 
Rio Juruá quanto do Rio Liberdade. Ele me informou, há 
pouco, que nesta semana se dirigirá ao Rio Liberdade, 
que fica a 80km de Cruzeiro do Sul, com a equipe da 
Seaprof, para fazer um levantamento dos prejuízos, de 
todas as perdas ocorridas na vida daquelas famílias 
de agricultores e, então, dar continuidade ao plano de 
reconstrução.

O Governador Tião Viana já determinou que to-
das as famílias que tiveram suas casas atingidas pelas 
águas sejam assistidas pelo Programa Nacional de 
Habitação Rural. Então, o Governo do Estado já le-
vantará um grupo de famílias, formando a associação 
para entrar com o financiamento.

O Programa Nacional de Habitação Rural, que 
tive a oportunidade de abordar aqui, na última terça-
-feira, é um programa de grande impacto na vida dos 
agricultores familiares, porque possibilita a constru-
ção de uma casa, uma boa casa, uma boa moradia 
ao preço de R$30.500, e esses moradores atendidos 
vão pagar apenas R$1.200, divididos em quatro pres-
tações, uma prestação por ano. Então, dos R$30.500, 
financiados pelo Programa Nacional de Habitação Ru-
ral, o beneficiário terá que repor apenas R$1.200. E, 
em situações extremas, o Governo do Estado está, 
inclusive, fazendo um convênio e assumindo a parte 
do beneficiário, como aconteceu com as comunidades 
indígenas do Km27 de Tarauacá e também com a co-
munidade indígena de Campinas, próxima a Cruzeiro 
do Sul, em que as mais de 170 casas que serão cons-
truídas terão a contrapartida bancada exclusivamente 
pelo Governo do Estado.

Dessa forma, Senador Paim, eu concluo essa 
parte do raciocínio dizendo que o esforço pela constru-

ção da BR-364 continua a pleno vapor, e nós estamos 
convencidos e confiantes de que, com a competência 
técnica reunida e a vontade política do Governador 
Tião Viana, além da determinação da Presidenta 
Dilma, do Ministério dos Transportes, e também do 
DNIT, com o General Fraxe, vamos conseguir concluir 
a BR-364 neste ano de 2013; se isso não for possí-
vel, no ano de 2014, certamente. Mas o fundamental 
é deixar claro que há um esforço reunido para essa 
construção.

E, no que diz respeito aos transtornos causados 
pela alagação de 2013, estamos chegando à reta final, 
e tenho certeza de que as famílias todas, vítimas da 
alagação, ou em Rio Branco, ou em Cruzeiro do Sul, 
ou no Rio Liberdade, receberam o atendimento mais 
apropriado possível por parte da equipe do Governo 
do Estado.

Por isso, parabenizo o esforço e a dedicação de 
todas as pessoas envolvidas, particularmente do Go-
vernador Tião Viana, com sua equipe, e do Prefeito 
de Rio Branco, Marcus Alexandre, também com sua 
equipe, que se dedicaram completamente a dar uma 
assistência digna, uma assistência solidária, uma as-
sistência fraterna a todas as famílias, porque temos 
que fazer valer aquele princípio ético de que o que 
não queremos para os outros não queremos também 
para nós, e o melhor que queremos para nós quere-
mos também para os outros. Então, nessa situação de 
alagação, tanto o Prefeito Marcus Alexandre quanto o 
Governador Tião Viana estiveram a todo o momento 
ao lado das famílias, levando a sua solidariedade e o 
seu apoio logístico para garantir o máximo conforto 
possível para essas famílias.

E, para concluir, Senador Paim, vou falar de algo 
bem diferente: quero falar um pouquinho agora sobre 
futebol.

Eu tive, na última quarta-feira, uma alegria e 
uma tristeza, mas confesso que a tristeza foi supera-
da pela alegria.

A tristeza foi que o Rio Branco levou um gol, aos 
48 minutos, do Internacional de Porto Alegre e foi eli-
minado da Copa do Brasil. Foi uma fatalidade própria 
do futebol. Cometeu um pênalti aos 48 minutos. O jogo 
praticamente já tinha terminado, mas, ainda assim, 
o Furlan fez o segundo gol do Inter e eliminou o Rio 
Branco. Essa foi a parte triste da história. 

Eu quero dizer que os jogadores do Rio Branco 
se portaram muito bem. Fizeram uma boníssima par-
tida, em que pese o Internacional ter mostrado uma 
superioridade ao longo do jogo, mas não foi uma su-
perioridade sufocante. O Rio Branco conseguiu jogar, 
criou. Houve momentos, inclusive, em que podia ter 
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marcado. Fez o goleiro do Internacional também tra-
balhar um pouco, e foi muito interessante. 

Então, a parte triste, que foi a eliminação do Rio 
Branco, é compensada por dois aspectos. 

Primeiro, pelo fato de que o Rio Branco jogou 
muito bem e ganhou a confiança da torcida, que ficou 
todo o momento ao lado dos jogadores, exatamente 
porque eles se portaram muito bem, cumpriram o pa-
pel tático muito bem posicionados. E, jogando contra 
um time que é campeão brasileiro, campeão da Taça 
Libertadores e campeão mundial, o Rio Branco Fute-
bol Clube do Acre conseguiu se portar de igual para 
igual. Então, mostrou certa dignidade, não se assustou 
e jogou com firmeza. 

Houve, inclusive, um momento polêmico da par-
tida, com duas expulsões: a do camisa dez do Rio 
Branco, o Testinha, e a do camisa dez do Internacio-
nal, o D’Alessandro. Eu acho que mesmo esse foi um 
momento interessante, porque houve a provocação 
do D’Alessandro, e o Testinha, mesmo sendo de um 
time pequeno, não afinou. Ele mostrou dignidade, fez 
o enfrentamento de igual para igual e, assim, o juiz 
entendeu por bem expulsá-los. 

Pelo menos, houve uma expulsão de cada lado, 
não houve aquela discriminação de a punição maior 
cair para o time pequeno. Então, houve uma punição 
igual e, nesse aspecto, eu acho que também prevale-
ceu certa igualdade. As equipes se portaram de ma-
neira igual, mesmo no momento das provocações e 
das expulsões.

Outro aspecto que eu queria relatar, Senador 
Paim, é que nós pudemos assistir, pela primeira vez, no 
canal 35 da Sky ou da Net, o Sport TV 3, a esse jogo 
ao vivo. E eu tenho certeza de que milhares e milha-
res de torcedores do Internacional, pelo Brasil inteiro, 
assistiram ao jogo e viram que a Arena da Floresta é 
um grande estádio. 

A Arena da Floresta é um estádio acolhedor, com 
um gramado impecável. Veja que a terça-feira, em Rio 
Branco, foi de muita chuva e também a quarta-feira, 
durante o dia todo. Mas na hora em que a bola rolou 
na Arena da Floresta, estava completamente enxuto o 
gramado, uma prova de que foi uma arena construída 
com todos os critérios técnicos, com a boa assistência 
do engenheiro Luiz Volpato, o mesmo que trabalhou lá 
na Arena da Baixada do Paraná. 

Então, a gente tem um estádio, Arena da Floresta, 
que é um estádio de muita qualidade. Tenho certeza 
de que os mais de nove, próximo a dez mil torcedores 
que estiveram presentes na Arena da Floresta, viram 
que as condições de segurança, as condições de hi-
giene dos banheiros são condições muito apropriadas 
para um estádio de futebol. São poucos os estádios 

de futebol do Brasil que têm essa boa qualidade de 
acolhimento dos nossos torcedores. 

Infelizmente, Senador Paim, a Arena da Floresta 
foi declarada, em 2011, inapta para a prática do fute-
bol por uma promotora de defesa do consumidor do 
Ministério Público. E tenho que registrar aqui a minha 
indignação com essa decisão, porque foi uma decisão 
de quem não conhece estádio de futebol e acabou 
tornando inapto um estádio que não tinha motivo para 
estar inapto. Isso resultou num prejuízo sem tamanho. 
O Rio Branco acabou sendo excluído da Série C in-
justamente, é uma equipe que tem o seu pleno direito 
adquirido de estar na Série C, e não foi, ele foi garfa-
do, ele foi tirado, no tapetão, da Série C. O ponto de 
partida de tudo isso foi a declaração de inaptidão da 
Arena da Floresta. 

Quero, exatamente neste momento, pedir a so-
lidariedade de todos os torcedores do Internacional, 
os que estiveram presentes, por volta de 500 torce-
dores, e os milhares que assistiram pelo Sport TV 3 e 
viram que o estádio Arena da Floresta não tem risco 
para o torcedor. É claro que todo evento que envolve 
multidão requer uma logística, requer um planeja-
mento prévio, mas, para isso, nós temos o Corpo de 
Bombeiros, temos a Polícia Militar, temos a Secreta-
ria de Esportes, que tiveram um trabalho exemplar, 
organizando o evento e garantindo plena segurança 
para todos os torcedores.

Dessa maneira, fica aqui o registro de que o 
Rio Branco Futebol Clube precisa voltar para a Sé-
rie C, precisa reaver o seu direito de estar na Série 
C, porque, em 2011, ele teve a maior pontuação do 
Norte, conseguiu 16 pontos. Ele foi classificado em 
2011 para estar na série C de 2012 e, por conta do 
imbróglio judicial, até agora ele não está garantido 
ainda na série C.

Mas quero dizer aqui do meu total esforço, do 
meu total empenho, e também do Senador Jorge Via-
na, para que tenhamos o Rio Branco de volta à série C, 
para que seja feita justiça nesta terra chamada Brasil, 
que é o país do futebol.

É impossível, no país do futebol, que uma equipe 
que tenha adquirido direito pleno, líquido e certo, con-
quistado em campo, seja excluída de participar da série 
C, quando sabemos que futebol tem que conquistar 
resultado em campo, e não no tapetão. E o Rio Branco 
conquistou esse resultado em campo.

Espero que, apesar de todo o prejuízo causa-
do em 2011, causado em 2012, o Rio Branco, agora 
em 2013, encontre um caminho para, legítima, legal 
e acertadamente, voltar a disputar e a usufruir do seu 
direito de jogar a série C, porque o Estádio Arena da 
Floresta, como bem demonstrou esse grande jogo que 
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foi Rio Branco e Internacional, de Porto Alegre, está 
plenamente apto a receber torcedores. E nós podemos 
fazer grandes jogos nesse estádio.

Ainda temos outros grandes estádios no Acre, 
porque houve um grande investimento em infraestru-
tura. Há o Estádio Florestão, construído pela Federa-
ção Acriana de Futebol, que fica no Bairro da Floresta. 
É também um estádio muito bom. E há outro estádio 
construído no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, que 
é o Arena do Juruá. Tudo isso mostra que houve uma 
preocupação com o fortalecimento do futebol no Esta-
do do Acre. A gente quer que essa preocupação, que 
esteve presente nas ações de governo nos últimos 12 
anos, possa também se traduzir em respeito, porque 
precisamos dar respeito a quem o merece.

Então, houve um investimento para que o futebol 
fosse fortalecido. Não podemos ser eliminados a partir 
de atitudes que fogem ao conhecimento direto das leis 
do futebol, de partir para o tapetão pura e simples, que 
é a forma de querer ganhar vantagem sem ter direito. 
Não podemos admitir que isso continue acontecendo.

Uma forma de reavermos justiça é garantirmos a 
presença do Rio Branco Futebol Clube na série C de 
2013, e que os resultados que forem adquiridos em 
campo, conquistados em campo, sejam respeitados 
e que prevaleça o resultado sempre adquirido e con-
quistado dentro das quatro linhas.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado pela sua atenção, pela sua tole-

rância e solidariedade de sempre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz.
Quero só fazer dois registros. Perguntaram-me 

muito como fica o Fundo de Participação dos Esta-
dos (FPE). Até o momento não houve acordo, mas a 
perspectiva é a de que votaremos, depois de uma boa 
discussão, na próxima terça-feira. 

Perguntaram-me também sobre qual é a posição 
do Rio Grande do Sul. Os três Senadores gaúchos 
apresentaram uma proposta, junto com o Governador 
Tarso Genro, que tem três pontos básicos, conforme 
entendimento com o Governador, com o Secretário 
de Fazenda, com este Senador e com os outros dois 
Senadores, Pedro Simon e Ana Amélia. Primeiro, in-
cluir o art. 2º, que trata da inaplicabilidade da fórmula, 
para os demais repasses. Da forma que está, se assim 
ficar, inclusive na questão dos royalties, o Rio Grande 
do Sul seria prejudicado, mas a inclusão do art. 2º re-
solve o problema. Definir o limite populacional mínimo 
de 1% e o máximo de 7%. Com isso, será assegurado 
que os Estados do Norte, os pequenos Estados, não 
terão prejuízo. O máximo de 7% também contempla o 
interesse do Rio Grande do Sul. Quando ao redutor, 

entre 70% e 80%, nossa proposta é a de que fique em 
75% porque isso contemplaria não só o nosso Estado, 
mas também os outros. 

Por fim, só quero registrar – como expliquei da 
tribuna do meu roteiro por alguns Estados –, reafirmo 
que estarei aí no Leblon, a partir das nove horas, neste 
domingo, para fazer uma caminhada com os autistas, 
já que fui, aqui no Senado, quem encaminhou esse 
projeto na Comissão de Direitos Humanos. Hoje, fe-
lizmente, é lei, a Lei Berenice Piana de Piana, minha 
colega e amiga, uma lutadora pelos autistas. Confirmo 
que estarei aí, às nove horas de domingo, mas tenho 
de voltar à Brasília logo, no domingo à tarde. 

Reafirmo também, para os vereadores do Brasil, 
que no dia 18 de abril, a partir das nove horas, no au-
ditório do Interlegis, vamos realizar uma grande audi-
ência pública, na Comissão de Educação, Presidida, 
inclusive, pelo autor da PEC dos Vereadores, que é 
meu amigo, o Senador Cyro Miranda, que confirmou 
a presença. Vamos discutir a educação na ótica dos 
vereadores, direitos humanos e a própria PEC. 

Confirmo, também, que no dia 18 aceitei o convite 
do Deputado Chico Leite. E estarei aí, na Câmara Le-
gislativa de Brasília, para discutir o fim do voto secre-
to, conforme PEC que apresentei no Congresso – e o 
Deputado já aprovou na Assembleia –, já que percebi 
que será um debate nacional.

No dia 19 estarei na Fiergs, em Porto Alegre, parti-
cipando da 16ª PrevenSul –, Feira de Saúde, Segurança 
do Trabalho e Emergência. Agradeço aos técnicos de 
segurança do trabalho do Estado Rio Grande do Sul 
e à revista Proteção, do Grupo Sinos, que completa 
25 anos. Naquele dia, irão entregar-me um documento 
pelo trabalho nesta área.

Confirmo a presença, no dia 20 de abril. Estarei 
em Caxias, acompanhando a formação do curso de 
Direito.

Quero dizer que, no dia 19 de maio, estarei em 
Manaus, sim, a convite da Anfip, a convite do Presi-
dente Álvaro Sólon de França, palestrando no encon-
tro nacional da categoria. A minha fala será sobre “A 
Previdência na ótica dos trabalhadores”.

Por fim, informo também que aceitei o convite 
do Tribunal Regional do Trabalho, aqui em Brasília. 
Estarei palestrando no evento “Escola Judicial Déci-
ma Região”, aqui em Brasília, no dia 23 e 24 de maio, 
sobre os 70 anos da CLT.

Com esses informes, digo que está encerrada 
a sessão.

Que Deus ilumine todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT - 

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11horas e 58 minutos)
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Ata da 44ª Sessão, Especial, em 8 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Flexa Ribeiro

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 40 minutos 
e encerra-se às 12 horas e 48 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Declaro aberta a sessão. 

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

A presente sessão especial destina-se a reveren-
ciar a memória dos mortos no Holocausto e a marcar 
o transcurso de 70 anos da insurreição dos judeus no 
Gueto de Varsóvia, nos termos do Requerimento nº 54, 
de 2013, do Senador Flexa Ribeiro e outros Senadores.

Convido a comporem a Mesa: a Srª Ministra Chefe 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, Exma Srª Maria do Rosário Nunes. (Palmas.)

O Sr. Embaixador do Estado de Israel, Exmo Sr. 
Rafael Eldad. (Palmas.) 

O Sr. Presidente do Museu do Holocausto, Sr. 
Miguel Krigsner. (Palmas.) 

Sr. Michael Stivelman, sobrevivente do Holocaus-
to. (Palmas.) 

Sr. Presidente da Confederação Israelita do Para-
ná, Sr. Manoel Knopfholz, representando o Presidente 
da Confederação Israelita do Brasil, o Sr. Claudio Lot-
tenberg. (Palmas.) 

Srs. Senadores; Srªs Senadoras; senhor sobrevi-
vente do Holocausto, Sr. George Legmann; filhos dos 
sobreviventes do Holocausto, Srª Szyja Ber Lorber, Srª 
Blima Lorber; Embaixador da República da Sérvia, Exmo 
Sr. Ljubomir Milić; Encarregado de Negócios e Primei-
ro-Secretário da República Tcheca, Sr. Viktor Dolista; 
Encarregado de Negócios da República da Polônia, 
Sr. Marceli Minc; Ministro para Assuntos Econômicos 
e Temas Globais da Embaixada da República Federal 
da Alemanha, Sr. Martin Eberts; Ministro Conselheiro 
da Embaixada da Itália, Sr. Andreas Ferrarese; Minis-
tro Conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos 
da América, Sr. Todd Chapman; Presidente da Fede-
ração Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Herry 
Rosenberg; Presidente da Wizo do Brasil, Srª Helena 
Kelner; Presidente da Wizo de Minas Gerais, Srª Maria 
Auxiliadora Buelli; Presidente da Wizo de Brasília, Srª 
Abitbol Raschkousky; Presidente da B’Nai B’Rith, Sr. 
Abraham Goldstein; Coordenadora do Instituto Shoah 
de Direitos Humanos, Srª Maria Luiza Tucci Carneiro, 

minhas senhoras e meus senhores, a tragédia do Holo-
causto carregou de sombras a história contemporânea, 
imprimindo formas indeléveis na consciência humana 
moderna. Recuperar e refletir sobre a memória des-
se terrível capítulo da história mundial deveria servir 
como poderoso alerta dos perigos que a discrimina-
ção, o preconceito, a intolerância, o ódio e o racismo 
representam para a civilização.

Uma sessão especial como esta, em memória dos 
mortos no Holocausto e do transcurso dos 70 anos da 
insurreição dos judeus no Gueto de Varsóvia, tem pre-
cisamente o significado de demarcar simbolicamente 
a solidariedade deste Parlamento com as vítimas das 
grandes tragédias humanas, mas, particularmente 
neste caso, a afirmação dos valores básicos de uma 
democracia inclusiva, que pratica ativamente os valo-
res da tolerância racial e do respeito à adversidade.

Pois foram precisamente esses os valores solapa-
dos pelos estados totalitários nos anos de 1930/1940. 
O programa executado pelo regime nazista de Adolf 
Hitler, que resultou na morte de mais de 6 milhões de 
judeus, em curto espaço de tempo, articulou, a partir da 
chamada “solução final” da questão judaica, em 1942, 
o sistema de extermínio, por meio da discriminação de 
populações inteiras, identificando-as e marginalizando-
-as no encarceramento coletivo em campos de con-
centração e guetos e na organização de máquinas de 
terror nos campos de extermínio.

O Gueto de Varsóvia, cuja população judia antes 
da guerra remontava a um terço da população total, 
era o maior dos guetos judeus erguidos pelos alemães 
durante a Segunda Guerra. Quando as deportações 
de Treblinka iniciaram, o Gueto contava com mais de 
450 mil judeus. Em três meses, de julho a setembro de 
1942, mais de 260 mil moradores de Varsóvia foram 
transportados para o campo de extermínio.

A insurreição do Gueto de Varsóvia constituiu, por-
tanto, reação desesperada e desafiadora da pequena 
porção da população judaica que ainda permanecia 
viva, algo em torno de 60 mil pessoas. Articulada me-
ses antes do massacre final, que teve início na noite da 
Páscoa judaica, em 19 de abril de 1943, foi concebida 
na certeza, por parte dos judeus, de que os nazistas 
estavam a concretizar os planos de seu extermínio final.
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O impulso primordial da preservação da vida, con-
tudo, estava presente naquela sedição, que passou a 
servir de exemplo a muitas outras que espocaram logo 
a seguir, favorecendo a marcha da resistência aos na-
zistas. Revelaram-se, também, em muitos documentos 
que cristalizaram aquele instante, testemunhos de vida 
de artistas, intelectuais, pessoas comuns de todas as 
idades, inclusive crianças, verdadeiros sopros de vida 
que respiravam naquele ambiente macabro da morte.

Tragédias humanas dessa dimensão sempre 
passam para a posteridade a imagem da terra arra-
sada, de um mundo sem futuro, que resvala para a 
desesperança. 

Lembra-nos a interpretação de Walter Benja-
min, filósofo alemão vitimado pelo Holocausto, para 
o quadro de Paul Klee, Angelus Novus, onde vemos 
uma cadeia de acontecimentos, o anjo da história de 
Benjamin, perspectiva apenas – aspas –:

... catástrofe única, que acumula incansavel-
mente ruína sobre ruína e as dispersa a nos-
sos pés. Ele gostaria de deter-se para acor-
dar os mortos e juntar fragmentos, mas uma 
tempestade sopra do paraíso e prende-se em 
suas asas com tanta força que ele não pode 
mais fechá-las. Essa tempestade o impele ir-
resistivelmente para o futuro, ao qual ele vira 
as costas, enquanto o amontoado de ruínas 
cresce até o céu.

Fecho aspas. 
A tempestade assume em Benjamin o nome de 

progresso. Uma nova história, que tem como material 
os fragmentos das ruínas, mostraria que deles também 
cresce o mundo com perspectivas novas, portadoras 
de futuro. Isso explica porque, mesmo nas situações 
mais desprovidas de humanidade, como são as cir-
cunstâncias de um genocídio, é possível captar sinais 
da busca incansável por um mundo melhor, refletidos 
no brilho de um olhar, na expressão de quem luta com 
todas as forças para preservar a vida. 

Temos registro desses lampejos de esperança na 
exposição que inauguramos hoje sobre as crianças do 
Holocausto. Momentos trágicos como aqueles podem 
ser férteis de testemunhos da solidariedade e da cora-
gem humana. Chamo atenção, senhoras e senhores, 
para o papel ativo desempenhado por alguns brasileiros 
no resgate de vítimas que escaparam ao Holocausto. 

Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, 
Secretária do Consulado Brasileiro de Hamburgo, e o 
Embaixador Luiz Martins de Sousa Dantas, titular da 
Embaixada de Paris, tiveram seus nomes registrados 
no Jardim dos Justos entre as Nações, no Museu do 

Holocausto, em Israel, por terem colaborado ativamente 
para salvar vidas do extermínio nazista.

Para o regime de Getúlio Vargas não foi conve-
niente se ver automaticamente identificado a quais-
quer das forças em conflito nos anos 1930/1940. Por 
isso, não pôde optar por adotar abertamente qualquer 
bandeira antissemita. O Estado Novo, contudo, man-
teve com os estados totalitários europeus afinidades 
de natureza política e ideológica.

O Ministério das Relações Exteriores varguista 
adotou, nesse contexto, portarias secretas para im-
pedir a entrada de judeus. Em 7 de junho de 1937, 
ficou estabelecida a negativa de concessão de vistos 
a toda pessoa que se declarasse ou que se soubes-
se ser judia. A essa portaria seguiram-se mais cinco 
circulares secretas nas quais se proibiam vistos ou 
vistos temporários a estrangeiros de origem semítica.

Tudo isso feito à surdina, em silêncio e em segre-
do, o que permitiu ao País defender-se publicamente de 
acusações de antissemitismo. Mundo afora, os consu-
lados brasileiros passaram a negar sistematicamente 
a concessão de vistos a judeus angustiados com a 
perseguição do regime nazista.

Aracy Rosa e o Embaixador Luiz Martins igno-
raram tais orientações e facilitaram a concessão de 
documentos a foragidos da perseguição nazista.

Chefe da seção de passaportes, Aracy preparou 
vistos para judeus, permitindo sua entrada no Brasil, 
atitude que contou com o apoio de Guimarães Rosa, 
então cônsul adjunto. Naquele tempo, Aracy ainda não 
era casada com o maior nome da literatura moderna 
brasileira, o mesmo Guimarães Rosa que a homena-
gearia com a dedicatória de sua obra máxima Grande 
Sertão: Veredas.

Souza Dantas era Embaixador brasileiro na Fran-
ça desde 1922. Testemunhou, portanto, a chegada em 
massa de refugiados da invasão germânica, em 1940. 
Solicitou, naquela ocasião, permissão para conceder 
visto a pessoas sem documentos de identificação ou 
a portadores do Passaporte Nansen, documento de 
identificação pessoal reconhecido internacionalmente 
e emitido pela Liga das Nações a refugiados apátridas.

Por meio desse expediente, Souza Dantas de-
sobedeceu sistematicamente às ordens restritivas a 
entrada de judeus no Brasil, concedendo centenas de 
vistos a refugiados judeus e não judeus.

Despertou, com isso, a ira das autoridades brasi-
leiras, que se preparavam para intimá-lo judicialmente, 
quando atingiu a idade para se aposentar e escapou, 
assim, da punição.

Historicamente, senhoras e senhores, o Brasil 
tem-se afirmado como País que adotou integralmente 
a mensagem universal dos perigos que a discrimina-
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ção, o preconceito, a intolerância, o ódio e o racismo 
representam para a civilização.

Parece certo que não vivemos uma democracia 
racial completa. A nossa experiência colonial orga-
nizou-se em torno da escravidão e no sistema que 
consagrava, no plano dos valores, a hierarquia entre 
as raças. A emancipação da escravidão demonstrou, 
claramente, as dificuldades enfrentadas por africanos 
e seus descendentes na afirmação dos direitos de ci-
dadania no regime republicano.

Os indicadores dos censos demográficos são 
testemunhos fiéis de que as desigualdades de ordem 
econômica e social se sobrepõem e são reforçadas 
pelas desigualdades raciais.

Nossa experiência de relações raciais, porém, foi 
diferente daqueles países que passaram por processos 
semelhantes e sofreram grandes tragédias animadas 
pelo ódio racial.

Por isso, senhoras e senhores, tive a iniciativa 
de apresentar requerimento solicitando esta sessão 
especial em memória dos mortos no Holocausto e do 
transcurso de 70 anos da insurreição dos judeus no 
Gueto de Varsóvia. Desperta e revigora, em todos nós, 
a necessidade imperiosa de afirmação dos valores 
universais da tolerância racial e do respeito à diversi-
dade, fundamentos de qualquer regime democrático 
verdadeiramente autêntico.

Ao abordar os traumáticos acontecimentos do 
Holocausto, gostaria ainda de mencionar, para encer-
rar, o quanto devemos aproximar culturas e praticar 
a tolerância. Karol Wojtyla, em seu papado, chamou 
os judeus sempre de – aspas – “amados irmãos mais 
velhos” – fecho aspas.

João Paulo II foi o primeiro Papa a pedir perdão 
aos judeus pelo que a Igreja fez na Inquisição e, poste-
riormente, ao que os cristãos fizeram durante a guerra. 
Foi o primeiro a orar juntamente com rabinos e repre-
sentantes de outras religiões a favor da paz mundial. 
Faço esta menção, pois, como todos sabem, temos na 
nossa Igreja católica um novo líder, o Papa Francisco.

Sabemos do longo diálogo inter-religioso entre 
o Papa e o rabino Abraham Skorka, reitor do Seminá-
rio Rabínico Latino-Americano, com sede em Buenos 
Aires, e que resultou na publicação do livro de diálo-
gos Sobre o Céu e a Terra, que aborda temas como 
Deus, o capitalismo e a morte. E torcemos para que 
ele continue esse importante trabalho de praticar a to-
lerância e a paz entre os povos, num momento em que 
novamente temos um clima tenso entre alguns países.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
Eu peço desculpas aos senhores e às senhoras e 

convido a todos para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional.

(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Convido para usar da palavra a Srª Ministra-
-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, Exmª Srª Maria do Rosário Nu-
nes. (Palmas.)

A SRª MARIA DO ROSÁRIO NUNES – Exmº Sr. 
Senador Flexa Ribeiro, 1º Secretário do Senado Fe-
deral, que preside, neste momento, esta sessão espe-
cial; Exmº Sr. Embaixador do Estado de Israel, Rafael 
Eldad; Exmº Sr. Presidente do Museu do Holocausto, 
Miguel Krigsner; Exmº Sr. sobrevivente do Holocausto, 
Sr. Michael Stivelman; Sr. Presidente da Confederação 
Israelita do Paraná, Sr. Manoel Knopfholz, que repre-
senta aqui o Presidente da Confederação Israelita do 
Brasil, o Sr. Cláudio Lottenberg; senhoras e senhores; 
Sr. Senador Aloysio Nunes Ferreira; Srªs e Srs. Se-
nadores, é uma honra estar presente a esta sessão 
especial do Senado Federal, em nome da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República e 
representando a Senhora Presidenta Dilma Rousseff.

Hoje nos reunimos com o objetivo de promover-
mos a reflexão sobre os 70 anos da insurreição da 
comunidade judaica, dos judeus no Gueto de Varsóvia.

E, ao marcarmos esta data, o Senado Federal rea-
liza, com o apoio do Museu do Holocausto em conjunto 
com o Museu do Holocausto no Brasil, uma importante 
exposição sobre a vida e o holocausto praticado contra 
a vida das crianças da comunidade judaica durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Nós nos reunimos, também, para refletirmos 
o significado do Holocausto nos dias atuais, porque 
lembrar é vivenciar lições históricas, das quais não 
podemos nos afastar, na defesa da democracia e dos 
direitos humanos, contra a intolerância, o racismo, a 
discriminação, todas as formas de violação aos direi-
tos humanos, e, assim, nessa reflexão, repassarmos, 
geração após geração, o significado do Holocausto.

Considero que momentos como este são reves-
tidos de nobreza, são necessários para o objetivo que 
devemos ter de universalizarmos o tema da luta contra 
a intolerância, utilizando o Holocausto como o marco 
mais impressionante da violação a todos os direitos 
em cada ser humano vítima da intolerância promovi-
da pelo nazismo e pelas suas formas de expressão.

É verdade que a intolerância, a xenofobia não 
foram totalmente extintas nos dias atuais. Ainda que, 
como resultado da aprendizagem que a humanidade 
produziu com a Segunda Grande Guerra Mundial, nós 
o tenhamos afirmado às Nações Unidas e à Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, ainda que tanto 
tenhamos caminhado, em todo o mundo, as sociedades 
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ainda vivenciam preconceitos e violências que preci-
sam ser permanentemente questionadas e superadas.

O combate ao ódio e à discriminação, no entanto, 
já não são grito isolado, mas integram o ideário das 
sociedades democráticas nos mais diversos continen-
tes. E, no Brasil, a própria essência da democracia é 
a convivência, o respeito às diferenças e aos direitos 
humanos, que orientam as nossas relações internacio-
nais, como cláusula fundamental da Constituição Fede-
ral pós ditadura militar, a Constituição cidadã de 1988.

Cuidar para que o Brasil não aceite a discrimina-
ção é a nossa missão. É seguramente a missão que 
o Senado Federal realiza, Senador Flexa Ribeiro, ao 
mobilizar a sociedade brasileira em torno desta ses-
são especial. É a missão que a comunidade judaica 
no Brasil tem realizado a cada dia, como brasileiras 
e brasileiros integrados de forma total à vida do País, 
mas que não esquecem a matriz da sua formação 
vocacionada à liberdade e aos direitos humanos. E é 
sobretudo a missão que não apenas deve mobilizar 
as instituições, mas que deve mobilizar todos os bra-
sileiros e todas as brasileiras.

No nosso País, temos uma legislação clara e ri-
gorosa no que se refere ao enfrentamento às formas 
de intolerância. Somos uma das poucas democracias 
do mundo, talvez a única, na qual uma lei garante que 
o crime de racismo não receberá fiança ou prescrição.

A comunidade judaica, a comunidade árabe, os 
descendentes dos povos africanos que vivenciaram 
também a violência, porque foram retirados de seu 
continente e trazidos para cá, para o nosso território 
brasileiro, vivenciaram todas as formas de violação, as 
mais absurdas. Todos os povos, todas as comunidades 
têm no nosso País uma única Constituição, uma única 
forma de existência, a forma de existência do respeito, 
a forma de existência vinculada à convivência pacífica, 
harmoniosa nas nossas cidades, dividindo espaços e 
compartilhando a construção e o desenvolvimento do 
Brasil, todas as formas de existência, todos os povos 
absolutamente importantes para o desenvolvimento 
de nosso Brasil.

Seria impossível pensarmos o Brasil sem essa 
pluralidade, seria impossível pensarmos o Brasil sem 
o conjunto de povos que o compõem e que fazem do 
País uma grande democracia, com valor importantís-
simo no cenário internacional.

Mas para isso, dentro do nosso País, precisamos 
manter vivos em nossa memória o terror e as iniquida-
des cometidas pelo aparato de Estado nazista contra 
o povo judeu. Precisamos afirmar que jamais nos fi-
liaremos àquelas posições que negam o Holocausto, 
porque a negação do Holocausto como valor histórico 
e humano tem o significado de diminuir as atrocidades 

que foram cometidas contra um povo. Portanto, como 
Nação, como Brasil, para evitarmos, para enfrentar-
mos a erva daninha da intolerância, que busca per-intolerância, que busca per-
manentemente espalhar-se como naqueles terríveis 
anos do século XX, devemos estar mobilizados de 
forma permanente.

Naquele momento, o aparato estatal estava volta-
do contra a comunidade judaica, estava voltado contra 
os socialistas, contra os social-democratas, contra os 
comunistas, contra os homossexuais, contra os negros, 
contra os ciganos, contra aqueles que professavam 
a fé também como testemunhas de Jeová, contra as 
pessoas com deficiência. Naquele momento, nós vi-
venciamos o mal e o horror e, por isso, nos dias atuais, 
precisamos trabalhar para que nunca mais aconteça, 
para que nunca mais se repita uma barbárie como a 
vivenciada e estabelecida pelo nazismo nos anos 40 
do século XX.

Lembranças tristes e trágicas como a do Holo-
causto não devem e não podem ser apagadas, como 
não podem ser esquecidos os rostos das crianças 
que nesta exposição hoje temos a oportunidade de 
relembrar. Não podemos esquecer seus olhares; não 
podemos esquecer o sofrimento das mães, de pais, 
de famílias que foram separadas; não podemos es-
quecer porque o ponto final para esse povo não foi 
a câmara de gás. O ponto final que os nazistas que-
riam, o esquecimento e a morte, não se realizou. Os 
sobreviventes, a comunidade judaica e os povos do 
mundo, irmanados contra a intolerância, jamais per-
mitirão que a vitória nazista do esquecimento ocorra. 
Nós continuaremos atuando, porque a lembrança da 
resistência deve alimentar sempre a esperança, deve 
alimentar a convicção de que a força dos valores dos 
direitos humanos, a força dos valores da humanidade 
é maior do que a violência em todas as suas formas 
de expressão.

Por isso, quero reiterar que os valores democrá-
ticos, o respeito inarredável à vida, à dignidade, à di-
versidade e aos direitos humanos são elementos que 
nos constituem como humanidade.

É certo que a memória e a dor são insuperáveis. 
Mas aprendemos que é necessário lembrar e eterni-
zar os heróicos exemplos de resistência à barbárie, 
exemplos como os que Senador Flexa Ribeiro aqui 
lembrou: de Aracy Guimarães Rosa, do Embaixador 
Sousa Dantas, e todos aqueles que resistiram, aqueles 
que resistiram dentro do Gueto de Varsóvia, aqueles 
que enfrentaram e que morreram para salvarem seus 
irmãos, para salvarem as crianças.

Portanto, nesta data, nós os homenageamos. 
Homenageamos os que morreram, mas que tiveram 
sempre esperança. Homenageamos Olga Benário. 
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Homenageamos a menina Anne Frank, que, com seu 
diário, mobilizou gerações, e ainda mobiliza. Homena-
geamos os que resistiram. Homenageamos um milhão 
e meio de crianças que tiveram suas vidas ceifadas.

Neste período em que tenho tido a honra e a res-
ponsabilidade de me pronunciar em nome do Governo 
Federal em alguns momentos solenes da comunidade 
judaica no Brasil, tenho procurado lembrar Hannah 
Szenes, que lutou como paraquedista treinada pelo 
Exército Britânico para tentar impedir a deportação 
dos judeus da Hungria para a Alemanha, que fale-
ceu aos 23 anos, que escreveu poesias, e que era ao 
mesmo tempo uma jovem lembrada por sua coragem 
como combatente, que dedicou sua vida à causa da 
libertação, como mulher, como menina, como alguém 
que, nos seus derradeiros poemas, nos deixou uma 
ode à resistência, sempre marca o significado, do meu 
ponto de vista, da expressão shalom. Ela disse então:

Abençoado o fósforo que queima em chama 
ardente
Abençoada a chama que arde em cada coração
Abençoado o coração que soube deter-se 
por honra
Abençoado o fósforo que queima em chama 
ardente.

A memória dos que morreram, mas a memória 
também dos que resistiram, dos que honraram, a me-
mória da comunidade judaica, de um milhão e meio 
de crianças, hoje, nós lembramos nessas palavras de 
Hannah Szenes. 

E, por isso, como ela, nós dizemos que a chama 
dos corações dessas crianças ainda premanece viva 
em todas as crianças do mundo, na comunidade ju-
daica e em todas as comunidades humanas. Por isso, 
como Hannah, dizemos: shalom!

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, do PSDB de São Paulo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Se-
nador Flexa Ribeiro; Srª Ministra-Chefe da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República; Sr. 
Embaixador do Estado de Israel; Sr. Presidente do Mu-
seu do Holocausto; Sr. Michael Stivelman, sobrevivente 
do Holocausto; Presidente da Federação Israelita do 
Paraná, que aqui representa o Sr. Claudio Lottenberg, 
Presidente da Confederação Israelita do Brasil; minhas 
senhoras, meus senhores, que bela iniciativa, meu 
caro Senador Flexa Ribeiro, essa que teve V. Exª de 
promover esta sessão solene para homenagear a me-

mória das vítimas do Holocausto, especialmente para 
honrar o heroísmo daqueles que se levantaram, há 70 
anos, no Gueto de Varsóvia, contra a barbárie nazista.

Isso me faz voltar à minha mocidade, meu caro 
Flexa Ribeiro, quando tive ocasião de, inúmeras ve-
zes, participar de cerimônias, muito mais modestas do 
que esta, promovidas em um centro cultural judaico, 
em São Paulo, a Casa do Povo, que agora está sendo 
reconstruída e reorganizada – tive notícias disso ago-
ra –, em que se homenageava esta façanha singular 
na história do gênero humano: o Levante do Gueto de 
Varsóvia, há 70 anos.

O mundo, hoje, é melhor do que há 70 anos. Hoje, 
existe um número muito maior de pessoas vivendo 
em regimes democráticos; o número de tiranias dimi-
nuiu, embora sobrevivam tiranias como a do Irã, que 
oprime o povo iraniano, que tem a audácia histórica 
de negar o Holocausto; o colonialismo praticamente 
desapareceu; os organismos multilaterais adquirem 
importância cada vez maior na vida das nações; existe 
um intercâmbio cultural, econômico e comercial que 
suaviza as relações internacionais e que aproxima as 
pessoas, mas, nem por isso, deixamos de nos lembrar, 
com muita emoção, desse episódio que ocorreu há 70 
anos, em abril de 1943.

Qual era a conjuntura da guerra no início de 1943? 
O início da mudança de rumo era muito recente, a Ba-
talha de Stalingrado teve seu desfecho em fevereiro de 
1943. Talvez, os judeus que viviam no Gueto de Varsó-
via nem tivessem ainda notícia da vitória do exército 
soviético contra as tropas nazistas. Demorariam ainda 
três anos – mais de dois anos, quase três anos – para 
que a guerra na Europa se encerrasse. No entanto, 
aquele punhado de homens, de mulheres e de jovens 
se levantou numa causa que parecia impossível, que 
era impossível, mas que se inscreve na tradição dos 
grandes feitos da história humana, como a resistên-
cia no desfiladeiro das Termópilas e como, na própria 
história do povo judeu, a resistência na fortaleza de 
Massada. Ali, não havia a menor perspectiva de vitória 
militar; o que havia, ali, era uma resistência moral, a 
afirmação dos valores da humanidade. Aquelas pes-
soas morreram para dizer: “Nós lutamos. Nós não nos 
deixamos abater. E nós estamos afirmando aqui que 
a essência do homem feito à imagem e semelhança 
de Deus não perecerá”.

Eles contribuíram para que o mundo de hoje, 70 
anos passados, fosse muito melhor para se viver do 
que em 1943. E prosseguiu a história do povo judeu. 
Criou-se o Estado de Israel. Reconquistou-se o direi-
to ao seu lar nacional. Hoje, não teria sido possível a 
repetição de um episódio como aquele, como o nazis-
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mo, porque, entre outras razões da evolução política 
e cultural da humanidade, existe o Estado de Israel.

Meus amigos, ao me associar a esta homena-
gem, eu não poderia deixar de dizer que aquelas pes-
soas, cujas fotografias vemos hoje nos folhetos que 
nos foram distribuídos, aqueles rostos, aquelas faces 
encovadas, aqueles olhos perplexos representaram, 
naquele momento, o que a humanidade tinha de mais 
bonito, de mais digno e de mais eterno.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Concedo a palavra ao Sr. Embaixador do Es-
tado de Israel, Sr. Rafael Eldad.

O SR. RAFAEL ELDAD – Sr. Presidente des-
ta sessão especial; Srª Ministra; Sr. Miguel Krigsner, 
Presidente do Museu do Holocausto; Sr. Senador; 
caros amigos dirigentes da comunidade judaica, esta 
sessão especial em homenagem às vítimas do Holo-
causto, que estamos realizando em Brasília e em to-
das as partes do mundo, faz-nos lembrar que, a cada 
dia, ficam menos testemunhos diretos desta tragédia, 
deste massacre, deste Shoah, que é o Holocausto que 
ocorreu contra o povo judeu. É tão importante lembrar 
isso, porque, dentro de poucos anos, pode ser que não 
haja vestígios diretos disso. Isso é muito importante, 
porque, agora, quando ainda temos entre nós esses 
vestígios, essas vítimas diretas do Holocausto, ainda 
vemos expressões de negação do Holocausto, vemos 
um ressurgimento do antissemitismo, do ódio racial, 
de preconceitos. E, por isso, é muito importante lem-
brar essa questão.

Às vezes, nós nos perguntamos: “Por que lembrar 
isso, se foi tão traumático, se foi tão difícil? O melhor, 
o mais humano é tentar esquecer, tentar não lembrar, 
não saber”. Mas não é assim. A resposta do povo judeu 
sempre foi a memória, a lembrança, porque essa é uma 
das características fundamentais do nosso povo, do 
povo judeu. Foi isso que ajudou o povo judeu a seguir 
existindo. Apesar de perseguições, de discriminações, 
de massacres constantes, através de muitos séculos, 
segue existindo o que é o povo judeu.

Muitas vezes, também nos perguntamos: como 
pode um povo tão culto e tão desenvolvido, como o 
povo alemão, fazer uma coisa tão horrorosa, uma 
coisa tão cruel? E uma das respostas podem ser os 
séculos de discriminação, os séculos de antissemitis-
mo, os séculos em que os judeus foram representados 
como não humanos, como responsáveis por todos os 
males do mundo. Essa acumulação de ódio durante 
séculos, durante muito tempo, fez com que a extermi-
nação, a matança, o massacre dos judeus fosse uma 
coisa não difícil.

Ontem, numa cerimônia que realizou a Acib, a 
comunidade de Brasília, mostraram um documentário, 
uma entrevista com um historiador, e ele contava que 
os nazistas que foram pesquisados por ele não diziam: 
“Estive cumprindo ordens.” Não, eles diziam: “No mo-
mento em que realizei esses massacres, essas ma-
tanças, eu estava convencido de que era a coisa a se 
fazer, de que era a coisa boa a se fazer.” Isso mostra 
o abismo do ódio, o abismo do antissemitismo, dessa 
cultura de discriminação durante tantos séculos!

É esta a lição para a nossa geração, para os tem-
pos que estão por vir: criar um clima, criar um ambiente 
de mais harmonia, de mais respeito, de mais tolerância 
entre os povos, entre as etnias, entre as culturas to-
das. E essa é uma tarefa difícil. Muitas vezes, quando 
vemos o que está se passando no mundo, podemos 
ficar um pouco pessimistas, mas temos que perse-
guir, que resistir, que trabalhar constantemente para 
criar esse clima se queremos que nossa humanidade 
possa continuar.

E, como sempre dizemos, talvez a única ga-
rantia para o povo judeu de que não se repetirá uma 
matança, um massacre como esse, seja a existência 
de um Estado de Israel forte e próspero. E, por isso, 
temos todos que trabalhar também na existência e 
na fortaleza do Estado de Israel como uma garantia 
fundamental para que o povo judeu possa viver como 
todos os outros povos.

Quero terminar parabenizando o Senado por esta 
sessão especial, a Ministra por participar conosco e, 
especialmente, o Miguel e a todos que fizeram possí-
vel esse museu, tão significativo, tão importante den-
tro do Brasil, e, sobretudo, este evento de hoje, com a 
exposição e com esta sessão especial.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Concedo a palavra ao Sr. Michael Stivelman, 
sobrevivente do Holocausto.

O SR. MICHAEL STIVELMAN – Exma Srª Maria 
do Rosário Nunes, Ministra-Chefe da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, Exmo 

Sr. Rafael Eldad, Embaixador de Israel no Brasil, Exmo 

Senador Flexa Ribeiro, autor desta homenagem, Exmo 

Senador Aloysio Nunes Ferreira, Exmo Sr. Miguel Krigs-
ner, Presidente do Museu do Holocausto de Curitiba 
e Patrocinador da Exposição Tão Somente Crianças, 
Srs. Parlamentares, demais autoridades, sinto-me 
honrado por ter sido escolhido entre os sobreviventes 
do Holocausto para, neste dia terrivelmente simbólico, 
trazer a esta Casa, onde nascem as leis que defini-
rão os rumos da sociedade brasileira, o testemunho 
vivencial, pessoal, real, em nível mais de memória do 
registro histórico impessoal, do que podem vir a ser 
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as consequências da intolerância, da categorização 
de seres humanos, quando se associam ao poder 
totalitário. A honra que sinto não decorre de uma per-
cepção de reconhecimento de mérito – onde mérito 
não existe, a não ser o da sobrevivência –, mas da 
responsabilidade de ainda poder ser, como testemu-
nha pessoal de uma tragédia histórica que muitos já 
querem negar, uma voz de protesto e de advertência 
ante o recurdescer do rascismo, do antissemitismo e 
de tantas formas de rejeição da convivência entre as 
diferenças. E faço isto na Casa dos Legisladores de 
um País democrático, que me recebeu como se filho 
dele fosse e como hoje realmente sou, cidadão de um 
Estado onde a discriminação é ilegal, onde a plurali-
dade é uma realidade nas ruas, nas leis, onde todos 
e cada um têm o seu espaço seja qual for sua etnia, 
sua religião, sua identificação cultura, sua preferência 
sexual, o clube pelo qual torce. Por isso, meu teste-
munho não expressa somente uma memória e uma 
advertência, mas também a minha gratidão de poder 
ser cidadão brasileiro.

Eu vi, vivi e sobrevivi ao Holocausto. Da nume-
rosa família Stivelman, sou o único sobrevivente. Ao 
revelar alguns episódios trágicos que sofri durante o 
Holocausto, estou cumprindo um dever sagrado dian-
te daqueles que pereceram como vítimas do nazismo 
e todos aqueles que, inspirados em sua fé em Deus, 
enfrentaram a tirania nazista.

Com este meu relato, não gostaria de provocar 
lágrimas, lamentos. Ao contrário, o meu depoimento 
deve servir como uma expressão de advertência e re-
pulsa contra as atrocidades e preconceitos que ainda 
estão acontecendo no mundo em que vivemos. Não 
estive em campo de extermínio, não conheci as câ-
maras de gás, não vi a fumaça subir dos fornos cre-
matórios, mas vi meus parentes, meus vizinhos, meus 
amigos e também desconhecidos serem deliberada-
mente eliminados pelo cansaço de marchas forçadas, 
por fuzilamentos, pela doença e pela desnutrição. Vi 
casas sendo incendiadas com famílias inteiras dentro.

Convivi com muitos demônios nesta minha saga. 
A crueldade e a bestialidade dos nazistas, a minha pro-
funda decepção com o sentimento puro de amizade, a 
capacidade que os seres humanos têm de humilhar e 
maltratar aqueles a quem subjugam foram alguns dos 
meus demônios. Em contrapartida, a doçura, a bondade 
e o desprendimento da minha mãe cristã Maria Tav-
shenko, que me adotou, com três anos de idade, e que 
se arriscou muito por mim e graças a quem sobrevivi.

A Marcha da Morte, criação dos nazistas para a 
solução final, extermínio de todos os judeus, ciganos, 
testemunhas de Jeová, teve início em julho de 1941. O 
propósito era eliminar todos os judeus da Bessarábia. 

No dia 6 de julho de 1941, o exército nazista ocupou 
a nossa cidade, Secureni, onde viviam cerca de 22 
mil habitantes, 9 mil dos quais judeus, sobrevivendo 
apenas 461.

Com a anuência e o apoio dos nazistas, foi pro-
vocado um pogrom que durou sete dias e que resultou 
em muitos estupros, saques, depredações, humilha-
ções e 97 mortes.

No dia 16 de julho de 1941, sob ameaça de fuzi-
lamento, todos os judeus da minha cidade foram reuni-
dos numa praça em frente ao Cemitério Judaico. Após 
algumas horas de espera num dia de muito calor, os 
velhos, os doentes e os incapacitados de locomoção 
foram separados para serem transportados em carro-
ças. Algumas centenas deles foram despejados numa 
velha mina de carvão desativada e lá encontraram a 
morte e a sepultura quando a mina foi explodida pe-
los nazistas.

O cansaço nos exauria, as doenças e os piolhos 
nos consumiam. As pessoas que não resistiam tomba-
vam e recebiam o tiro de misericórdia dos assassinos. 
E os que sobreviviam se alimentavam com a esperan-
ça de que a próxima aldeia seria o nosso destino final.

Desse método lento e bestial de morte, resultou 
o aniquilamento de quase 90% dos judeus da Bessa-
rábia, hoje Ucrânia.

Um episódio que me marcou para toda a minha 
vida foi a despedida do meu pai em meados de se-
tembro de 1941.

Em 14 de setembro de 1941, os nazistas deram 
a seguinte ordem: todos os homens entre 15 e 60 
anos deveriam apresentar-se rapidamente, dentro de, 
no máximo, meia hora, na floresta de Casautzi, onde 
estávamos descansando, para fazer um trabalho de 
limpeza nas estradas. Não deveriam levar qualquer 
bagagem e, à noite, após o trabalho, voltariam, cada 
um com um quilo de pão. Antes de sair, meu pai se 
despediu da minha mãe e, depois, de mim. Com lá-
grimas nos olhos, olhando fixamente para mim, colo-
cou a mão direita sobre a minha cabeça e me disse: 
“Meu querido filho, tome conta de sua mãe – eu tinha 
13 anos. Ao sobreviver, você terá obrigação de contar 
ao mundo as atrocidades cometidas pelos nazistas”. 
Neste mesmo dia, todos os homens foram fuzilados, 
inclusive meu pai. Esta imagem nunca saiu da minha 
mente e se repete dia e noite. Esse pedido do meu 
pai eu acatei como uma ordem e esse é o motivo pelo 
qual, nos dias de hoje, nenhuma distância é grande o 
suficiente para que eu deixe de cumprir com a minha 
obrigação.

Os homens não pedem para nascer, nascem pela 
vontade de Deus. Por que discriminá-los pelas suas 
diferenças religiosas, de raça, cor e outras?
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Esta decisão de não permitir que se esqueça o 
Holocausto não se alimenta apenas da dor de termos 
sido vítimas, ou do respeito e reverência à memória 
dos milhões que foram brutalmente assassinados, ou, 
muito menos, como muitos querem nos impingir, de 
uma intenção furtiva de cobrar simpatias ou direitos em 
troca do que sofremos, porque o sofrimento em si não 
outorga direitos e não redime o homem, o seu sentido 
maior é o que ele ensina ao homem e o que ele des-
perta no homem, em benefício de todos os homens.

O nazismo como fruto de uma ideologia, de uma 
visão de mundo, de um plano, não esgota os compo-
nentes que provocaram o Holocausto. Ele paira como 
um perigo solto no ar, aguardando um terreno fértil 
para lançar de novo suas raízes e renascer em ódio, 
preconceito e destruição. Isto é verdadeiro para aqueles 
que negam o Holocausto e para os que se incomodam 
com a nossa teimosia em lembrá-lo sempre.

Se tantas foram as vítimas martirizadas, tantos 
foram sacrificados, tenhamos esperança de que tal ge-
nocídio sirva como redenção de toda a humanidade de 
qualquer nova tentativa de cultivar a maldita intolerância.

Assim, é preciso lembrar sempre, incomodar, pro-
vocar sempre, não com gemidos de pobres vítimas em 
busca de remorsos e compensações, mas com o dedo 
acusatório da denúncia e da advertência. 

Por isso, não nos calamos. Se renovamos o nos-
so sofrimento ao recordar, estamos pensando em um 
futuro melhor para todos. Este é o sentido do nosso 
apelo, que, por tudo e apesar de tudo, repetiremos 
sem desanimar: não se repitam tantas violências, tanta 
crueldade, tantos crimes! Nunca! Jamais!

Ao terminar este depoimento, confesso sentir 
uma certa paz e ter a sensação de um dever cumprido.

Se infligi sofrimento aos que me ouviram, peço 
desculpas.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSB – 

PA) – Minha senhoras e meus senhores, o depoimento 
do Sr. Michael Stivelman nos dá a certeza de que este 
momento é da maior importância e significado para o 
Senado Federal. 

Como bem disse o Sr. Michael Stivelman, ao 
terminar o seu pronunciamento, ele se deu pelo dever 
cumprido da obrigação assumida quando da despe-
dida do seu pai.

Ministra Maria do Rosário, esses ensinamentos 
precisam estar vivos para todos nós e para toda a hu-
manidade, para que, sob as bênçãos de Deus, eles 
jamais, em momento algum, possam se repetir.

Concedo a palavra ao Presidente da Confedera-
ção Israelita do Paraná, Sr. Manoel Knopfholz, repre-

sentando o Presidente da Confederação Israelita do 
Brasil, Sr. Cláudio Lottenberg.

O SR. MANOEL KNOPFHOLZ – Ilmº Senador 
Flexa Ribeiro, em nome do qual cumprimento todos 
os presentes, autoridades, senhoras e senhores, im-
portante manifestar que a síntese de todo este emo-
cionante momento nos determina dizer que de todas 
as poluições que afligem o homem – a da terra, a do 
ar, a do mar – nenhuma é mais mortífera, nenhuma é 
mais letal do que a poluição dos espíritos.

Os seres humanos já deveriam ter aprendido a viver 
em paz uns com os outros, num mundo onde não houves-
se ódio, onde não houvesse discriminação e onde todos 
pudessem ter uma harmonia civilizatória e edificante.

O Holocausto foi, definitivamente, o paradigma do 
mal; foi, efetivamente, a maior crueldade que o mundo 
e a história da humanidade já constataram. Por outro 
lado, o Levante do Gueto de Varsóvia representou, 
emblematicamente, a luta contra a opressão. E essa 
luta é um exemplo para que ninguém seja vítima de 
opressão de nenhuma ordem, nem de natureza física, 
nem intelectual, nem moral.

Eu gostaria de, em nome da Comunidade Israe-
lita do Brasil, como brasileiro, como judeu, enaltecer a 
magnitude e a dimensão deste evento, numa Casa que 
representa um País pluralista, um País democrático, um 
País que nos dá essa oportunidade, como poucos no 
mundo, de reverenciar, de maneira formal, de maneira 
solene, a gravidade e a importância que essa data nos 
impõe como, definitivamente, um marco para que esse 
tipo de intolerância jamais aconteça de novo.

Agradeço reiteradamente todas as manifestações 
e reitero, também, o nosso amor a este País que tão 
amorosamente nos recebe.

Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Concedo a palavra ao Sr. Miguel Krigsner, Pre-
sidente do Museu do Holocausto.

O SR. MIGUEL KRIGSNER – Autoridades aqui 
presentes, amigos, ao ouvir todos esses depoimentos 
e dada a importância deste dia de hoje, dentro daquilo 
que nós consideramos que é a grande lembrança do 
Holocausto, eu só posso dizer que me sinto profunda-
mente gratificado pelo reconhecimento que recebemos 
hoje do Governo brasileiro.

Tenham a certeza de que o Brasil é a nossa terra, 
esta terra que tanto amamos e que jamais gostaríamos 
de ver envolvida em atrocidades como essas.

Eu finalizaria dizendo apenas duas frases: “quem 
salva uma criança salva a humanidade” e que “cada 
um de nós é responsável pelo todo”.

Muito obrigado.
(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discur-
so à Mesa, para ser publicado na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs, Senadores, a história da insurreição do Gueto de 
Varsóvia - e de toda a Segunda Grande Guerra - nos 
relata uma das páginas mais dramáticas da barbárie 
autoritária. E o que é capaz o homem, em um extre-
mo de maldade e selvageria, de planejar o extermínio 
de um povo por ser diferente. Na outra ponta a outra 
face desta mesma história, nos legou a bravura, a co-
ragem e resistência de quem se levanta diante tantas 
atrocidades.

Aquele distante abril de 1943, em que a colônia 
judia de Varsóvia se insurgiu contra a morte certa nas 
câmaras de gás, nos deixou lições importantes. 

Cada um de nós, cada geração e cada povo po-
derá escolher a melhor forma de apreender com tão 
cruel episódio.

O ato de resistência contra os nazistas, que já ti-
nham levado ao campo de extermínio de Treblinka cerca 
de 310 mil judeus, foi uma tentativa sobre-humana de 
sobrevivência. Assolados pela fome, pelo medo, e pelo 
frio, os 60 mil sobreviventes resistiam amontoados em 
porões, sótãos, esgotos, em qualquer lugar enfim que 
pudesse livrá-los da morte anunciada. Desses, 50 mil 
foram levados acorrentados aos fornos crematórios. 
Sete mil, impiedosamente massacrados.

Inúmeras são as produções cinematográficas que 
nos mostram os horrores por que passaram. Creio que 
cada um de nós pode puxar da memória uma cena 
em especial, de desespero, de agonia e de sofrimento 
extremo de famílias inteiras serem arrastadas para os 
camburões que os levariam à morte.

A crença na existência de uma raça superior le-
vou uma nação a tal desatino, naqueles idos. Mas, in-
felizmente, não é o único exemplo que temos, pois as 
tentativas de genocídio e de aniquilação do diverso, 
do diferente é recorrente. Ao longo da história, a ideia 
foi utilizada muitas vezes. 

Algumas vezes para justificar a escravidão, o do-
mínio de determinados povos por outros, e ainda para 
justificar o combate aos homossexuais, aos negros, aos 
índios, aos ciganos, ao deficiente. Enfim, ao diferente. 

Assim nos parece que muitas lições ainda temos 
que aprender. O racismo não morreu e permanece sen-
do um grande desafio para todos os povos e nações. A 
intolerância ainda continua viva e pode ser constatada 
em diversos aspectos de nossas vidas. 

Não por outro motivo, a artista plástica checa 
Helga Weiss recentemente tomou coragem para nos 
contar os horrores pelos quais passou em um campo 
de concentração. 

Diz que resolveu publicar a obra O Diário de Helga 
por que lhe aflige verificar que a intolerância continua 
atingindo graus extremos na política, na religião, como 
se pouco, ou nada, se tenha aprendido sobre os riscos 
e as consequências de alimentar o ódio.

Oxalá seu relato e sua mensagem sirvam à refle-
xão de todos. E que essa sessão especial em memória 
dos mortos do Holocausto, e para marcar o transcurso 
de setenta anos da insurreição do Gueto de Varsóvia, 
seja também objeto para nossas reflexões.

O Brasil é reconhecido mundialmente como um 
país que recebe de braços abertos os imigrantes que 
por aqui aportam. 

Não por outro motivo, nosso passaporte é o mais 
ambicionado por falsificadores, já que um brasileiro 
pode ter a cara de um indivíduo de qualquer etnia 
existente no mundo. Aqui se falam várias línguas. Aqui 
temos muitas gastronomias. Aqui se dançam diversos 
ritmos. Aqui professamos muitas religiões. Não deixe-
mos, pois, que os preconceitos transforme o Brasil em 
uma nação de intolerância, seja ela qual for: racial, cul-
tural, regional, religiosa, de orientação sexual. 

Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Cumprida a finalidade da sessão, agradeço a 
todas as personalidades, às senhoras e aos senhores 
que nos honraram com o seu comparecimento.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 48 minutos.)
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Ata da 45ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 8 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Ruben Figueiró, Anibal Diniz,  
Blairo Maggi e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 

encerra-se às 19 horas e 44 minutos)

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

AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 265, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Di-
retora do Senado Federal, Senador Renan Calheiros.

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, de 
Regimento Interno do Senado Federal a retirada em 

caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 89, 

de 2013, de minha autoria.

Sela das Sessões   de 2013. – Senador Flexa 

Ribeiro.

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

AC) – A Presidência defere o requerimento que acaba 

de ser lido.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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À C.M.A.
Ciente.
Não se trata de matéria de competência do Senado.
Ao Arquivo. – 23-3-2013. – Senador Aloysio Nunes.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.
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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) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 199 
e 200, de 2013, das Comissões de Assuntos Sociais; 
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fisca-
lização e Controle, concluindo pelo conhecimento e 
arquivamento do Ofício nº S/10, de 2012.

A Presidência, em cumprimento à sua conclusão, 
encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 201, de 2013, da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, que conclui pelo arquivamento 
do Ofício “S” nº 1, de 2013.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 66, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Sociais, que comunica a 
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 316, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 66/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 3 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2010, que “altera 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe so-
bre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências, para dispor sobre penalidade ad-
ministrativa no caso de consignação de mensalidades 
de associações e demais entidades de aposentados 

legalmente reconhecidas, sem a autorização de seus 
filiados”, de autoria do senador Arthur Virgílio.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 66, 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 (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 203, de 2013, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que 
conclui pela prejudicialidade do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 244, de 2011, do Senador Lindbergh 
Farias e outros Senadores, que susta os efeitos da 
Resolução nº 2, de 2011, do Conselho Curador da 
Empresa Brasil de Comunicação – EBC.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

Será feita a devida comunicação ao Conselho 
Curador da Empresa Brasil de Comunicação – EBC e 
ao Conselho de Comunicação Social.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrou-se na última sexta o prazo para apre-
sentação de emendas aos seguintes Projetos de Re-
solução do Senado: 

– nº 19, de 2013, do Senador Pedro Taques, 
que altera dispositivos do Regimento Interno 
do Senado Federal para permitir maior parti-
cipação popular, inclusive por meio eletrônico, 
nas atividades fiscalizatórias e legislativas da 
Casa; e 
– nº 20, de 2013, do Senador Rodrigo Rollem-
berg, que altera o art. 102-E da Resolução nº 
93, de 1970 (Regimento Interno do Senado 
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Federal), para substituir a expressão “pessoas 
portadoras de deficiências” por “pessoa com 
deficiência”.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias vão à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, onde se encontra o Projeto de 
Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal, uma vez que os projetos 
supracitados também modificam a referida Norma In-
terna, seguindo, posteriormente, à Comissão Especial 
da Reforma do Regimento Interno, conforme a fala da 
Presidência de 2 de abril de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Esgotou-se na última sexta o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 356, de 2011, 
da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que “regula-
menta os arts. 182 e 183 da Constituição Fe-
deral, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências”, denominada 
Estatuto da Cidade, para instituir o dever da 
União de prestar assistência técnica e finan-
ceira aos municípios para elaboração do Plano 
Diretor e de outras normas dele decorrentes; 
– Projeto de Lei do Senado nº 623, de 2011, 
do Senador Sérgio Souza, que altera a Lei nº 
7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código 
Brasileiro de Aeronáutica), para disciplinar o 
recebimento de reclamações de usuários de 
serviços aéreos; e
– Projeto de Lei do Senado nº 143, de 2012, 
da Senadora Lídice da Mata e outros Senado-
res, que altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho 
de 1974, para incluir o Vale do Rio Vaza-Barris 
na área de atuação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco (CODE-
VASF), e dá outras providências.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrou-se na última sexta o prazo para apre-
sentação de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2012 (nº 
7.528/2006, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que dispõe sobre 
o conflito de interesses no exercício de cargo 
ou emprego do Poder Executivo federal e im-
pedimentos posteriores ao exercício do cargo 
ou emprego; e revoga dispositivos da Lei nº 
9.986, de 18 de julho de 2000, e das Medidas 
Provisórias nºs 2.216-37, de 31 de agosto de 
2001, e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2012 
(nº 2.205/2011, na Casa de origem), de ini-
ciativa da Presidência da República, que cria 
cargos de Especialista em Infraestrutura Sê-
nior, cargos das carreiras de Analista de Infra-
estrutura, de Especialista em Meio Ambiente e 
de Analista de Comércio Exterior, cargos nos 
quadros de pessoal da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, do Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal e do Departamen-
to Nacional de Auditoria do Sistema Único de 
Saúde – DENASUS, cargos em comissão, fun-
ções gratificadas; altera as Leis nºs 9.620, de 2 
de abril de 1998, e 11.539, de 8 de novembro 
de 2007; e dá outras providências.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

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

AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 17, de 2013 
(nº 97/2013, na origem), do Ministro de Estado da Fa-
zenda, encaminhando o relatório com as caracterís-
ticas das operações de crédito analisadas no âmbito 
daquela Pasta, no mês de fevereiro de 2013, a tabela 
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Es-
tados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívida 
Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos 
Municípios.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Aviso nº 17, de 2013, vai à Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2013 (nº 

6.903/2006, na Casa de origem, do Deputado Celso 

Russomano), que altera o art. 148 do Decreto-Lei n° 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e 

dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 9 16271 



16272 Terça-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 9 16273 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2013, 
vai à Comissão Temporária de Reforma do Código 
Penal Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, 
por meio do Ofício nº 521, Relatório de Viagem da 
Senadora Ana Amélia, referente ao Requerimento nº 
125, de 2013, de missão, no qual relata participação 
na Assembleia da União Interparlamentar, em Quito, 
Equador, no período de 21 a 24 de março de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

São os seguintes o Ofício e o Relatório:

Ofício nº 521/2012 – GSAAME

Brasília, 3 de abril de 2013

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho o 
registro de minha participação, no período de 21 a 24 
de março de 2013, na 128ª Assembleia da União In-
terparlamentar, realizada em Quito no Equador.

Cordialmente, – Senadora Ana Amélia, PP-RS. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) – 
Eu queria cumprimentar a Senadora Vanessa, o Senador 
Ruben Figueiró, o Senador Paim, todos que nos acompa-
nham pela TV Senado e pela Rádio Senado. Acabei de 
chegar do Acre, como os colegas também, certamente, 
dos seus Estados, e eu, particularmente, estou muito 
preocupado com a situação dos haitianos e estrangeiros 
de outras nacionalidades, são 1.280 que estão no Acre 
hoje – ontem, em Brasiléia. Passei meu domingo lá e, 
daqui a pouco, inclusive, vou fazer um pronunciamento 
sobre este assunto, que é da maior gravidade, e espero, 
Senadora Vanessa, que encontremos uma solução de-
finitiva para uma situação tão grave como essa.

Mas eu queria cumprimentar todos que nos acom-
panham pela TV Senado e pela Rádio Senado e desejar 
uma boa semana. Tomara que esta seja também uma boa 
semana de trabalho aqui na nossa Casa. A agenda está 
intensa e, certamente, espero que seja bem produtiva.

Eu convido para fazer uso da palavra, como primeiro 
orador inscrito, o Senador Paulo Paim. Em seguida, a ins-
crição é do Senador Ruben Figueiró, como orador inscrito.

Senador Paim, por se tratar de uma sessão não deli-
berativa, V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos. 

Com a palavra V. Exª, Senador Paim, que tão bem 
representa o Rio Grande do Sul nesta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Jorge Viana, Presidente desta sessão e Vice-Presidente 
da Casa, Senador Ruben Figueiró, Senadora Vanessa 
Grazziotin, esta minha fala no dia de hoje vai na linha 
de comentar, primeiro, o encontro que ontem tivemos 
no Rio de Janeiro. Tivemos a alegria de... (Pausa.) 

É este telefone, Presidente. Desculpe-me, eu vou 
desligá-lo, é o único jeito, porque eles sempre me ligam 
bem na hora que eu vou começar a falar. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É um instrumento fundamental, mas que nos faz 
viver um dia de 48 horas às vezes. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas eu 
consegui desligar aqui.

Mas, Presidente, eu estive ontem, pela manhã, 
na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, parti-
cipando da caminhada “Mundo Azul – O Brasil precisa 
conhecer o autismo”.

O evento teve o objetivo de chamar a atenção do 
País para a causa e os direitos dos autistas. Mais de 
duas mil pessoas caminharam ali naquele momento, e 
o momento mais alto, Sr. Presidente, de mais clamor, 
de mais euforia, de mais satisfação dos pais, mães, 
líderes e, naturalmente, das crianças que estavam ali, 
foi quando a apresentadora Xuxa Meneghel, também 
gaúcha, esteve no evento. Eu confesso que nunca tinha 
estado pessoalmente com ela. Dei um abraço nela e 

lhe disse: “Olha, é de um gaúcho para uma gaúcha”. 
Ela sorriu e, naturalmente, cumprimentou a todos. Eu 
fiquei impressionado com o carinho dela para cada um. 
Não importava a cor da pele, se deficiente ou não, a 
idade, se criança ou alguém que estava ali, caminhan-
do na praia naquele momento, o carinho da Xuxa com 
todos foi algo que me impressionou. Sem sombra de 
dúvida, ela tem um carisma muito grande.

Então, meus cumprimentos à Xuxa Meneghel por 
estar lá. Uma multidão à sua volta, e ela atendendo a 
todos, cumprimentando todos, não negando um abra-
ço, um beijo para cada um que se aproximava dela. Eu 
fiquei impressionado positivamente. Conhecia a Xuxa 
somente da TV e vi ali não uma apresentadora, mas 
uma lutadora pelos direitos humanos, com um cuida-
do enorme com as crianças que estavam à sua volta. 
Quando ela chegou, centenas de pessoas a cercaram, 
e ela, com um carinho enorme, atendeu a todos.

Também quero cumprimentar os seguranças da 
Xuxa, que, com muito cuidado, deixavam que todos 
se aproximassem, evitando, claro, um tumulto maior. 
Calculem duas mil pessoas numa caminhada e todos 
querendo, no mínimo, tocar nela.

Então, parabéns, Xuxa! Parabéns, parabéns mes-
mo! Eu saí dali muito feliz pela forma como você tratou 
aquela moçada. Para aquele com a menor idade, Senador 
Ruben, até para aquele que tem a idade mais avançada, 
de cabelos brancos, o tratamento dessa atriz, cantora e 
apresentadora foi o mesmo. Não por ser gaúcha, pois não 
importa aqui o Estado, não importa sequer o país, mas a 
pessoa que eu vi ali foi de uma enorme grandeza. Meus 
cumprimentos não só à Xuxa, mas também – repito – aos 
seus seguranças, àqueles que a acompanhavam, todos 
dando um tratamento muito, muito elegante, qualificado, 
de alto nível para todos que se aproximavam.

Enfim, também estava na caminhada conosco a 
líder da Associação em Defesa dos Autistas, Berenice 
Piana de Piana, que eu recebi aqui, no Senado, quando 
ela veio com a ideia da proposta de uma lei nacional 
para os autistas. Eu abracei a causa e, felizmente, para 
nossa alegria, na Comissão de Direitos Humanos, es-
crevemos o projeto, de forma coletiva, com os líderes 
do movimento. Em resumo, hoje é lei. É claro que teve 
a participação de Senadores e Deputados.

Eu quero dizer que fiquei muito emocionado. Foi 
um momento lindo. Foi uma honra e – posso dizer – 
um dos momentos mais bonitos da minha vida pela 
emoção das crianças autistas que ali estavam.

Percebemos ali que o que nós ajudamos a seme-
ar estava dando resultado para mais de dois milhões 
de famílias que, de uma forma ou de outra, vivem com 
essa questão.
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Lembro que, em dezembro do ano passado, a 
Comissão de Direitos Humanos, que então eu presidia, 
aprovou o PLS nº 168, que instituía a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, de forma definitiva.

O que nós aprovamos foi para a Câmara, onde 
ele sofreu uma pequena alteração, voltando para nós. 
Aí, houve a participação direta – quero destacar aqui 
– dos Senadores Wellington Dias e Lindbergh Farias, 
que foram os Relatores, na figura de quem cumprimen-
to todos os Senadores, e, na Câmara, da Deputada 
Federal Mara Gabrilli, que foi a Relatora lá.

Assim, Sr. Presidente, o projeto foi encaminhado 
à Presidenta Dilma.

Muito diziam que, porque ia haver alguns gastos 
na área da saúde, ele poderia ser vetado. Mas ele teve 
o apoio do Ministro Padilha, da Saúde, e da Ministra 
Gleisi, da Casa Civil. Quero dizer que a Ministra Gleisi 
foi muito companheira no encaminhamento do projeto 
para a sanção. Ele teve o apoio do Ministério do Tra-
balho, do Ministério da Fazenda e, claro, teve o apoio 
mais fundamental de todos, que foi o da Presidenta 
Dilma, que sancionou a lei para alegria de milhões e 
milhões de brasileiros e brasileiras.

A lei estabelece direitos fundamentais do autis-
ta e equipara o portador desse transtorno à pessoa 
com deficiência para todos os efeitos legais, o que até 
então não existia. Além disso, cria um cadastro único 
dos autistas com a finalidade de produzir estatísticas 
nacionais sobre essa questão.

Quero dizer que, no final da caminhada, recebi 
uma homenagem de autistas, familiares e amigos, com 
uma bela placa, que, naturalmente, ficará comigo para 
sempre, no gabinete ou mesmo quando eu retornar, de 
forma definitiva, para o meu Rio Grande, porque um 
dia, é claro, vamos ter de... Não seremos parlamentares 
eternos, mas voltarei abraçado a essa placa, que diz: 

Mérito Autista. Grupo de Pais Mundo Azul – Me-
dalha Mérito Autista.

O grupo de pais Mundo Azul consagra [diz a 
placa, Senador Ruben] o título de padrinho 
azul, por todo seu empenho e apoio na causa 
da pessoa com autismo no Brasil e pela co-
ragem de lutar ao nosso lado pela aprovação 
da Lei nº 12.764, que trará a essas pessoas 
uma condição de vida melhor.

Eu agradeço a todos. Foi muito gostoso estar aí 
com os autistas, com os familiares. Almocei com eles. 
Fizeram questão de me levar até o Cristo, ao Bondinho, 
enfim. Foi um domingo de muita alegria.

Senado Ruben, eu saí de casa, daqui de Brasília, 
às quatro e meia da manhã e voltei às dez da noite, mas 

voltei com a alma lavada, com o coração batendo mais 
forte, ciente do dever cumprido. Não sou Senador pelo Rio 
de Janeiro. Senador Jorge Viana, permita-me dizer que o 
Senador Lindbergh estava em uma atividade no interior do 
Rio mas me ligou cumprimentando-me por eu estar lá na-
quele momento, já que ele foi um dos Relatores da matéria. 

Senador Ruben, por favor.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Se-

nador Paulo Paim, estou participando da alegria de V. 
Exª. Realmente, o trabalho que V. Exª realiza em favor 
das minorias, dos deficientes, dos marginalizados deve 
ser proclamado por toda a Nação brasileira. Conheço 
o trabalho das associações que cuidam dos autistas. 
Ainda no dia 1º de abril, em Campo Grande, houve 
uma solenidade comemorativa em que se exaltou 
o trabalho da Associação. Agora, com muito prazer, 
tomo conhecimento de que a lei que estabelece as 
diretrizes de apoio aos autistas é de autoria de V. Exª, 
como tantas outras que V. Exª tem trazido para a legis-
lação brasileira. Neste instante, quero cumprimentá-lo, 
prestar minhas homenagens a um dos cidadãos que 
mais tem velado pelas minorias de nosso País, em 
todos os sentidos. V. Exª recebeu, no Rio de Janeiro, 
as homenagens de todo o povo brasileiro. V. Exª tem 
toda razão de se rejubilar com o acontecimento. Quero, 
sinceramente, associar-me àqueles que o aplaudiram 
nessa caminhada que se realizou em homenagem ao 
Dia do Autista. Minhas homenagens, repito, a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Ruben, sempre muito elegante, um 
diplomata. Repito o que já disse algumas vezes: tenho 
muito orgulho de dizer ao Brasil que fui constituinte, que 
escrevemos juntos a Constituição Cidadã, juntamente 
com Lula, Mário Covas, Ulysses Guimarães, Fernando 
Henrique Cardoso, Cabral e tantos outros, o Fogaça, eu 
me lembro, lá do meu Rio Grande do Sul, o meu que-
rido Bisol. Enfim, foi uma alegria estar lá com vocês e 
estar hoje aqui com V. Exª. Muito obrigado pelo aparte.

Sr. Presidente, quero também registrar que eu 
tenho andado mais pelo Rio Grande. Como não estou 
mais presidindo uma comissão, eu me dou o direito de 
viajar um pouco mais nos finais de semana pelo Rio 
Grande e pelo Brasil, dialogando, sentindo lá, como 
a gente diz, no chão da fábrica, nas ruas, nas vilas, 
nos bairros, nas escolas, o dia a dia da nossa gente.

Então, estou também reafirmando que, nos dias 
11, 12 e 13 de abril, portanto, quinta, sexta e sába-
do próximos, estarei em Aracaju, capital do Estado 
de Sergipe, participando do 1º Seminário Nacional 
de Aposentados, Pensionistas e Idosos de 2013 – o 
primeiro deste ano; já tivemos centenas. O evento é 
promovido pela Cobap – Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas, que é liderada pelo Pre-
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sidente Warley, e também pela Federação das Asso-
ciações dos Aposentados e Pensionistas e Idosos do 
Estado de Sergipe, a Faapise. Essa mobilização terá a 
participação de representantes da categoria de todos 
os Estados brasileiros: sindicatos de base, federações, 
confederações e centrais sindicais. Nós, naturalmente, 
confirmamos presença num dos paineis para falar so-
bre a Previdência que queremos, na visão dos traba-
lhadores e dos aposentados, e sobre aquilo que está 
em debate aqui no Congresso Nacional.

O movimento, conforme fui informado pelos orga-
nizadores, visa programar uma grande cruzada nacional 
em defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas, 
buscando reajustes reais para a categoria e, natural-
mente, o fim do fator previdenciário. Os aposentados, 
assim, estão dando um belo exemplo de mobilização em 
defesa dos seus direitos e de suas necessidades. Que 
bom ver esse movimento, que é não só dos aposenta-
dos, mas de outros setores organizados da sociedade.

Por fim, Sr. Presidente, quero falar um pouco so-
bre outro tema: o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
Trata-se de projeto de que sou autor, já aprovado aqui 
no Senado há muito tempo, e que está na Câmara. 
Agora estamos nos encaminhando para a fase final 
de sua tramitação, para que o País tenha o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência.

Então, Sr. Presidente, venho a esta tribuna, no dia 
de hoje, para falar de algo que, para mim, é motivo de 
muita alegria. Quero dividir com vocês, com todos, o fato 
de que a Ministra Maria do Rosário montou um Grupo 
de Trabalho que analisa o projeto do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência que o Senado já votou, mas que a Câ-
mara não votou. Já analisaram 90% do trabalho realizado 
pelo Senado, e, nessa análise, avançamos na melhoria 
da redação final, restando agora apenas alteração da 
Lei no 8.213, de 1991, na parte que trata das reservas de 
vagas para as pessoas com deficiência nas empresas, 
bem como os itens que tratam de criminalizar o precon-
ceito contra a pessoa que tem algum tipo de deficiência.

A finalidade desse GT é analisar o projeto do es-
tatuto, incorporar à sua redação os novos conceitos 
introduzidos pelo debate internacional sobre o tema da 
deficiência e apresentar uma sugestão de texto final 
para apreciação da Câmara e, depois, do Senado com 
base naquilo que nós já produzimos aqui.

É preciso destacar que, para o sucesso desse 
trabalho, está sendo imprescindível o apoio da Ministra 
de Direitos Humanos, Maria do Rosário, e do Secretá-
rio Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, o amigo e líder Antonio José.

Antes de começar os trabalhos, o GT assumiu o 
compromisso de que todas as conquistas das pessoas 

com deficiência seriam mantidas e não se perderiam 
pela elaboração de um novo instrumento.

Sob a coordenação da Secretaria de Direitos Hu-
manos, o Grupo de Trabalho está formado por repre-
sentantes da Secretaria Nacional dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, especialistas da área, Ministério 
Público, OAB e Parlamentares e seus representantes.

A legislação brasileira para a área da deficiên-
cia encontra-se hoje esparsa, presente em decretos, 
regulamentos, portarias, resoluções. Existe, então, a 
necessidade de um instrumento legal e de maior ro-
bustez para essa legislação, que vai beneficiar, hoje, 
sem medo de errar, cerca de 30 milhões de pessoas.

É preciso reconhecer que, ao longo de décadas, 
foram enormes as conquistas feitas pelos movimentos 
das pessoas com deficiência na promoção de direitos 
dessa significativa parcela da população. Mas os con-
ceitos são dinâmicos, e as leis precisam acompanhar 
os avanços dos debates.

É do conhecimento de todos que, em 25 de agos-
to de 2009, foi promulgada a Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, processo 
este que se efetivou pelo Decreto nº 6.949, primeiro 
documento internacional a se incorporar ao nosso 
escopo legal com status de Emenda Constitucional, 
conforme consta no art. 5o, §3o, da nossa Constituição.

A convenção internacional determina que os Esta-
dos membros formulem leis que protejam e promovam 
direitos das pessoas com deficiência.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência orienta a legislação em âmbito 
internacional. O Estatuto, por sua vez, vai dar um norte 
às demais normas brasileiras e às políticas públicas 
de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

Conforme determina a própria Convenção, o Es-
tatuto destina-se a estabelecer as diretrizes e normas 
gerais, bem como os critérios básicos para assegurar, 
promover e proteger o exercício pleno e em condições 
de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais para as pessoas com deficiência, visan-
do à sua inclusão social e à cidadania plena e efetiva.

Não canso de repetir que um dos maiores avanços 
trazidos pela convenção internacional e que conside-
ro uma verdadeira revolução é o modelo que passa a 
classificar a deficiência. De acordo com esse modelo, 
pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, que, em interação com diversas barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas.

Ou seja, a classificação de deficiência passa a ser 
médica e social: a avaliação médica terá como base...

(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... as de-
ficiências nas funções e nas estruturas do corpo; já 
a avaliação social levará em consideração os fatores 
ambientais e pessoais.

A partir dessa compreensão, a deficiência pas-
sa a ter um componente político, afinal, as barreiras 
que dificultam ou até impossibilitam a inclusão e a 
emancipação da pessoa com deficiência devem ser 
eliminadas por intermédio de ações do Estado em po-
líticas públicas de urbanização, acessibilidade, trans-
porte, trabalho, educação. Enfim, em todas as áreas, 
em todas as políticas públicas deve estar presente o 
princípio da acessibilidade.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senador Paim...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já pas-
sarei, em seguida, a palavra a V. Exª. Vou só concluir 
esse raciocínio.

Em total consonância com a convenção, o Estatu-
to define acessibilidade como sendo a possibilidade e 
condição de alcance para a utilização, com segurança...

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... e au-

tonomia, dos espaços, mobiliários e também equipa-
mentos (Fora do microfone.) urbanos, das edificações, 
dos transportes, da informação e comunicação, inclu-
sive seus sistemas e tecnologias, bem como outros 
serviços e instalações abertos ao público ou de uso 
público, tanto na zona urbana, rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. Assim, esta-
ríamos buscando um espaço melhor, para as pessoas 
com deficiência ou com a mobilidade reduzida.

Em outro artigo, o Estatuto diz que o Estado de-
verá incentivar a produção científica, tecnológica na 
área das deficiência, principalmente no campo das tec-
nologias assistivas. Deverá apoiar a criação de cursos 
de pós-graduação que formem recursos humanos e 
estabeleçam diretrizes para a área do conhecimento.

Aqui, eu dizia 30 milhões, mas são muitos mais, 
Senador Ruben, Senadora Vanessa: são mais de 45 
milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, 
segundo o censo do IBGE de 2010, a maioria delas é 
de pobres, negros e brancos...

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

feminino, tem mais de 40 anos, tem baixa escolaridade, 
baixos rendimentos e se encaixa no grupo de pessoas 
sem ocupação ou economiamente inativas. Ou seja, 
24% da população brasileira vive, em algum grau, os 
desafios de estar em uma sociedade na qual a popu-
lação ocupada com pelo menos uma das deficiências 
investigadas representa 23,6%, ou seja, 20,3 milhões 
do total ocupado – 86,3 milhões no País. Além disso, 

mais da metade (53,8%).... Aqui, a seguir, vão todos 
os dados que mostram as estatísticas em nível nacio-
nal, e mesmo em nível internacional.

Antes de passar para a Senadora, só quero termi-
nar. Faço questão de registrar as impressões pessoais 
de assessores do meu gabinete que me representam no 
Grupo de Trabalho. Palavras deles: “Lá, Senador, “são 
momentos de um convívio maravilhoso”; “lá, Senador, 
a alegria e o empenho com que todos se dedicavam 
na análise do Estatuto e na redação do novo texto é 
algo impressionante”; “lá, Senador, é um espaço onde 
aprendemos e trocamos conhecimento e experiência.”. 
E, ainda, palavras do Luciano, um dos que faz parte 
do GT e é cego: “Além da satisfação com o trabalho...

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

meses de GT serviram também para fazermos amigos. 
Temos certeza de que o resultado do GT será excelen-
te, não só pelo empenho e dedicação de todos, mas 
também pela atmosfera de cordialidade, de respeito 
e de amizade, onde todos só querem o bem comum”.

Por fim, eles dizem – tanto a Lone, que é as-
sessora nessa área, quanto o meu amigo Luciano, 
que é deficiente visual: “A riqueza do trabalho não se 
deu apenas pela análise do Estatuto e das sugestões 
incorporadas ao texto, mas também nas conversas 
descontraídas e o entendimento e a compreensão de 
todos de um tema tão importante”.

Quero agradecer, então, a todos, do fundo do 
meu coração, que estão trabalhando para construir a 
redação final do Estatuto.

Termino, Sr. Presidente, com essas poucas pa-
lavras, referindo-me ao Grupo de Trabalho.

O que era um Grupo de Trabalho tornou-se tam-
bém um grupo de amigos onde a alegria fazia 
parte dos encontros. Foram semanas de trabalho 
intenso, de convívio intenso, de uma forte troca 
de experiências, troca de energias salutares, 
de profundo respeito à opinião do outro; foram 
momentos ricos de discussão, de debate, de 
construção coletiva, de momentos de se dar a 
mão, de colaboração, de ouvir a voz da alma e 
do coração. Jamais vou esquecer os momentos 
de aprendizado, de diálogos construtivos, jamais 
vou me esquecer dos momentos de risos, de 
alegria produtiva, mas não posso mesmo é dei-
xar de agradecer, agradecer pelo trabalho feito, 
pelos momentos agradáveis, pela oportunidade 
de trabalhar, de aprender e de fazer amigos.

Essa é a redação feita por alguns, entre eles o 
Luciano, que, repito, é deficiente visual, dando conta 
de como eles sentiram no Grupo de Trabalho.
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Senadora Vanessa, é com alegria que lhe con-
cedo um aparte, com a tolerância do meu Presidente.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Eu serei breve. Quero apenas cumprimentá-lo, Sena-
dor Paim. O seu pronunciamento explica a importância 
de seu projeto, instituindo o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Há muita gente que questiona o porquê 
do Estatuto do Idoso, o da Juventude, que deveremos 
votar esta semana em plenário, e o das Pessoas Por-
tadoras de Deficiência. Os problemas relativos a essas 
parcelas importantes da nossa sociedade geralmente 
são tratados de forma dispersa. Assim, ter um instru-
mento que seja aquele instrumento não só dá uma 
visibilidade maior à questão, como também um senso 
de responsabilidade à sociedade, que é algo fantásti-
co, Senador Paim. Por isso, quero cumprimentá-lo por 
mais esta iniciativa. E quero repetir aqui o que ouvi do 
Presidente do Senado Federal: Senador Paim, V. Exª 
sem dúvida alguma é um exemplo não só para esta 
Casa como para o Brasil do que é ser um legislador. V. 
Exª tem-se mostrado muito preocupado em apresentar 
projetos, em trazer para cá ideias, sempre visando à 
melhoria da qualidade de vida da nossa querida gen-
te brasileira. Parabéns! Mais uma vez estamos juntos 
nessa luta para, também, aprovarmos o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. O Senado já o aprovou; está, 
agora, na Câmara. Contudo, ir à Câmara é muito fácil. 
Então, precisamos ir lá e fazer gestões, para que lá 
também o debate transcorra rapidamente, e a gente veja 
mais essa importante vitória para os deficientes, que, 
infelizmente, sofrem tanto no País. Parabéns, Senador!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senadora Vanessa Grazziotin, pelo seu aparte. 

Eu peço ao Presidente que incorpore, na integra, 
o meu pronunciamento.

Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª que, se puder, 
considere na íntegra tanto o evento que comentei que 
teremos com os aposentados de Aracaju, lá em Sergi-
pe, visando a uma grande cruzada nacional em defe-
sa dos seus interesses, quanto o que comentei sobre 
grande parte do evento dos autistas, no Rio de Janeiro. 
Também a homenagem que aqui fez a Berenice Piana, 
que é a grande líder deles, e a que fiz ao Presidente 
Cotta, da entidade também, e à apresentadora Xuxa 
Meneghel, pela forma como ela, brilhantemente, aten-
deu a todas aquelas milhares de pessoas que estavam 
lá no Rio de Janeiro, para aquela caminhada, na qual 
tive a alegria de estar junto, num momento tão bonito. 

Peço, então, a V. Exª que considere isso na íntegra.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por fim, 

também na íntegra, o que comentei sobre o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência.

Era isso. 
Obrigado, Sr.Presidente.

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. Se-
nadores, estive ontem pela manhã na Praia do Leblon, 
zona sul do Rio de Janeiro, participando da caminhada 
“Mundo Azul – O Brasil precisa conhecer o autismo”.

O objetivo do evento foi chamar a atenção do país 
para a causa e os direitos dos autistas. Mais de 2 mil 
pessoas caminharam. Entre elas a apresentadora Xuxa 
Meneguel e a líder da Associação Nacional em Defesa 
do Autista, Berenice Piana de Piana. Fiquei emocio-
nado com o convite para estar lá. Foi uma honra e um 
dos momentos mais bonitos da minha vida. O que nós 
ajudamos a semear está começando a dar resultados 
para mais de dois milhões de famílias. 

Em dezembro do ano passado, a Comissão de Direi-
tos Humanos do Senado, então presidida por mim, apro-
vou o PLS 168 sobre a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Destaco o belo trabalho de relatoria feito pelos 
senadores Wellington Dias e Lindberg Farias nessa 
casa, e na Câmara pela deputada federal Mara Gabrille. 

Sr. Presidente, logo em seguida o projeto foi san-
cionado pela presidenta Dilma Rousseff. 

A Lei estabelece direitos fundamentais do autista 
e equipara o portador desse transtorno à pessoa com 
deficiência para todos os efeitos legais. 

Além disso, cria um cadastro único dos autistas 
com finalidade de produzir estatísticas nacionais so-
bre o problema.

Sr. Presidente, no final da caminhada eu recebi 
uma homenagem de autistas, familiares e amigos de au-
tistas. Uma bela de uma placa, com os seguintes dizer:

“Merito Autista. Grupo de Pais Mundo Azul – Me-
dalha Mérito Autista...

O grupo de pais Mundo Azul consagra o título de 
padrinho azul, por todo seu empenho e apoio na causa 
da pessoa com autismo no Brasil e pela coragem de 
lutar ao nosso lado pela aprovação da Lei 12.764, que 
trará a essas pessoas uma condição de vida melhor.”

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nos dias 11, 12 e 13 de abril, portanto, 
quinta, sexta e sábado próximos, acontecerá na cida-
de Aracaju, capital do estado de Sergipe, o Primeiro 
Seminário Nacional dos Aposentados, Pensionistas 
e Idosos 2013. Evento promovido pela Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP), 
cujo presidente Warley Martins Gonçalles, está sem-
pre na luta e pela Federação das Associações de Apo-
sentados, Pensionistas e Idosos do Estado de Sergipe 
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(FAAPISE), que tem como presidente nosso também 
companheiro de luta, João Valdir de Souza. Essa mo-
bilização terá a participação de representantes da ca-
tegoria de todos os estados brasileiros: sindicatos de 
base, federações, confederações e centrais sindicais. 
Eu já confirmei a minha presença. 

O movimento vai programar uma grande cruzada na-
cional em defesas dos direitos dos aposentados e pensio-
nistas e por reajustes reais e pelo fim do fator previdenciário.

Sr. Presidente, os aposentados estão dando um 
belo exemplo de mobilização em defesa dos seus di-
reitos e suas necessidades. Que bom que outras ca-
tegorias façam o mesmo.

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

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, venho a esta tribuna, no dia de hoje, para falar com 
vocês algo que para mim, é motivo de enorme alegria.

Quero compartilhar com todos o fato de que o 
Grupo de Trabalho que analisava o projeto do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência concluiu 90% do seus tra-
balhos, restando agora apenas alterações na lei 8.213 
de 1991 na parte que trata da reserva de vagas para 
pessoas com deficiência nas empresas, bem como os 
itens que tratam das criminalizações.

A finalidade deste GT é analisar o projeto do es-
tatuto, incorporar à sua redação os novos conceitos 
introduzidos pelo debate internacional sobre o tema da 
Deficiência e apresentar uma sugestão de texto para 
apreciação do Congresso Nacional.

É preciso destacar que, para o sucesso deste 
trabalho está sendo imprescindível o apoio da Ministra 
de Direitos Humanos Maria do Rosário e do Secretário 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Antônio José. 

Antes de começar os trabalhos, o GT assumiu o 
compromisso de que todas as conquistas das pessoas 
com deficiência seriam mantidas e não se perderiam 
pela elaboração de um novo instrumento. 

Sob a coordenação da Secretaria de Direitos 
Humanos, o grupo de trabalho era formado por repre-
sentantes da Secretaria Nacional dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, especialistas da área, Ministério 
Público, OAB e parlamentares.

A legislação brasileira para a área da deficiência en-
contra-se esparsa, presente em decretos, regulamentos, 
portarias, resoluções. Existe, então, a necessidade de um 
instrumento legal que dê maior robustez a essa legislação. 

É preciso reconhecer que, ao longo de décadas, 
foram enormes as conquistas feitas pelos movimentos 
de pessoas com deficiência na promoção de direitos 
dessa significativa parcela da população, mas os con-

ceitos são dinâmicos e as leis precisam acompanhar 
os avanços dos debates. 

É do conhecimento de todos que em 25 de agos-
to de 2009 foi promulgada a Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Processo 
este que se efetivou pelo decreto 6949, primeiro docu-
mento internacional a se incorporar ao nosso escopo 
legal com status de emenda à constituição, conforme 
consta do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal.

A Convenção Internacional determina que os 
estados membros formulem leis que protejam e pro-
movam direitos das pessoas com deficiência.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência orienta a legislação em âm-
bito internacional. O Estatuto, por sua vez, norteará 
as demais normas brasileiras e as políticas públicas 
de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

Conforme determina a Convenção, o Estatuto 
destina-se a estabelecer as diretrizes e normas gerais, 
bem como os critérios básicos para assegurar, promo-
ver e proteger o exercício pleno e em condições de 
igualdade de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais para as pessoas com deficiência, visan-
do a sua inclusão social e cidadania plena e efetiva. 

Srª e Srs. Senadores, eu não canso de repetir 
que um dos maiores avanços trazidos pela Convenção 
Internacional e que considero uma verdadeira revolu-
ção, é o modelo que passa a classificar a deficiência. 

De acordo com este modelo, pessoa com defici-
ência é aquela que tem impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, 
em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualda-
de de condições com as demais pessoas.

Ou seja, a classificação da deficiência passa a 
ser médica e social: a avaliação médica terá como base 
as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo. 

Já a avaliação social, levará em consideração os 
fatores ambientais e pessoais.

A partir dessa compreensão a deficiência passa a ter 
um componente político, afinal as barreiras que dificultam 
ou até impossibilitam a inclusão e a emancipação da pes-
soa com deficiência devem ser eliminadas por intermédio 
de ações do Estado em políticas públicas de urbanização, 
transporte, trabalho, educação. Em todas as políticas pú-
blicas deve estar presente o princípio da acessibilidade. 

Em total consonância com a convenção, o Esta-
tuto define acessibilidade como sendo a possibilidade e 
condição de alcance para a utilização com segurança e 
autonomia dos espaços, mobiliários e equipamentos ur-
banos, das edificações, dos transportes da informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 
como outros serviços e instalações abertos ao público 
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ou de uso público, tanto na zona urbana quanto na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Em outro artigo, o Estatuto diz que o Estado de-
verá incentivar a produção científica e tecnológica na 
área das deficiências, principalmente no campo das 
tecnologias assistivas. 

Deverá também apoiar a criação de cursos de 
pós-graduação que formem recursos humanos e es-
tabeleçam diretrizes para a área do conhecimento.

Sr. Presidente, são mais de 45 milhões de pesso-
as que têm algum tipo de deficiência, segundo o censo 
do IBGE de 2010. A maioria delas são negros, do sexo 
feminino, tem mais de 40 anos, tem baixa escolarida-
de, baixos rendimentos e se encaixam no grupo de 
pessoas sem ocupação ou economicamente inativas.

Ou seja, 24% da população brasileira vive, em 
algum grau, os desafios de estar em uma sociedade 
na qual a população ocupada com pelo menos uma 
das deficiências investigadas representa 23,6% (20,3 
milhões) do total ocupado (86,3 milhões) no país. Além 
disso, mais da metade (53,8%) dos 44 milhões de pes-
soas com deficiência em idade ativa (10 anos ou mais) 
estava desocupada ou não era economicamente ati-
va. Em relação ao total da população desocupada ou 
não economicamente ativa, que somava 75,6 milhões 
em 2010, as pessoas com deficiência representam 
31,3%. Uma sociedade na qual 61,1% da população 
de 15 anos ou mais com deficiência não tem instrução 
ou cursaram apenas o fundamental incompleto. Com 
isso, só conseguem empregos com baixa remuneração. 
Uma sociedade em que apenas 4% das ruas possuem 
rampas de acesso para cadeirantes. 

Srªs e Srs. Senadores, esse Estatuto será um ins-
trumento valoroso para as pessoas com deficiência e 
as reuniões, os debates, as deliberações desenvolvidas 
por esse Grupo de Trabalho estão sendo, sem sombra 
de dúvida, fundamentais para seu enriquecimento.

Faço questão de registrar impressões pessoais 
de assessores do meu Gabinete que me representa-
ram no Grupo de Trabalho.

Palavras deles: 
“foram momentos de um convívio maravilhoso”;
”a alegria e o empenho com que todos se dedi-

cavam na análise do estatuto e na redação do novo 
texto era algo impressionante”; 

“era um espaço para aprendermos e trocarmos 
conhecimentos e experiências”; 

“além da satisfação com o trabalho, esses me-
ses de GT serviram também para fazermos amigos”;

“temos certeza de que o resultado do GT será 
excelente, não só pelo empenho e dedicação de todos, 
mas também pela atmosfera de cordialidade, de res-
peito e de amizade que envolvia os trabalhos”;

”a riqueza do trabalho não se deu apenas pela 
análise do estatuto e das sugestões a serem incorpo-
radas ao texto, mas também nas conversas descon-
traídas e aparentemente despretensiosas”

Sr. Presidente, quero agradecer, do fundo do meu 
coração, do fundo da alma, a todos que estão contribuindo 
na construção do Estatuto, afinal, alguns dos participan-
tes vieram, inclusive, de outros estados, deixando suas 
atividades e suas famílias para contribuir, para somar 
esforços, na construção de um documento que levará 
a sociedade brasileira a uma realidade mais humana.

Antes de terminar, gostaria de ler um poema que 
me permitiu perceber toda a riqueza deste trabalho e dos 
bons momentos e da convivência agradável vivida por 
essa corrente pró Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

GRUPO DE TRABALHO?
era um grupo de trabalho
tornou-se também um grupo de amigos
onde a alegria fazia parte dos encontros
foram semanas de trabalho intenso
de convívio intenso
de uma forte troca de experiências
troca de energias salutares
de profundo respeito à opinião do outro
foram momentos ricos de discussão, 
de debate, de construção
momentos de se dar a mão
de colaboração
jamais vou esquecer os momentos de aprendizado
de diálogos construtivos 
jamais vou esquecer dos momentos de risos 
de alegria produtiva
mas não posso mesmo é deixar de agradecer
agradecer pelo trabalho feito
pelos momentos agradáveis
pela oportunidade de trabalhar
de aprender 
e de fazer amigos

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª, meu caro colega, Senador Paim, será 
atendido em seu pedido, conforme o Regimento.

Eu queria cumprimentá-lo também por, de algu-
ma maneira, representar todos aqueles que são dessa 
causa. E essa atividade no Rio, na qual V. Exª pôde 
estar presente, eu acho que merecia o registro que 
fez aqui neste plenário. É um avanço, e esse avanço 
foi graças a colegas como V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu leio Expediente sobre a mesa.

A Presidência designa o Senador Armando Mon-
teiro para integrar, como suplente, a Comissão de Meio 
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Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização, nos 
termos do Ofício nº 78, de 2013, da Liderança do Blo-
co Parlamentar União e Força. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 78/2013-BLUFOR

Brasília, 8 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força o Senador Ar-
mando Monteiro como membro Suplente para integrar 

a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle – CMA, desta Casa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente,– Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 22, 
de 2013 (nº 118/2013, na origem), da Senhora Presi-
dente da República, submetendo à apreciação desta 
Casa a indicação do Sr. Paulo Sérgio Oliveira Passos, 
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT).

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A matéria vai à Comissão de Serviços de Infra-
estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Volto à lista de oradores inscritos.

Convido o nobre Senador Ruben Figueiró para 
fazer uso da palavra, como orador inscrito

Em seguida, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, em pri-
meiro lugar, tenho certeza de que V. Exa traz do Acre 
notícias auspiciosas sobre a recuperação da saúde do 
nosso querido amigo e ex-Deputado, seu progenitor, 
Wildy Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Estive com ele, inclusive, no fim de semana. Al-
moçamos, ontem, lá no Shopping Rio Branco: eu, ele, 
minha mãe, minha irmã. Todos nós estávamos juntos.

Sempre que estou com ele, ele fala de V. Exa, que 
foi contemporâneo dele na Câmara dos Deputados. E 
não duvido até de ele estar nos assistindo a esta hora. 

Desculpe-me pela interrupção, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– Muito obrigado.
Sr. Presidente, é consabido que o meu Estado, 

Mato Grosso do Sul, apascenta um rebanho bovino 
que supera a 21 milhões de reses, talvez o segundo 
maior do Brasil, após o Estado irmão, Mato Grosso. 
Levando-se em consideração a área de apascenta-
mento, Mato Grosso do Sul, por certo, possui a maior 
taxa de lotação bovina por hectare. 

Em recente depoimento à imprensa, um dos mais 
conceituados pesquisadores da Embrapa Gado de 
Corte, situada na minha cidade, Campo Grande, o Dr. 
Armindo Kichel disse que a taxa de desfrute em Mato 
Grosso do Sul está em torno de 20%, considerando a 
proporção de animais abatidos e comercializados em 
relação à quantidade total do rebanho. Esse índice é o 
maior entre os Estados produtores de bovinos do Brasil.

Tal auspicioso resultado é um testemunho elo-
quente do desenvolvimento das técnicas para a cria-
ção, recreação e engorda praticada pelos produtores 
pecuaristas do meu Estado, Mato Grosso do Sul. A 
relevância desse dado ressalta o quanto avançou este 
importante segmento da economia nacional: a pecuá-
ria de corte bovina. 

Tomo a liberdade de focalizar desta tribuna do 
Senado algumas das principais impressões do cien-
tista Armindo Kichel, para que fiquem gravadas nos 
anais desta Casa. 

Segundo captou a jornalista Cristiane Reis, da Via 
Livre, transcrito na edição de março do mensário Folha 

do Fazendeiro, editado pela Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul (Acrissul), o Dr. Kichel considera 
em expressão tanto interessante quanto hilária que o 
sistema de produção pecuária em Mato Grosso do Sul 
é “um grande boitel”. E justifica: “Quanto mais tecnifi-
cada for a propriedade, melhor serão os resultados”.

Para ele, quanto mais cedo os animais forem 
abatidos, menores serão os custos. E mais: a arroba 
de um boi abatido por volta dos 36 meses tem um 
custo de produção médio de R$85,00. Se o checkout 
for feito aos 24 meses, o custo cai para R$70,00. Ou 
seja, ele defende que, para as fazendas que desenvol-
vem o ciclo completo da pecuária, haverá aumento da 
taxa de desfrute da propriedade, se houver redução 
da idade do abate.

Mas o Dr. Armindo Kichel adverte que abater mais 
cedo não é, nas palavras dele, “entupir o boi de ração”. 
Ele ressalta a importância fundamental do investimen-
to em boa genética, pastagens, sistema de criação, 
sanidade do rebanho e suplementação. Também cita 
a natalidade, a fertilidade, o sistema de criação como 
outros fatores determinantes para garantir a boa taxa 
de desfrute da propriedade.

Ele faz uma análise de como a tecnologia interfere 
positivamente na produção de carne. Segundo seus 
cálculos, em áreas degradadas, a produção é de 30 
quilos/ha/ano. Em pastagem intensiva, sobe para 90 
kg/ha/ano. Quando é em pastagem intensiva com su-/ha/ano. Quando é em pastagem intensiva com su-/ano. Quando é em pastagem intensiva com su-
plemento, a produção pode subir para 120 kg de carne/
ha/ano. Agora, se houver a reunião de pastagem inten-/ano. Agora, se houver a reunião de pastagem inten-
siva, suplemento, confi namento e integração lavoura- confinamento e integração lavoura- e integração lavoura-
-pecuária, a taxa de desfrute da propriedade subirá 
para 35%, com produção de carne de 230 kg/ha/ano! 

Essa é uma demonstração matemática do quan-
to a pesquisa e a tecnologia têm contribuído para o 
aumento da produtividade no campo brasileiro, e dela 
precisamos aproveitar.

Sr. Presidente, em abono a essa auspiciosa reali-
dade da pecuária sul-mato-grossense, a Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Fama-
sul), na mesma reportagem, acrescenta pormenores 
que não podem passar despercebidos. 

O Mato Grosso do Sul supera o percentual de 
desfrute em relação aos principais Estados produto-
res de bovinos de corte: Mato Grosso, Minas Gerais e 
Goiás. Segundo dados da instituição, em 2012, o abate 
total de bovinos em Mato Grosso do Sul superou 3,8 
milhões de cabeças, para um rebanho de 21 milhões, 
o que significa uma taxa de desfrute de 17,78%, su-
perior à de Mato Grosso, que foi de 16,87%; Goiás, 
com 8,94%; e Minas Gerais, com 6,52%. 

Tais resultados são frutos de longos anos de 
aperfeiçoamento genético praticado no rebanho sul-
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-mato-grossense, através de uma seleção criteriosa 
de rebanhos e de matrizes que ganharam expressão 
nacional. São o resultado da compreensão, da adap-
tação e do espírito agudo do pecuarista na utilização 
de técnicas modernas oferecidas pela genética; do 
espírito de competição com os mais credenciados se-
lecionadores, inclusive de outros Estados; da presen-
ça matriz da Embrapa Gado de Corte, que estimulou 
a disseminação de forragem como a braquiária, hoje 
reconhecida como a salvação das pastagens de nos-
sos campos, aos substituí-los aos do capim-gordura 
e capim Jaraguá, das terras ferazes dos capins natu-
rais dos campos cerrados, transformando-os em um 
colchão fértil de pastos proteinados, que se espraiam 
pela longitude do Estado.

Ano a ano a população celebra o constante avan-
ço da produção e produtividade alcançada pelo rebanho 
bovino sul-mato-grossense, cujos resultados econômi-
cos e financeiros constituem a pujança de nossa eco-
nomia. O maior acontecimento festivo desse resultado 
é a realização da Exposição e Feira Agropecuária In-
ternacional de Campo Grande (Expogrande). Em 2013, 
o evento terá a 75ª edição, a iniciar-se no próximo dia 
11 de abril, sob o patrocínio da mais antiga entidade 
da laboriosa classe rural do Centro-Oeste, a Acrissul 
– Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul.

Essa entidade, atualmente sob a atinada e dinâ-
mica presidência do Sr. Francisco Maia Costa, dando 
sequência a outras administrações virtuosas, tem re-
alizado um extraordinário trabalho pela conceituação 
aos reais valores e objetivos da classe rural, a ponto 
de ultrapassar os próprios limites territoriais do Estado 
ao liderar movimentos de defesa do setor da produ-
ção pecuária, sobretudo no que se refere às relações 
tensas com o especulador segmento da indústria fri-
gorífica da carne bovina.

Aliás, Sr. Presidente, foi a persistência do traba-
lho da Acrissul contra o processo de concentração das 
praças frigoríficas sob o controle de grandes empresas 
que determinou a constituição da Funapec – Fundação 
Nacional da Pecuária, reunindo nela diversas associa-
ções de produtores de todo o Brasil. E seu trabalho 
de conscientização levou o Governo a encaminhar ao 
Cade uma investigação sobre a intenção das indús-
trias de formarem um cartel que venha a prejudicar a 
comercialização da carne bovina no País.

É bom lembrar que a concentração na mão de 
alguns grupos industriais, como está acontecendo, em 
detrimento da livre concorrência no setor da indústria 
da carne é motivo de preocupação da Comissão de 
Agricultura desta Casa, tanto que ela vai realizar au-
diência pública sobre o assunto.

Registro, pois, Sr. Presidente, o quanto tem avan-
çado a pecuária bovina no meu Estado, nada obstante 
as dificuldades que lhe são apostas pelo setor público 
federal, pela gula açambarcadora da indústria da carne; 
e repito: suplantando os obstáculos, irá realizar a 75ª 
Expogrande, expressão maior da coragem e do arro-
jo empreendedor do bravo povo e homens do campo 
sul-mato-grossense.

Sr. Presidente, ao ressaltar essa participação na 
Expogrande, para mostrar a realidade do progresso 
que temos obtido na pecuária de cria e de corte do 
meu Estado, desejo agradecer, aqui deste plenário, ao 
eminente Presidente da Comissão de Agricultura, o 
Senador Benedito de Lira, que nomeou uma comissão, 
composta pelo Senador Waldemir Moka e por minha 
pessoa, para estarmos lá presentes, representando 
aquela Comissão.

E desejo, por fim, Sr. Presidente, fazer um apelo 
a V. Exª, para que leve à Mesa desta Casa um pedido 
no sentido de que se coloque, na pauta da Ordem do 
Dia de uma das próximas reuniões desta Casa, o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 102, de 2008, de autoria do 
Deputado Gonzaga Patriota, que trata de instituir o Dia 
Nacional dos Agentes da Autoridade de Trânsito. Aliás, 
uma comissão de representantes desse grupo de tra-
balho está visitando esta Casa, nos gabinetes dos Srs. 
Senadores, pedindo a eles agilidade nesse processo.

Eu gostaria apenas, para concluir, Sr. Presiden-
te, de ler aqui um trecho da justificação, apresentada 
pelo então Deputado Gonzaga Patriota, na defesa do 
seu projeto de lei:

É inegável a transformação que houve no co-
tidiano dos brasileiros com a nova lei de Trân-
sito, é inegável também como os Agentes da 
Autoridade de Trânsito [os que nós chama-
mos de “amarelinhos“, que cuidam do trân-
sito em nossas áreas urbanas] se tornaram 
indispensáveis na administração do sistema 
e no contato direto com os seus usuários. Tal 
relacionamento do poder público com a so-
ciedade em geral, traduzido nas ações dessa 
nova categoria, exige um perfeito treinamen-
to, especialização em diversas áreas afins e 
motivação para o trabalho. 
A motivação, intrínseca por natureza, pode 
ser induzida no profissional através de proje-
tos, como o que ora justificamos, simples na 
sua essência, mas de grande importância no 
seu significado: a instituição do Dia Nacional 
do Agente da Autoridade de Trânsito; trará 
um reconhecimento junto à categoria que in-
variavelmente sofre com as cobranças da so-
ciedade, com orçamentos apertados, salários 
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baixos e a incompreensão natural que órgãos 
de fiscalização costumam causar.

Sr. Presidente, o apelo que faço a V. Exª é que 
a Mesa desta Casa agilize a colocação em pauta do 
projeto para a decisão em plenário.

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Ruben Figuei-
ró, e peço à assessoria da Mesa que veja, do ponto 
de vista regimental, como podemos atender à solici-
tação de V. Exª.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Muito obrigado a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, V. Exª me permite...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-
são do orador.) – É só um registro de 30 segundos, 
nem 10 segundos.

É que, na tribuna, eu acabei não citando – veja 
como a TV Senado é vista no Brasil todo – o nome do 
Presidente da Federação, que vai receber a delega-
ção em Sergipe. Permita-me apenas dizer seu nome. 
O Presidente da Federação dos Aposentados de Ser-
gipe, Sr. João Valdir de Souza, é quem está a receber 
a delegação nacional.

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

– AC) – Eu que agradeço a compreensão de V. Exª, 
Senador Paim.

Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, que 
nesta Casa também preside a Comissão de Relações 
Exteriores, uma das Comissões mais importantes da 
Casa. Já neste começo de mandato tem se demonstra-
do absolutamente atuante, trabalhando de segunda a 
sexta na Comissão. Hoje, inclusive, há uma audiência 
às 6 horas da tarde. Comunico a todos que haverá um 
grande debate sobre a política de relações exteriores 
no Brasil, com o ex-Ministro Samuel Pinheiro Guima-
rães e com o Embaixador Rubens Barbosa, grande 
diplomata também.

Com a palavra, V. Exª, Senador Ricardo Ferraço. 
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs 
e Srs. Senadores.

Faço, Sr. Presidente, da tribuna do Senado, al-
guns registros.

Hoje é um dos dias mais importantes em meu 
Estado. Hoje é o Dia de Nossa Senhora da Penha, a 
grande padroeira dos capixabas, em torno de quem 
nós devotamos toda a nossa fé. Hoje é feriado no meu 

Estado. Meu coração está lá, mas o meu dever de ofí-
cio está aqui, e daqui acompanho as manifestações 
que os meus irmãos e as minhas irmãs capixabas 
estão fazendo.

Pela manhã, participei de mais uma importante 
audiência pública, Sr. Presidente, na condição de rela-
tor do novo Código de Defesa do Consumidor. Em bom 
tempo, o Senado constituiu uma comissão de juristas, 
todos homens e mulheres muito experientes, para que 
pudéssemos atualizar, modernizar, adequar esse que é 
um dos mais importantes diplomas da nossa cidadania 
e que representou avanços fundamentais para o con-
sumidor brasileiro, o elo mais fraco, Senador Figueiró, 
na relação de consumo, um diploma que foi elaborado, 
constituído há 22 anos, e que, no decorrer do tempo, 
acabou por necessitar de mudanças e atualizações 
que pudessem, como premissa básica, manter as con-
quistas alcançadas ao longo desses anos. Mas alguns 
temas não estiveram presentes naquele momento e 
naquele ambiente. Por isso, o Senado constituiu uma 
comissão de juristas, coordenada por esse excepcional 
magistrado, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
Herman Benjamin, e estamos atualizando, portanto, o 
nosso CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Já tratamos de comércio eletrônico. À época em 
que o Código foi edificado, o comércio eletrônico era 
uma realidade absolutamente irrelevante. Hoje, é uma 
realidade, e existe a necessidade de proteger a relação 
equilibrada entre consumidor e fornecedor. Pelo me-
nos 40 milhões de brasileiros utilizam o e-commerce, a 
plataforma eletrônica, como forma de comercialização. 

Tratamos também de temas como a necessida-
de de regular o superendividamento, pois, nos últimos 
anos, uma massa muito grande de brasileiros e de bra-
sileiras foi ao mercado de consumo. Pelos menos 30 
milhões de brasileiros ingressaram na classe média e, 
portanto, há que se ter um ambiente equilibrado, com 
a responsabilidade de quem consome e a responsa-
bilidade também de quem fornece o crédito. 

Quando temos acesso a uma publicidade, Sena-
dora Vanessa, em que oferecem um bem, um produto, 
e a compra desse produto em 36 meses sem juros, é 
claro que isso carece de verdade, porque não há como 
ofertar um produto com tanto parcelamento sem que 
estejam embutidos juros. Ali há a estratégia de indu-
zir a que se faça a aquisição daquele bem ou daquele 
produto de maneira parcelada, tanto que, quando se 
deseja exercer o direito da opção por fazer o paga-
mento à vista, o desconto que se dá é absolutamente 
irrelevante, induzindo o consumidor a comprar aquele 
bem, aquele produto, enfim, com aquela quantidade 
extraordinária de parcelas.
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Tratamos de ações coletivas e, hoje pela manhã, 
de um tema também muito relevante, qual seja: o for-
talecimento dos PROCONs. Pois é nos PROCONs, na 
prática, no dia a dia, na rotina da relação de consumo, 
que se traduz ou que se materializa o efeito da capilari-
dade da presença do sistema de defesa do consumidor 
em nossos Estados e em nossos Municípios. Já exis-
tem hoje, no Brasil, aproximadamente 500 PROCONs 
municipais e 27 PROCONs estaduais. 

Hoje pela manhã, fizemos mais uma audiência 
pública, e estamos caminhando para que, ao final do 
mês de maio, nós possamos entregar, na Comissão, o 
nosso relatório e, quem sabe antes ainda do recesso 
parlamentar, aqui do plenário do Senado, deliberar e 
oferecer à sociedade brasileira avanços importantes 
nesse que é, seguramente, um dos mais importantes 
diplomas da nossa cidadania.

Além dessa agenda, também faremos um deba-
te, que foi alvo de registro aqui pelo nosso Presidente, 
Senador Jorge Viana, hoje, às 18 horas, na Comissão 
de Relações Exteriores. Será o primeiro de um ciclo de 
debates que estamos desenvolvendo. Neste debate, 
recepcionaremos dois dos mais importantes profis-
sionais da diplomacia, do serviço público brasileiro: o 
Embaixador Rubens Barbosa e o Embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães. Dois homens com visões distintas, 
específicas de mundo, que deram extraordinária con-
tribuição, cada um ao seu jeito, ao seu modo, com o 
seu perfil, mas dois extraordinários servidores públicos.

Portanto, uma agenda extremamente produtiva 
nesta segunda-feira, aqui em Brasília. Por isso mesmo 
não tive oportunidade de estar pessoalmente em meu 
Estado, com os meus conterrâneos, para participar 
dessa que é a maior manifestação de fé dos capixabas. 
Daqui a pouco, com uma grande missa, encerraremos 
os festejos em homenagem à nossa padroeira, Nossa 
Senhora da Penha. E faço aqui esse registro de fé, da 
tribuna do Senado.

Sr. Presidente, era essa a minha manifestação, 
nesta segunda-feira, da tribuna do Senado Federal.

Muito obrigado.
Convidamos os nossos Senadores, aqueles que 

puderem e que estiverem por aqui, para que compare-
çam, às 18 horas, à Comissão de Relações Exteriores, 
para o importante debate desses dois excepcionais 
embaixadores.

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores.

Passo a presidência dos trabalhos para o Sena-
dor Rubem Figueiró, para que eu possa fazer uso da 
palavra como orador inscrito.

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

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Concedo a palavra ao ilustre Senador 
Jorge Viana, por permuta com o Senador Cristovam 
Buarque.

Tem V. Exª a palavra. 
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho à tribuna, 
às vezes, nesta Casa, celebrar conquistas, comemo-
rar feitos do nosso Governo do Estado, ou mesmo do 
nosso Governo Federal. Hoje, lamentavelmente, caro 
Líder Pimentel, colega de bancada e Líder do Gover-
no no Congresso, eu venho, Senadora Vanessa, para 
trazer um assunto que V. Exª conhece muito bem e 
que é da maior gravidade.

Eu fui ao Acre neste final de semana. Nós estamos 
lidando com a situação de imigrantes haitianos há dois 
anos. O Governador Tião Viana tem enfrentado muitas 
dificuldades pelo número de haitianos que começaram 
a passar pela fronteira do Acre, de dezembro de 2010 
até os dias de hoje.

Para aqueles que nos acompanham pela Rádio 
Senado, pela TV Senado e aqui no plenário, meus co-
legas Senadores – esse assunto inclusive foi tratado 
pelo Senador Aníbal Diniz, na sexta-feira –, de dezem-
bro de 2010 para cá, Líder Pimentel, passaram 5.590 
haitianos pelo Acre. Uma situação absolutamente fora 
daquilo que seria a imigração regular.

Aproveito inclusive a presença do Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores nesta Casa para 
dizer que o Acre sempre foi acolhedor, teve uma ocu-
pação e passou a existir por conta da presença de es-
trangeiros, sejam portugueses, sejam libaneses, sejam 
sírios, árabes, de modo geral, uma forte presença do 
nordestino, também peruanos e bolivianos. Nos anos 
70, o pessoal da Região Sul e da Região Sudeste do 
Brasil também chegou ao Acre. Mas o certo é que nós 
nunca lidamos com uma situação tão grave como esta.

Eu nunca vi algo tão grave e tão sério como 
presenciei ontem, no Clube de Brasileia, que agora 
virou um grande acampamento. E a situação só não 
é mais grave tendo em vista a dedicação do pessoal 
do próprio Governador Tião Viana, do Nilson Mourão, 
Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado. 
Eu fui acompanhado de um assessor do Governador, 
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o ex-Prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim. Ele 
também ficou chocado, como minha assessoria.

Então, Senador Ricardo Ferraço, o Acre come-
çou a se tornar uma rota de entrada ilegal de haitia-
nos no País em dezembro de 2010. De dezembro de 
2010 até 2011, até dezembro de 2011, entraram 1.593 
basicamente haitianos, que eu chamo de refugiados, 
porque a situação deles é de refugiados, seja numa 
nova categoria que existe, de refugiados ambientais, 
em decorrência do desastre natural que houve lá, que 
a ONU estabelece como uma tipificação para refugia-
dos, seja do ponto de vista da fuga da miséria – não 
há como viver nem como constituir e seguir com suas 
famílias. E, aí, de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, 
foram mais 1,9 mil, tendo situações de pico, de sérios 
problemas, pelas circunstâncias por que eles passam. 
Foram legalizados, em 2013, até agora – do começo 
do ano para cá –, 1,7 mil, e hoje temos 1,8 mil haitia-
nos lá em Brasileia.

Aí se agravou, porque não são mais haitianos e 
haitianas. Há 1.213, são haitianos; 56 senegaleses – 
do Senegal, saem do Senegal, vão para a Espanha, 
passam pelo Panamá, vão para o Equador, entram no 
Peru e chegam até lá –; 2 nigerianos; 8 da República 
Dominicana e 1 de Bangladesh.

Ontem, domingo, enquanto eu estava lá visitan-
do, chegaram mais de 30, e hoje, eu acabei de ligar 
para o Damião, uma pessoa dedicada, que trabalha 
na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, que me 
disse que hoje já foram mais de 30, mas ele só vai ter 
o número no final do dia.

E a situação não tem solução fácil, Presidente 
– já, já, concedo, com muita honra, aparte a V. Exª, 
Senador Ricardo Ferraço, que preside a Comissão de 
Relações Exteriores.

Cheguei hoje a Brasília, liguei para o Ministro Pa-
triota, a pedido do Governador Tião Viana; falei com o 
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo; falei como 
Secretário-Geral do Itamaraty, agora, veja, caro Líder, 
Pimentel, como fazer?

São 1,2 mil haitianos e de outras nacionalidades. 
Falei com o Superintendente da Polícia Federal sobre 
as condições que ela tem: estava expedindo dez vis-
tos por dia. Dez vistos por dia! Nós demoraríamos aí 
meio ano para atender os que estão lá. Situação de 
absoluto caos, Senador Paim! Eu nunca vi aquilo na 
minha vida. Um grupo de 1.280 pessoas concentradas 
num grande barracão, uns por cima dos outros. São 
120 mulheres grávidas.

Eu vou contar aqui, porque conversei com eles, 
convivi e vi. E trago para o Plenário do Senado um 
apelo e para a imprensa nacional – pedi à minha as-

sessoria que comunicasse – para que possamos fazer 
algo humanitário. Não se trata aqui de disputa política.

A Presidente Dilma foi ao Haiti – há um ato, que 
vou ler aqui –, criou uma política de receber 100 hai-
tianos por mês – 1,2 mil por ano. Acalmou no Amazo-
nas, acalmou no Acre durante um período. Mas eu vou 
falar aqui – já, já passo para V. Exª – as informações 
deles: há quatro grupos de máfia – e digo para a mi-
nha querida acriana, conterrânea, Glória Perez, que 
está fazendo uma novela agora sobre isso – de quem 
eles ficam reféns, que tiram dinheiro deles. A viagem 
é cara: US$3 mil para alguns. Juntam dinheiro que a 
família não tem e chegam sem nada a Brasileia. E, 
agora, 100 vistos por dia. A Federal está tentando dar 
um jeito – uma ação do Governador Tião Viana – para 
que essa situação possa ser minimizada. Mas como 
vamos parar isso?

Ouço, com atenção e com satisfação, o Senador 
Ricardo Ferraço, que preside, nesta Casa, a Comissão 
de Relações Exteriores.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Se-
nador Jorge Viana, o relato de V. Exª, seguramente, 
nos move na direção de sair em socorro não apenas 
do Governador Tião Viana, porque sabemos que, por 
maior que seja a boa vontade do Governador, por maior 
que seja a sua forma diligente, por maior que seja a sua 
atenção e o seu acolhimento a esses seres humanos, 
seguramente, sem a participação do Governo Fede-
ral, sem a participação do Ministério da Justiça, sem 
a participação do Ministério das Relações Exteriores, 
nós teremos muita dificuldade em conseguir um porto 
seguro, em conseguir uma resposta efetiva para esse 
drama que vive o Estado do Acre, esse drama que 
vivem esses haitianos, haitianas, senegaleses, esses 
irmãos de outras origens que vêm para cá na busca 
de um abrigo, tentando reverter a ausência de hori-
zonte e de vida em seus países. Eu acho que, muito 
mais que solidariedade ao Acre, nós precisamos ter 
uma conversa executiva com o Governo Federal. E 
desde já me coloco à disposição de V. Exª, para que, 
na condição de Presidente, seu companheiro na Co-
missão de Relações Exteriores, possamos pautar este 
tema, para conversas e diálogos com o Ministro José 
Eduardo, para conversas e diálogos com o Ministro 
Patriota e, para se for o caso, agendarmos, o mais ur-
gentemente possível, de maneira diligente, uma visita 
da Comissão de Relações Exteriores ao Acre, a Brasi-
leia, para vermos de perto, in loco, essa situação, esse 
drama e, em conjunto, encontrarmos um denominador 
comum. Quero manifestar aqui a minha solidariedade 
e a minha disposição de estar ao lado de V. Exª e do 
Governador Tião Viana. 
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu 
agradeço a sensibilidade de V. Exª. Devo dizer que, 
na conversa que tive com o Ministro da Justiça hoje, 
com o Ministro das Relações Exteriores, ele me falou 
que vai organizar uma reunião de Ministros e penso 
que a presença de V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, 
como Presidente da Comissão de Relações Exterio-
res, é fundamental.

Vou ouvir o aparte da Senadora Vanessa – e 
agradeço a todos que estão presentes, Senador Pi-
mentel, Senador Paim e Senador Anibal –, mas devo 
dizer o seguinte: estou fazendo um apelo da tribuna. 
Vou distribuir as fotografias. Estão à disposição da im-
prensa as fotografias que tiramos. São chocantes as 
imagens que temos. Uma tragédia pode acontecer a 
qualquer momento, num conflito. Imaginem, 10% da 
população de Brasileia hoje – 10%! – é de haitianos 
ilegais, sem documento – mulheres grávidas, com 
crianças pequenas, uma cega, inclusive, que não tem 
como se locomover. E, graças ao apoio do Governo 
– mas um apoio tímido, porque o Governo do Estado 
não pode dar uma solução para o caso; isso envolve 
o Comitê de Refugiados do Brasil, o Ministério das 
Relações Exteriores....

O Governador Tião Viana não tem sossego. No 
fim de semana, ligou para o Palácio, pedindo ajuda, 
mas acho que as autoridades brasileiras têm de pôr 
o pé em Brasileia. Nós, Senadores, temos de ir, mas 
tem de haver uma delegação do Ministério da Justiça, 
do Ministério das Relações Exteriores, para ir lá – por-
que a nossa cabeça está onde estão os nossos pés 
– e sentir. Quando virem aquilo, quando observarem 
aquilo – como trago nas fotografias –, aí sim, vai ha-
ver alguma medida adotada que possa ser definitiva.

Ouço, com satisfação, a Senadora Vanessa e, em 
seguida, os demais colegas que estão pedindo o aparte.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada, Senador Jorge Viana. Primeiro quero 
cumprimentá-lo pelo compromisso, pela preocupação 
que V. Exª traz em relação não só ao Acre, mas também 
ao Brasil. Eles entraram pelo Acre, mas poderiam ter 
entrado pelo Amazonas ou por qualquer outro Esta-
do Brasileiro. E dizer que, há pouco mais de um ano, 
quando o problema se apresentou pela primeira vez, o 
Acre foi um grande exemplo para todos nós dos Estados 
vizinhos que também recebemos número significativo 
de haitianos. No Amazonas, imagino eu, esse é um 
problema resolvido, se bem que a rota pela qual eles 
chegam ao Brasil é pelo Acre e, logo, eles vão para o 
Amazonas e, de lá, espalham-se e vão para todos os 
lugares do Brasil. À época, eu lembro, foi até um pou-
co polêmica a decisão do Governo Federal de expedir 
esses 100 vistos por mês, mas essa atitude foi neces-

sária até para evitar uma vinda desorganizada dessas 
pessoas. Após a entrada deles, pela CPI do Tráfico de 
Pessoas, Senador Jorge Viana, nós organizamos uma 
audiência pública na cidade de Manaus, porque, como 
V. Exª, eu também ouvi deles, mas eles não quiseram 
prestar depoimento formal perante a CPI, o que nos 
impediu de tomar outras atitudes. Então, de fato, aqui 
no Brasil, eles são obrigados a mandar 90% do que 
recebem com o trabalho que ganham, Senador Jorge. 
Portanto, quero me colocar à disposição de V. Exª. Se 
precisar ir junto ao Ministério da Justiça, ao Ministério 
das Relações Exteriores, para que o Governo brasilei-
ro possa fazer agora o que fez na vez anterior, V. Exª 
conte comigo também. Receber mil e poucos haitianos 
em Manaus, uma cidade de dois milhões de habitan-
tes, é uma coisa; agora, Brasileia...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Tem 
dez mil habitantes.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– ...com dez mil habitantes, é outra coisa. Então, quero 
me solidarizar com V. Exª, com o povo do Acre e dizer 
que estamos aqui para ajudar naquilo que for possível 
para resolver o problema definitivamente, tanto dos 
brasileiros como dos próprios haitianos, que também 
são vítimas, Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu a 
cumprimento, agradeço-a e fico lisonjeado com o aparte 
de V. Exª, que viveu no Amazonas. Eu estava mostrando 
as fotografias e, antes de passar o aparte ao Senador 
Pimentel, queria falar sobre um caso.

Ontem, conversei com uma moça de 30 anos. 
Ela é cega, Senador Paim, enxerga 5% apenas, e fala 
quatro idiomas. Ela chegou com o tio, não tem pai nem 
mãe no Haiti. Ela conversou comigo, porque foi saque-
ada ao longo da viagem. Tem uma competência, tem 
profissão. O tio foi para Uberlândia, em Minas Gerais, 
ia mandar R$70,00 para ela hoje. E ela está querendo 
juntar as condições – já está com o CPF, que já foi dado 
a ela –, para que possa, Senadora Vanessa, começar 
uma vida nova. O problema todo é que as empresas, 
que sempre acolhiam mulheres – há 120 mulheres lá 
–, há dois meses não acolhem mais.

E todas as empresas que acolheram haitianos 
falam que são pessoas que vêm com qualificação. É 
claro, a família se reúne, pega o melhor que ela tem 
de melhor e manda na frente para ver se ele se instala 
e salva o resto da família.

Ouço com atenção o aparte do Senador José 
Pimentel, Líder do Governo no Congresso.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador 
Jorge Viana, quero me solidarizar com V. Exª, com o 
Governo do Acre e com as famílias do Acre em face 
de mais um problema. Recentemente, foi uma grande 
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cheia que vitimou o Acre. Antes de se recuperar dessa 
tragédia, temos esse problema. Aliás, não: aparenta 
para nós ser um problema, mas é uma solução para o 
povo haitiano. Portanto, nós precisamos construir uma 
solução ordenada e organizada para essas dificuldades 
que o Acre está enfrentando. Por um lado, é preciso 
saber como isolar esses grupos que lucram com a mi-
séria dos haitianos, algo de que nem o Governo do Acre 
nem o Governo brasileiro podem comungar. E não é 
isso que propõe V. Exª, mas, ao contrário, pede apoio 
do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e dos vários 
órgãos do Governo Federal brasileiro para combater 
essas máfias que atuam tirando o pouco daquele povo 
que quase nada tem. Por outro lado, nós precisamos 
construir uma saída organizada a partir do Haiti. Em 
vez de recebermos esse conjunto de homens e mu-
lheres, de famílias, dessa forma desordenada, se for 
possível, devemos criar um ambiente lá no Haiti, onde 
temos nossas forças organizadas da ONU atuando, 
para que seja feito o acolhimento dessas famílias de 
outra forma, de modo que tenham já local certo para 
chegar, emprego previamente definido para assumir 
e, se for preciso, também qualificá-los para assumir os 
bons empregos que o Brasil felizmente está gerando. 
Quero registrar que essa questão do Haiti é o início 
de um problema que se enquadra num processo que 
pode ser crescente se não nos anteciparmos. O Brasil é 
um dos poucos países do mundo que conseguiu gerar 
empregos suficientes para seu povo, o chamado pleno 
emprego, e que está necessitando de mão de obra qua-
lificada – tanto é que terminou de firmar convênio com 
o governo espanhol e com o governo português para 
receber profissionais qualificados, principalmente na 
área da engenharia e da medicina, além de uma série 
de outras demandas que tem. Exatamente por isso, o 
Brasil lançou o Pronatec, cujo objetivo é formar mão 
de obra no seio da nossa juventude, do nosso povo. 
Mas, junto com isso, vem todo o processo migratório. 
E, como não queremos assistir ao muro da vergonha 
que foi feito entre o México e os Estados Unidos para 
impedir que os latino-americanos fossem para os Es-
tados Unidos, precisamos criar outra política que nos 
permita receber ordenadamente esses homens e mu-
lheres dos países vizinhos e com eles conviver. Não 
havendo emprego nem desenvolvimento lá, eles vêm 
ao Brasil, porque aqui há emprego, com crescimento 
econômico, com inclusão social e com distribuição de 
renda. Mas não é justo o que está acontecendo com 
o Acre. Exatamente por isso, entendo que esse esfor-
ço que V. Exa está propondo, para que o Governo Fe-
deral, juntamente com o Governo Estadual, construa 
essas políticas, serve também de ponto de partida 
para outras demandas que fatalmente o Brasil terá 

por conta de seu crescimento econômico. Parabéns 
pelo pronunciamento!

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agra-
deço a V. Exa, que é Líder do nosso Governo. Estou 
fazendo aqui um relato de uma situação gravíssima, 
mas a Presidenta Dilma, em janeiro do ano passado, 
tomou uma medida muito concreta: foi ao Haiti.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Isso é 

fruto de um trabalho feito, inclusive, através do Conse-
lho Nacional de Imigração, por conta de que o Comitê 
Nacional para os Refugiados (Conare) tinha negado o 
status de refugiados para os haitianos, mas mandou o 
assunto para o Conselho Nacional de Refugiados, que 
se reuniu, baixou uma resolução e criou essa expec-
tativa de 1,2 mil vistos por ano para haitianos. No fun-
do, para mim, eles são refugiados. Eles estão fugindo 
da miséria. Agora, estão saindo de uma situação de 
desastre natural e, então, são refugiados ambientais.

O que acontece é que se baixou a resolução, 
estabeleceu-se uma norma. Essa norma amenizou o 
caso da rota via Amazonas, por Tabatinga, mas, neste 
ano, a imigração começou mais fortemente ainda, com 
imigrantes vindos da África, do Senegal. Hoje, chega-
ram mais dominicanos. E a situação, novamente, saiu 
completamente do controle. Não há solução fácil. Se 
fizermos a entrada desses 1.280 imigrantes imediata-
mente, quantos mais virão?

O problema é que deve haver um entendimen-
to, principalmente no Equador, com a chancelaria do 
Equador, porque é lá que eles estão entrando. Do 
Senegal, vão para a Espanha, vão para o Panamá, 
passam por quatro máfias, segundo informações. São 
dados delicados.

A própria Glória Perez, na novela da Rede Globo, 
conta a história do tráfico de pessoas. Vou falar com a 
Glória Perez hoje. Vou mandar uma correspondência 
para ela. Nós estamos vivendo isso!

Eu conversei ontem sobre isso. Há pessoas pa-
gando, sendo exploradas. Está sendo tirado delas o 
que elas não têm. Elas tentam a sorte de serem aco-
lhidas em nosso País.

É uma situação que nunca vi. Fui prefeito por 
quatro anos, fui governador por oito anos daquele 
Estado. Sempre tivemos a realidade diante de nós. O 
Acre sempre foi um Estado pobre, mas o que vi on-
tem foi uma miséria. É a feição mais terrível da miséria 
apresentada na face das pessoas.

Lá encontrei um jovem, de cabeça baixa, abrin-
do sua carteira, tentando encontrar umas fotografias. 
Cheguei mais perto dele. Ele estava olhando as fotos 
das filhas e da mulher e falava da saudade e do de-
sespero que estava vivendo. Encontramos mulheres 
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que deixaram seis filhos no Haiti e que, há 40 dias, lá 
esperam uma solução.

Ouço o Senador Anibal e, em seguida, o caro 
Senador Paim. O Senador Anibal, inclusive, conhece 
o assunto, tratou desse assunto na sexta-feira e está 
ajudando o Governador Tião Viana.

Estou fazendo um apelo: amanhã, irei ao Palá-
cio para pedir à Presidenta Dilma que mande para lá 
uma equipe múltipla composta por representantes da 
área social do Governo, do Ministério de Relações 
Exteriores, do Ministério da Justiça e do Comitê de 
Refugiados, para ver se aquilo ali não está caracteri-
zado como acampamento de refugiados. Foi o que vi 
ali. Aquilo parece coisa de filme, daqueles filmes que 
não queremos que virem realidade, que não queremos 
crer que representam a realidade.

Senador Anibal, ouço V. Exª.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 

Jorge Viana, quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo 
pela oportunidade do pronunciamento de V. Exª, até 
porque estão aqui presentes o nosso Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; 
o Senador Pimentel, que é Líder do Governo; a Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que também vive problema 
parecido no Amazonas; e o Senador Paim, um gaúcho 
que está sempre solidário com as causas de maior re-
levância do Brasil e que, certamente, vai também se 
manifestar a esse respeito. O que vejo, Senador Jorge 
Viana, em primeiro lugar, é a iniciativa de V. Exª de con-
vocar o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério 
da Justiça, assim como o setor de imigração do Bra-
sil, para que façam, imediatamente, uma força-tarefa 
e procurem conhecer essa realidade. Eles precisam 
chegar perto e pôr o pé exatamente onde está aconte-
cendo o problema. Nós nos temos pronunciado sobre 
esse assunto. Ao longo do ano de 2012, foram várias 
manifestações. A Presidenta Dilma, quando esteve no 
Haiti, no mês de janeiro, firmou um compromisso, e as 
fronteiras do Brasil ficaram fechadas por um período, a 
partir do dia 13 de janeiro, mas isso não aconteceu no 
Peru, onde acabou entrando uma leva forte de haitia-
nos. Depois, considerando as situações absolutamente 
precárias em que eles se encontravam na cidade de 
Iñapari – as condições de Iñapari são infinitamente pio-
res que as de Brasileia –, houve uma atitude solidária 
no sentido de encontrar uma solução para aqueles 300 
ou 400 imigrantes que, à época, estavam em Iñapari. 
Assim, houve a propagação da notícia de que o Brasil 
estava novamente os aceitando, e, dessa forma, hoje, 
em Brasileia, há 1.280 estrangeiros em condições su-
bumanas. Aqui, não estamos manifestando qualquer 
tipo de preconceito contra haitianos nem querendo 
impedir que as pessoas aqui entrem. O que estamos 

querendo é alertar as autoridades para o fato de que 
estamos diante de um problema de difícil solução. O 
governo do Acre já se colocou, além das suas condi-
ções, para bancar essas pessoas. O Secretário Nil-
son Mourão, que é o Secretário de Justiça e Direitos 
Humanos, reclamou que, no ano passado, chegou a 
colocar 100% do orçamento da secretaria dele só para 
atender a demanda dos haitianos. Ele o fez exatamen-
te porque é uma pessoa solidária, que tem noção da 
situação e que tem responsabilidade com os direitos 
humanos. Mas precisamos da presença do Governo 
Federal, porque o governo do Acre é muito pequeno 
e não tem a mínima condição de dar resposta a esse 
problema. Então, a melhor solução que vemos, neste 
momento, é uma força-tarefa, é uma sala de situação, 
em que o problema seja apresentado sob todas as di-
mensões que ele tem, e aí o governo, dentro da sua 
multidisciplinaridade, vai encontrar o melhor caminho a 
ser seguido. Certamente, temos de fazer também esse 
mesmo contato com a diplomacia do Peru, do Equa-
dor e do próprio Haiti, no sentido de tentar fazer esse 
problema ser amenizado. Parabéns a V. Exª!

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu lhe 
agradeço e incorporo o aparte de V. Exª.

Passo a palavra ao Senador Paulo Paim, para 
que eu possa concluir o pronunciamento.

Agradeço ao Presidente pela compreensão que 
está tendo, para que eu possa concluir este pronun-
ciamento sobre esse tema tão importante.

Por gentileza, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Jorge Viana, serei bem breve. Primeiro, quero dizer a 
V. Exª... Não sei se o Presidente quer cumprimentar a 
moçada que está saindo.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu queria 
agradecer a presença de vocês aqui, nesta segunda-
-feira. Sejam bem-vindos todos!

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Senador Jorge Viana, permita-me sau-
dar os jovens aprendizes de todo o Distrito Federal, 
os jovens do Centro de Integração Empresa-Escola. 
Sejam bem-vindos a esta Casa! Prestamos nossas 
homenagens a vocês todos! (Palmas.)

Com a palavra, o Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Jorge Viana, primeiramente, cumprimento-o por trazer 
esse tema à tribuna do Senado com muita coragem, 
com muita firmeza, apontando soluções. Essa é uma 
questão de direitos humanos. Por ser essa uma ques-
tão de direitos humanos, tem de haver, de fato, uma 
participação direta do Governo Federal. A própria Se-
cretaria Nacional de Direitos Humanos, a nossa que-
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rida Ministra Maria do Rosário tem de estar, Senador 
Anibal, nessa força-tarefa. Vi as fotos aqui, e, de fato, 
o impacto é muito grande. Eu só queria dizer que, mais 
do que nunca, essa é uma responsabilidade de todos 
os entes da Federação, não somente do Acre. Todos 
os Estados, enfim, têm a obrigação de participar des-
se debate. Não se trata simplesmente de pensarmos 
que eles deveriam retornar aos seus países de origem. 
Devemos ver o que temos de fazer, com uma solução 
imediata, como já foi levantado no passado, quando 
eu era Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
de forma tal que os outros Estados também assumam 
seu compromisso de acolhimento desses homens e 
mulheres. Como já foi lembrado aqui por todos nós – 
e que bom podermos dizer isso! –, estamos em um 
momento de pleno emprego. Quem sabe, Senador 
Ataídes – V. Exª trabalha tanto com este tema! –, es-
ses homens possam fazer um cursinho técnico, para 
estarem aptos a atender o próprio mercado de trabalho 
do Brasil? No mais, quero cumprimentá-lo e dizer que a 
Senadora Ana Rita, que não se encontra no momento 
aqui e que preside a Comissão de Direitos Humanos, 
colocará a Comissão à sua disposição.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Paim. Acho que esse assunto tem 
de estar na Comissão de Direitos Humanos da Casa, 
na Comissão de Relações Exteriores. Estou junto com 
o Senador Anibal. Já falei com o Senador Ferraço que 
para lá vamos levar esse assunto, como já fizemos.

O encaminhamento dado pela Presidenta foi 
importantíssimo. Quando o Comitê Nacional para os 
Refugiados (Conare), que não via a tipificação de re-
fugiados, tomou a decisão de mandar o assunto para 
o Conselho Nacional de Refugiados, este identificou 
que, por razões humanitárias, dever-se-iam dar vistos 
aos haitianos, e é isso o que defendemos. A Resolução 
nº 97 do Conselho Nacional de Imigração estabeleceu 
1,2 mil vistos, mas já chegaram ao Acre 1,7 mil vistos 
até agora, fora os que estão obtendo visto em Porto 
Príncipe. Então, a situação é da maior gravidade.

Volto a dizer: o mais grave é que agora se ins-
titucionalizou uma rota de entrada de pessoas que 
buscam um auxílio, uma maneira de chegar ao Brasil. 
Repito: não são 1.280 imigrantes, já são mais de 1,3 
mil, pois chegaram mais 30 agora, pela manhã. E não 
são só haitianos. Já passaram pelo Acre 5.590 ho-
mens e mulheres.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Vou 

concluir. Hoje, dos 1,3 mil imigrantes, como já falei, 
1.213 são haitianos, 56 são senegaleses, 2 são nige-
rianos, e 8 são da República Dominicana. Mas, hoje, 

chegaram mais senegaleses e mais pessoas da Re-
pública Dominicana.

A situação é da maior gravidade. Amanhã, vou 
solicitar à Presidenta Dilma que mande para lá uma 
equipe que envolva vários Ministérios. Acho que o ideal 
é que o Ministro da Justiça possa ir para lá para ver 
a situação. Não conheço situação mais grave hoje. O 
governador tem feito o possível e o impossível, mas, 
como disse o Senador Anibal, um governo de Estado 
não tem condição de lidar com refugiados, porque não 
tem os instrumentos para lidar com isso, pela proble-
mática envolvida.

Só há uma solução: uma ação coordenada do 
Ministério de Relações Exteriores com o Ministério da 
Justiça, que envolva a Secretaria de Direitos Huma-
nos do País, que possa acolher aqueles que lá estão 
e que possa criar um mecanismo que possibilite que 
essa situação não se repita.

Uma máfia se institucionalizou e, agora, está 
trazendo gente da África até Brasileia. Vejam como é 
a coisa: Brasileia já teve o nome de Brasília. Era Vila 
Brasília. Deixou de ser Vila Brasília, para dar nome a 
Brasília, e passou a ser Brasileia. E, agora, nós vive-
mos uma situação desse porte, com mulheres, com 
grávidas, com crianças. É uma situação que merece 
o envolvimento do Senado Federal.

Ontem, passei o domingo lá e confesso que me 
sinto na obrigação de trabalhar todos os dias, até que 
essa situação possa ter um bom encaminhamento. E 
que façamos isso logo!

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – A Força 

Nacional deveria ir para lá, porque 10% dos moradores 
de Brasileia, hoje, são haitianos e estrangeiros ilegais. 
E se acontecer um crime? E se acontecer algum tipo 
de divergência? Agora, está entrando lá muita bebida. 
Até o ano passado era tudo calmo, mas ontem eu vi 
que a qualquer hora pode acontecer um conflito entre 
eles ou entre eles e os moradores da cidade. E aí de 
quem vai ser a responsabilidade?

Então, faço este alerta ao mesmo tempo em 
que acredito na mobilização do Ministro da Justiça e 
do Ministro de Relações Exteriores, que assumiram 
a mim, por telefone, hoje, mobilizar seus ministérios 
para que, imediatamente, adotemos uma atitude do 
Governo Federal no sentido de dar uma solução para 
esse gravíssimo problema que é a situação dos haitia-
nos e de pessoas de outras nacionalidades que estão 
ilegalmente em Brasileia, na fronteira com a Bolívia e 
com o Peru. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. 
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. PSDB 

– MS) – Sr. Senador Jorge Viana, eu desejo me soli-
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darizar com V. Exa pelo justo clamor que levanta pe-
rante esta Casa com relação a este grave problema: 
a presença de estrangeiros, sobretudo haitianos, no 
Território Nacional. 

Eu gostaria de dizer a V. Exa, Senador Jorge Via-
na, que em meu Estado também já está ocorrendo a 
presença de haitianos e que esse fenômeno pode se 
generalizar por todo o País se as autoridades da Re-
pública não tomarem providências enérgicas a esse 
respeito. 

Concedo agora a palavra à eminente Senadora 
Vanessa Grazziotin, pelo tempo regimental.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, compa-
nheiros e companheiras, as extraordinárias transfor-
mações verificadas na comunicação social ao longo 
dos últimos cem anos certamente figuram entre os 
feitos mais marcantes e revolucionários do século XX.

Impulsionada pelas radicais transformações intro-
duzidas pelas novas tecnologias – rádio e televisão, do 
analógico ao digital e satelital – e pela formidável infle-
xão representada pela Internet e pela telefonia celular, 
a comunicação social ganhou ainda mais centralidade 
na vida das pessoas e das nações e, logo, no cotidiano 
da própria comunidade internacional. 

Alcançando os mais longínquos rincões da Ter-
ra, os veículos, em sua admirável multiplicidade, con-
seguem colocar a informação relevante à disposição, 
virtualmente, de todos os habitantes do Planeta. 

Nos bastidores dessa imensa, complexa e ad-
mirável máquina de notícias e informações, capaz de 
formar, esclarecer e mobilizar o que se convencionou 
chamar de opinião pública, local, nacional ou global, 
encontra-se a figura do jornalista, Sr. Presidente. 

Aliás, é com muito prazer que faço meu pronun-
ciamento com V. Exª, que é jornalista, presidindo esta 
sessão. Meu intuito, neste momento, Senador, é exa-
tamente fazer uma homenagem pela passagem do Dia 
do Jornalista, que ocorreu ontem. Portanto, é muito 
bom tê-lo, Senador Anibal, na direção dos trabalhos 
neste momento.

Os jornalistas são os profissionais da notícia dos 
mais modestos periódicos do interior aos grandes con-
glomerados nacionais e internacionais, que alimentam, 
cotidianamente, a fabulosa rede de informações que 
nos fazem não apenas observadores do real, mas 
agentes da transformação.

Não são poucas as adversidades que milhares 
de profissionais da comunicação enfrentam no dia a 
dia. A garimpagem da melhor informação para o seu 
público usualmente não ocorre de maneira fácil. 

Assim, Srs. Senadores, Sr. Presidente, são esses 
profissionais, mulheres e homens comprometidos com 
os valores mais altos da humanidade, como verdade, 
democracia e cidadania, que eu quero homenagear 
neste meu breve, porém sincero, pronunciamento.

Domingo, ontem, dia 7 de abril, foi a data come-
morativa do Dia Nacional do Jornalista. Como repre-
sentante do Estado do Amazonas, como Senadora 
da República Federativa do Brasil é que venho, com 
muita honra, registrar a passagem da data e fazer esta 
singela homenagem. E, ao homenagear os jornalistas 
e as jornalistas do nosso País, Sr. Presidente, nada 
melhor do que falar da importância da liberdade de 
pensamento e de expressão do pensamento. 

Como líder do movimento estudantil, que fui quan-
do estudante universitária, ainda no início da década de 
80, Sr. Presidente, lutei, com muitos dos meus colegas, 
muitos deles hoje jornalistas formados, pelos ideais de 
mudança de nossa sociedade, na época abalada, de 
forma tão constrangedora, pelas arbitrariedades da 
Ditadura que imperava.

Eu me recordo da alternância entre o monitora-
mento ostensivo, não raro abusivo, e o acompanha-
mento discreto feitos pelos agentes da Ditadura. Cer-
cavam e cerceavam a ação de políticos, professores, 
estudantes, trabalhadores, intelectuais e empresários 
que não simpatizassem com o arbítrio ou mesmo da-
queles que, mesmo simpatizando, não concordavam 
com o que acontecia e davam apoio para esses movi-
mentos organizados.

Eu me lembro muito bem, Sr. Presidente, da cen-
sura que se impunha, à época, aos livros, às peças 
teatrais, aos filmes que não estivessem enquadrados 
no cânone liberticida dos senhores da hora, gente que 
se imaginava dona de uma sociedade inteira.

Logo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como tan-
tos nesta Casa, eu sei muito bem exatamente o valor 
da liberdade e da democracia e sei muito bem como 
devemos ser sempre intransigentes na sua defesa.

Eu faço esta breve digressão por entender e va-
lorizar os laços indissociáveis entre os dois âmbitos 
verdadeiramente imprescindíveis para a compreensão 
da vida contemporânea.

Nas comemorações do Dia Nacional dos Jorna-
listas, eu parabenizo aqui a Federação Nacional dos 
Jornalistas, a Fenaj, que acaba de divulgar uma pes-
quisa inédita no Brasil e até âmbito internacional sobre 
quem é o jornalista brasileiro, um perfil da profissão 
em nosso País.

Realizada pelo Programa de pós-graduação em 
Sociologia Política da Universidade Federal de Santa 
Catarina, a pesquisa revela que existem, hoje, em torno 
de 145 mil jornalistas com registro profissional, sendo 
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sua maioria – vejam nobres Senadores –, sua grande 
maioria, 64%, formada de mulheres – também na área 
do jornalismo –, mulheres, na sua grande maioria, sol-
teiras e com até 30 anos de idade.

Os dados não podem ser comemorados porque 
as jornalistas do Brasil ainda são mal remuneradas e 
ganham sempre menos que os homens, assim como 
em quase todas as profissões. Eu lia, recentemente, 
uma reportagem sobre o livro de uma importante exe-
cutiva da Google que deverá ser lançado em breve 
no Brasil. No livro, ela fala da luta emancipacionista 
das mulheres no mundo inteiro e da nova forma de se 
apresentar do movimento feminista.

Isso é muito importante, porque, apesar dos avan-
ços, o que precisamos enxergar – enxergar compre-
endendo, não apenas vendo – é que os avanços que 
nós mulheres estamos conquistando ao longo dos 
tempos têm sido alcançados de forma muito lenta. Um 
exemplo disso é o próprio mercado de trabalho. Nós 
já ultrapassamos os 40% da produção de todo o Bra-
sil – mais de 40% de tudo o que se produz no Brasil é 
produzido por mãos femininas – e nós já alcançamos 
um grau, um nível de escolaridade maior do que o dos 
homens, mas os nossos salários continuam quase 
30% inferiores aos salários dos homens. Isto mesmo 
desempenhando a mesma função. Recebemos salá-
rios, repito, quase 30% menores do que recebem os 
homens no Brasil. Isso não é um fenômeno brasileiro, 
mas algo que acontece no mundo inteiro.

Portanto, Senador Aníbal, nós não poderíamos 
fazer a comemoração do Dia do Jornalista, uma cate-
goria como a categoria do magistério, dos professo-
res, que tem uma ampla maioria formada de mulheres, 
sem chamar a atenção para essas questões que são 
importantes, porque reconhecer o trabalho profissio-
nal dos jornalistas e das jornalistas de nosso País é 
reconhecer os direitos de todos os trabalhadores e, 
principalmente, os direitos das mulheres, que ainda 
não são reconhecidos na sua inteireza.

Portanto, Sr. Presidente, hoje é muito importante 
falar que nós, além de lutarmos por uma condição de 
trabalho igual entre homens e mulheres, estamos ao 
lado dos jornalistas quando estes lutam por melhores 
salários.

Já há uma campanha da Frente Parlamentar, 
formada por Senadores e por Deputados Federais, e 
da Fenaj que foi deflagrada em favor da instituição do 
piso nacional salarial da categoria, que deve ser de 
três salários mínimos.

A categoria também luta por mais segurança 
no trabalho, pois assistimos, a cada dia, aumentar a 
violência contra jornalistas no exercício da profissão. 
Por essa razão é que tramita no Congresso Nacional 

um projeto de lei que pede a federalização dos crimes 
contra esses profissionais.

Não podemos esquecer também, Sr. Presiden-
te, da grande batalha pela volta da obrigatoriedade 
do diploma, que foi derrubada pelo Supremo Tribunal 
Federal em 20009. Essa batalha já foi vencida no Se-
nado, pois nós já aprovamos, no final do ano passado, 
o projeto de lei que prevê essa volta. Talvez seja essa, 
hoje, a maior luta de todos os jornalistas e todas as 
jornalistas do Brasil. O projeto a que me refiro se en-
contra na Câmara dos Deputados, ainda sob análise 
da Comissão de Constituição e Justiça.

Portanto, homenagear os jornalistas e as jornalis-
tas de todo o País é também falar das suas lutas e das 
suas necessidades, não apenas do papel importante 
que desempenham no Brasil e no mundo inteiro. Sem 
dúvida nenhuma, precisamos apoiá-los na luta por um 
piso salarial, por condições mais seguras e mais dignas 
de trabalho e, principalmente, precisamos fazer com 
que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei de 
emenda constitucional que trata da obrigatoriedade do 
diploma para o exercício da profissão.

Sr. Presidente, concluo esta minha parte do pro-
nunciamento parabenizando os aproximadamente 145 
mil profissionais que atuam em todo o Brasil, repetindo, 
quase 65% deles mulheres, mulheres que não temem 
absolutamente nada e que trabalham de forma árdua 
para levar a boa notícia, a boa informação e, assim, 
contribuir com a boa formação do povo brasileiro.

Então, recebam todos os jornalistas brasileiros e 
as jornalistas brasileiras os meus mais sinceros cum-
primentos.

Mas, Sr. Presidente, hoje também venho a esta 
tribuna para falar a respeito de um assunto que tenho 
comentado de forma muito breve da tribuna deste 
Senado.

Têm sido muitos os pronunciamentos que tratam, 
Senador Pimentel, da evolução da economia brasilei-
ra. De fato, no ano passado, em que pesem todas as 
medidas adotadas pelo Governo Federal, medidas 
no sentido de ampliar o crédito principalmente para 
as empresas, de estabelecer subsídios, de garantir 
incentivos fiscais para que a produção siga no País, 
apesar disso tudo, nós tivemos o crescimento da nos-
sa economia de 0,9%. Não tenho dúvida nenhuma de 
que, não fossem as medidas adotadas pela Presidenta 
Dilma, certamente, os resultados da economia seriam 
muito piores. O que nós precisamos fazer é seguir este 
ano de 2013 entendendo da necessidade de ampliar 
os investimentos para que, assim, a nossa economia 
possa seguir mais a contento.

Mas, Senador Pimentel, antes de conceder apar-
te a V. Exª, quero dizer que, apesar de o PIB ter sido 
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pequeno, nós vivemos um momento fantástico para o 
povo brasileiro, porque o ano de 2012 foi um ano de 
recorde em relação ao crescimento da massa sala-
rial, ao crescimento do salário dos trabalhadores, o 
que faz com que o Dieese mostre que muitas vezes, 
e não sempre, necessariamente, o desenvolvimento 
está ligado à melhoria da qualidade de vida das pes-
soas. Nem sempre.

É claro que o que nós queremos, tenho certeza 
e convicção absolutas – e o Governo trabalha exata-
mente para isso – é alcançar o desenvolvimento, mas 
que, cada vez mais, esse desenvolvimento sirva às 
pessoas, à melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Portanto, há dados que têm sido apresentados 
aqui, não tanto quanto o PIB, mas que têm sido trata-
dos e que faço questão de repetir, dão conta de que, 
das 704 negociações de trabalhadores, abrangendo a 
grande maioria dos trabalhadores brasileiros nas gran-
des empresas, organizados em seus sindicatos, em 
suas entidades sindicais, no ano passado, quase 95%, 
ou ainda, exatos 94,6%, tiveram um aumento acima da 
inflação. Isso seria inimaginável, impensável em gover-
nos anteriores. Impensável em governos anteriores!

E 94% já é um índice superior ao alcançado 
em 2011, que foi de 87%. Vale dizer: 87% das nego-
ciações salariais fecharam com um índice superior à 
inflação, ou seja, o salário dos trabalhadores, assim 
como o salário mínimo, e é disso que eu quero falar, 
segue crescendo muito mais do que o crescimento da 
própria economia brasileira e, principalmente, além do 
crescimento da inflação.

E isso mostra quão acertada foi a medida ado-
tada pelo Congresso Nacional, aprovando uma me-
dida provisória encaminhada pela Presidente Dilma, 
de estabelecermos uma política de valorização do 
salário mínimo. E muita gente dizia: “mas só para o 
salário mínimo?” E nós respondíamos: “o salário mí-
nimo é importante, porque ele é base e margem para 
negociação, inclusive, daqueles que ganham acima do 
salário mínimo”. Está aqui a prova: nunca no Brasil os 
trabalhadores tiveram índices de reajuste tão impor-
tantes como no ano passado.

Eu concedo o aparte a V. Exª, Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senadora 

Vanessa Grazziotin, eu quero parabenizá-la pelo tema 
que traz para o seu pronunciamento, mostrando que o 
aumento real do salário mínimo e o aumento do poder 
de compra da massa salarial têm permitido a criação 
de um mercado nacional de massas. E esse processo 
tem fortalecido, principalmente, a micro e a pequena 
empresa. Se nós observarmos, Senadora, nós temos 
hoje mais de 7,2 milhões de micro e pequenas empre-
sas constituídas no Brasil, formalizadas, cada vez mais 

prestando melhor serviço, fidelizando a sua clientela 
e formalizando o mercado de trabalho. Esse processo 
permitiu ao Brasil, mesmo com um crescimento mínimo 
no seu Produto Interno Bruto em 2012, gerar mais de 
1,3 milhão de empregos de verdade, empregos com 
carteira assinada. Esse sistema permite ao Brasil, hoje, 
ter pleno emprego. Sabemos que o Brasil precisa, cada 
vez mais, de mão de obra qualificada. Neste momento, 
para atender ao Programa Saúde da Família, em todo 
o Território Nacional, o Brasil precisa de 26 mil médicos 
e não os temos. Nos anos 80 e nos anos 90, o Brasil 
não se preparou para este crescimento econômico, 
apesar de termos, praticamente, dobrado a oferta de 
vagas nos cursos da área de saúde, em especial nos de 
medicina. Se nós vamos para o mundo da engenharia, 
estamos precisando de uns 15 mil engenheiros para 
dar conta da demanda dessa mão de obra no Brasil. 
Nós precisamos avançar muito com as nossas univer-
sidades, com nossos Institutos Federais de Tecnologia 
para que esses bons empregos fiquem com a nossa 
juventude, fiquem com o nosso povo, fiquem com as 
nossas famílias. Por isso, quero parabenizá-la pela 
forma como V. Exª aborda esse tema, explicitando o 
cenário posto para 2013, para 2014 e o planejamento 
até 2030, em que o Brasil faz, seja por intermédio do 
Programa Brasil Maior, sob o aspecto universitário, 
com o Plano Nacional de Educação, sua infraestrutura 
para os portos, aeroportos, rodovias e os vários me-
canismos de transporte que o Brasil possui. Portanto, 
quero parabenizá-la. Sei que sua região ainda precisa 
de muito investimento em infraestrutura, mas que boa 
parte do Brasil já está adiantado; e o nosso Nordeste 
não é diferente, pois também estamos precisando de 
investimentos para dar conta desse bom momento da 
economia brasileira.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu agradeço o aparte de V. Exª, Senador Pimen-
tel, e o incorporo, na íntegra, ao meu pronunciamento.

De fato, Senador, o mais importante, como levantei 
aqui, é o crescimento dos salários dos trabalhadores 
brasileiros, isso é muito importante! E V. Exª levantou 
outro aspecto importante quando se referiu às mi-
cro e pequenas empresas: o crescimento do nível de 
empregabilidade e de formalidade dos trabalhadores 
brasileiros. Vamos falar dos microempreendedores in-
dividuais. Agora mesmo, depois de aprovamos a PEC 
das Empregadas Domésticas, deveremos aprovar as 
leis que regulamentarão o Texto Constitucional. Sem 
dúvida nenhuma, eu vejo muito nitidamente a minha 
frente também a instituição de uma nova relação de 
trabalho entre um trabalhador e outro trabalhador ou 
uma trabalhadora e outra trabalhadora.
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Assim, seguimos caminhando na formalidade, se-
guimos melhorando o salário dos brasileiros. E assim 
como V. Exª, também muito otimista quanto a 2013, 
2014 e 2015! Muito! O Brasil, equilibrando a economia 
nacional – e a Presidenta está sendo muito corajosa 
em diminuir e manter baixas as taxas de juros do nosso 
País, que foram, até agora, um grande canal de desvio 
do recurso público para a iniciativa privada, e isso é 
muito importante –, superando essa crise, que não é 
brasileira, mas uma crise econômica internacional, e 
mantendo-se, principalmente, a política que se preocu-
pa verdadeiramente com o povo brasileiro, eu sei que 
nós estamos todos juntos, construindo um novo Brasil.

Senador Pimentel, veja V. Exª que o Nordeste 
brasileiro foi exatamente a região do País que teve 
o maior crescimento do nível de salários. Quem diria 
isso em governos anteriores? No meu Norte, o Norte 
brasileiro, também, a mesma coisa! O Centro-Oeste! 
Foi justo nas regiões menos desenvolvidas onde os 
salários mais cresceram, ou seja, estamos, de fato, 
plantando e, ao mesmo tempo, colhendo os bons frutos.

Eu espero que a equipe econômica, com a vi-
gilância até mesmo nossa, do Congresso brasileiro, 
do Senado da República, possa permitir que alguns 
ajustes e mudanças nas política econômica possam 
se operar internamente no Brasil, para que possamos 
ver, cada vez mais, a indústria se desenvolver, o setor 
de serviços, o setor de comércio, os microempreende-
dores, cada vez em número maior e todos com muito 
sucesso, para que o Brasil possa melhorar ainda mais 
a vida da sua gente.

Somos um país muito jovem do ponto de vista 
da nossa democracia, muito jovem do ponto de vista 
da nossa industrialização, mas é um país de muitos 
talentos. Mas um país que tem muitos talentos e que 
tem um governo comprometido com esses talentos 
espalhados de norte a sul é um país que vai longe.

Portanto, é com muita alegria, Senador Pimen-
tel, que eu venho a esta tribuna falar desse aspecto. 
Nunca a Região Nordeste, nunca a Região Norte tive-
ram tantos investimentos como estamos tendo hoje. A 
Copa do Mundo podia ser um exemplo até banal, mas 
não o é. A Copa do Mundo, que nós vamos sediar em 
2014, é a Copa do Mundo do Brasil, porque os jogos 
não estarão concentrados nas Regiões Sul e Sudeste 
brasileiras, como poderia plenamente acontecer, e o 
Governo poderia até dar uma desculpa plausível para 
isso, pois lá está a grande infraestrutura organizada, 
lá estão os maiores estádios, lá estão as maiores tor-
cidas, lá estão os maiores times de futebol. Mas não! 
A Copa do Mundo terá jogos lá no seu Estado, o Cea-
rá; lá no Estado da Bahia, no Estado do Mato Grosso. 

Haverá jogos no meu Estado, o nosso querido Estado 
do Amazonas, vizinho do seu Estado, o Acre.

Tenho certeza de que todos os amazônidas irão 
ao Amazonas para assistir aos jogos da Copa do Mun-
do, porque o Brasil não é formado por uma região, não. 
O Brasil é a somatória do Sul, do Norte, do Nordeste, 
do Centro-Oeste, com toda a sua beleza, com toda a 
sua diversidade étnica...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

–AM) – ... com a sua diversidade cultural e com as 
suas riquezas também – riquezas naturais, riquezas 
produtivas. Então, é isso o que comemoro.

Agora, devemos comemorar, Senador – e tenho 
certeza de que todos nós o fazemos dessa forma – com 
muita responsabilidade, com o pé muito bem fincado 
no chão, sabendo que os desafios são muito fortes. O 
Brasil precisa crescer, no mínimo, de 3% a 3,5% este 
ano. Nós precisamos seguir aumentando a taxa de in-
vestimentos em nosso País, para alcançarmos 25%, 
no mínimo, do Produto Interno Bruto. Precisamos fa-
zer isso, mas tenho a convicção plena e absoluta – e 
o povo enxerga plenamente isso – que temos um Go-
verno comprometido com essas questões.

Por isso, ao vir aqui da tribuna homenagear os 
jornalistas, falar das suas lutas, eu, ao mesmo tem-
po, falo dessas conquistas que os trabalhadores, de 
forma geral, tiveram nesse ano passado de 2012, no 
Brasil inteiro, e da perspectiva e da esperança de que 
todas as categorias continuem tendo essas mesmas 
conquistas neste e nos próximos anos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin. Com-
partilho com V. Exª desse cumprimento aos jornalistas 
pelo Dia Nacional dos Jornalistas.

Agora, passo a palavra ao Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente desta sessão, Senador Anibal Diniz, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, na última terça-feira, dia 2 
de abril, a Senhora Presidenta da República, a nossa 
Presidenta Dilma Rousseff, esteve mais uma vez no 
Ceará e no nosso Nordeste, desta vez para acompanhar 
de perto e ver a dor da seca e dialogar com os nove 
Governadores do Nordeste, com os representantes 
de Minas Gerais, do Espírito Santo e com o Conselho 
Deliberativo da Sudene sobre os efeitos da seca, dei-
xando claro para a sociedade cearense, nordestina e 
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brasileira que a seca é uma realidade da natureza e 
que nós precisamos conviver com ela e, ao invés de 
combatê-la, criar políticas permanentes de convivên-
cia, adotando, ao mesmo tempo, políticas emergenciais 
para que possamos passar essa fase difícil, em que 
mais de 1.300 Municípios da Região Nordeste sofrem 
com a seca. E, destes 1.300 Municípios, algo em torno 
de 177 são do meu Estado, o Ceará.

Ali, a Senhora Presidenta divulgou um conjunto 
de ações que implica um investimento superior a R$9 
bilhões, recursos esses aplicados em carros-pipas 
para o transporte da água para abastecimento huma-
no e também com a ampliação para o abastecimento 
animal, que é o grave problema da nossa região. Os 
nossos rebanhos estão morrendo de fome e de sede.

Nessa proposta apresentada, além do que já foi 
feito no investimento inicial, algo em torno de R$7,6 
bilhões, estão sendo destinados R$643 milhões para 
transporte de água nos carros-pipas.

Está-se reequipando o Exército Brasileiro, que é 
quem fiscaliza esse abastecimento de água, para evitar 
conflitos de interesse entre um Estado e outro ou entre 
um Município e outro, e atender às famílias com toda a 
presteza, com toda a atenção. São recursos da ordem 
de R$278 milhões para reequipar o Exército Brasileiro 
nessa importante tarefa que ele vem desenvolvendo.

Quero aqui registrar que, quando o Presidente 
Lula resolveu iniciar o Projeto São Francisco, a defi-
nição do seu trajeto, a definição das desapropriações 
nas imediações, contamos também com o Exército 
Brasileiro ajudando nessa importante tarefa.

Para a construção de cisternas de produção, 
são R$640 milhões; recuperação de poços profun-
dos, R$135 milhões; garantia safra, que são recursos 
para indenizar as nossas famílias, R$765 milhões; a 
chamada Bolsa Estiagem, que é também para aten-
der às demandas: R$804 milhões. Para a venda do 
milho, que é um dos graves problemas, porque desde 
2011 a Região Nordeste deixou de produzir milho, es-
tão sendo destinados R$180 milhões, linha de crédito 
emergencial, mais R$350 milhões; renegociação das 
dívidas, particularmente dos pequenos produtores e 
da agricultura familiar, R$3,147 bilhões; e aquisição de 
equipamentos, R$2,1 bilhões. 

Ao todo, é um investimento de R$9 bilhões, de ca-
ráter emergencial, sem esquecer a importante transpo-
sição das águas do Rio São Francisco, que vem desde 
o Império. E a sociedade nordestina – em especial o 
chamado Nordeste Setentrional, o meu Ceará, parte 
de Pernambuco, a Paraíba e o Rio Grande do Norte 
– será beneficiada.

Esse projeto foi desenvolvido ainda quando o Bra-
sil era Império. Houve um conjunto de ações tentando 

viabilizar a sua transposição, mas, lamentavelmente, 
a incompreensão política dos Estados doadores para 
com os Estados receptores inviabilizou esse projeto. 
Mas, com a eleição de um nordestino, o nosso Luiz 
Inácio Lula da Silva, ele resolveu assumir essa tarefa e 
delegou ao saudoso José Alencar a coordenação des-
se processo. Foram construídos grupos de trabalho de 
convencimento, e, com o apoio do Exército Brasileiro, 
esse projeto está muito adiantado.

São dois grandes canais: o Canal Leste, que 
beneficiará Pernambuco e a Paraíba, já tem algo em 
torno de 80% dos seus canais prontos; e o Canal Nor-
te, que beneficiará Pernambuco, o nosso Ceará, o Rio 
Grande do Norte e a Paraíba, tem algo em torno de 
42% já prontos. 

Esses dois grandes canais, que são estruturan-
tes, vão permitir resolver a questão do abastecimento 
de água para algo em torno de 12 milhões de pesso-
as que vivem na região do Semiárido da Região Nor-
deste. Ali deverá ser investido algo em torno de R$8,4 
bilhões, e cada um desses Estados tem um conjunto 
de ações integradas. No caso concreto do Estado do 
Ceará, nós chamamos de CAC, que é o Cinturão das 
Águas do Ceará. Serão grandes adutoras, para fazer 
com que a água circule em todo o Estado do Ceará, 
evitando o desperdício com evaporação e, ao mesmo 
tempo, permitindo substituir o velho carro-pipa pela 
água permanente, através do projeto Água Para Todos.

Com esse conjunto de ações, as águas do São 
Francisco começam a chegar ao nosso Estado do Ce-
ará e aos dois canais no final de 2014. E há toda uma 
agenda para que esses canais intermediários em cada 
Estado sejam desenvolvidos.

Quero aqui registrar que desde quando o Brasil foi 
ocupado pelos portugueses que a seca tem registros 
históricos, e o principal registro histórico da nossa seca 
está no livro da nossa escritora Rachel de Queiroz, no 
O Quinze, em que ela traz um conjunto de registros, de 
famílias, de pessoas e, particularmente, de pequenos 
criadores de gado, que, na época da seca, não tinham 
alimentos nem para as famílias nem tampouco para 
os animais. Agora, a alimentação para as famílias nós 
resolvemos através de um conjunto de ações sociais, 
seja o Bolsa Família, o salário mínimo para os apo-
sentados e pensionistas, ou um conjunto de ações. 

Portanto, é verdade que nós não temos nenhuma 
ocupação de cidades, de prefeituras, do comércio nes-
sa região, e fazia parte da nossa tradição em secas, 
com menor intensidade do que esta, assistir à ocupa-
ção de várias cidades do Nordeste e do nosso Ceará. 

Felizmente, com as políticas sociais desenvol-
vidas pelo Presidente Lula, e dado continuidade pela 
Presidenta Dilma, esse processo de saques de ocu-
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pação de cidades deixou de existir, mas a questão da 
alimentação animal continua tão caótica como era re-
gistrado no romance O Quinze, de Rachel de Queiroz, 
em que ela diz: 

Saída a última rês, Chico Bento bateu os paus 
na porteira e foi caminhando devagar, atrás do 
lento caminhar do gado, que marchava à toa, 
parando às vezes, e pondo no pasto seco os 
olhos tristes, como uma agudeza de deses-
perança. Algumas reses, sem ir mais longe, 
começavam a babujar a poeira do panasco 
que ainda palhetava o chão nas clareiras da 
caatinga.
Outras, mais tenazes, seguiam cabisbaixas, na 
mesma marcha pensativa, a cauda abanando 
lentamente as ancas descarnadas.

Rachel de Queiroz continua sua descrição sobre 
a seca nos anos de 1930, e diz:

Chico Bento parou. Alongou os olhos pelo ho-
rizonte cinzento. O pasto, as várzeas, a caa-
tinga, o marmeleiral esquelético, era tudo de 
um cinzento de borralho. 
O próprio leito das lagoas vidrara-se em tor-
rões de lama ressequida, cortada aqui e além 
por alguma pacavira defunta que retorcia as 
folhas empapeladas. [Pacavira é uma planta 
da família das helicônias].
Depois olhou um garrotinho magro que, bem 
pertinho, mastigava sem ânimo uma vergôntea 
[uma haste] estorricada. 
E ao dar as costas, rumo a casa, de cabeça 
curvada como sob o peso do chapéu de cou-
ro, sentindo nos olhos secos pela poeira e 
pelo sol uma frescura desacostumada e um 
penoso arquejar no peito largo, murmurou de-
soladamente:
– Ô sorte, meu Deus! Comer cinza até cair 
morto de fome!

Portanto, essa vivência de sofrimento, de dificul-
dade das famílias nordestinas – boa parte delas re-
tirante para as Regiões Sul e Sudeste, ao longo dos 
séculos –, hoje está resolvida com as políticas sociais 
do Governo Federal, com apoio dos Governos Muni-
cipais e Estaduais.

Mas, no que diz respeito ao nosso rebanho, não 
há diferença. Mais de 30% do nosso rebanho já mor-
reram. Hoje, alguns pequenos e médios proprietários 
procuram doar o seu rebanho, e não há quem queira 
receber, porque não há onde alimentar e tampouco 
há água para beber.

É por isso que nós dizemos que o nosso Dnocs 
– Departamento Nacional de Obras contra as Secas, 
foi um órgão muito importante no início do século XX 
e durante todo o século XX no seu processo de bar-
ramento, que chamo de indústria de fazer água na 
Região Nordeste. Hoje, esse sistema já se demons-
tra superado, e a interligação das águas do Rio São 
Francisco será a grande saída que nós teremos para 
resolver esse grave problema. Mas esse órgão secular 
necessita continuar existindo com a sua sede no Se-
miárido, para receber sempre os gestores, as famílias 
e os trabalhadores daquela região.

Eu sou um daqueles que assistiram, em 4 de abril 
de 1999, à extinção do Dnocs, através de uma medida 
provisória. Na época, eu era Deputado Federal. Lutamos 
fortemente, na Câmara e no Senado, e conseguimos 
ressuscitá-lo. Foi o único órgão público extinto naquele 
período e totalmente recuperado. Agora, assisto no-
vamente a alguns setores de Governo falar em trazer 
a sede do Dnocs do nosso Nordeste para Brasília. É 
a mesma coisa de se dizer: aquele que tem sede não 
pode falar, não pode pedir água, porque quem pode 
ofertar está muito distante. 

Sou radicalmente contra retirar um órgão dessa 
competência, dessa qualidade, do seu meio, que é a 
Região Nordeste, que é o Semiárido nordestino. Não 
faz sentido trazer um órgão dessa qualidade, com esse 
compromisso, para uma região distante da semiárida, 
porque isso não vai permitir que as famílias mais po-
bres, mais sofridas, aqueles que necessitam dos ser-
viços prestados pelo nosso DNOCS, desloquem-se 
até Brasília, para, ali, registrar seus pleitos, a fim de 
que se construam as políticas públicas para resolver 
esse grave problema.

A nossa Presidenta, com sua sensibilidade, tenho 
clareza de que não vai comungar com alguns burocra-
tas ou tecnocratas que querem tirar a sede do DNOCS 
do Nordeste e do nosso Ceará e trazê-la para Brasília, 
sob a argumentação de que precisam acompanhar de 
perto as reuniões do Sr. Diretor-Geral daquele órgão 
com outros órgãos públicos. É muito mais fácil deslo-
car um diretor de uma autarquia dessa de Brasília do 
que trazer centenas de milhares de famílias famintas, 
que necessitam do serviço do DNOCS.

Por isso, eu que lutei pela não extinção do DNOCS, 
em janeiro de 1999, não irei permitir, enquanto polí-
tico for, essa iniciativa de alguns burocratas, que, lá, 
em 1999, extinguiram o DNOCS e que agora querem 
tirá-lo da Região Nordeste, porque dizem que o órgão, 
ali ficando, é um grande tambor de ressonância das 
reclamações, dos sofrimentos e da necessidade da 
nossa família.
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Senador Jorge Viana, concedo a V. Exª a palavra, 
com muito prazer.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Quero cum-
primentá-lo, Líder Pimentel. Que má hora para alguns 
que não têm compromisso com o nosso povo e com o 
nosso Brasil terem ideias, não é? Enfrentamos a maior 
seca, uma das maiores da história. A Presidenta Dilma 
foi ao seu Ceará, está trabalhando a mudança na le-
gislação, para que os recursos possam ser liberados, 
para amenizar o sofrimento daqueles que padecem com 
essa seca, e, em vez de terem os tecnocratas ideias que 
possam nos ajudar a ter uma estrutura de Estado mais 
adequada para conviver com esses desastres naturais 
– porque é um desastre natural o que o Nordeste está 
enfrentando –, a ideia é diminuir a nossa representa-
tividade. É o mesmo com a Sudam, é o mesmo com a 
representação das instituições que temos. Se houve 
corrupção no passado, é verdade, mas prendam-se 
os corruptores, denunciem-se aqueles que fizeram a 
corrupção, mas a instituição não tem nada a ver com 
isso. Hoje, não temos mais instituições na Amazônia 
que nos representem. Estamos com espaço de poder 
sem endereço em Brasília. Acho muito importante que 
V. Exª, como Senador do Ceará e com o prestígio que 
tem nesta Casa, esteja fazendo este alerta de que 
não vai permitir que o Nordeste fique sem a sede de 
instituições que têm a ver com o Nordeste brasileiro. 
Na Amazônia, lamentavelmente, o desentendimento, 
a desunião faz com que haja, quando nada, uma re-
presentação lá na foz do rio, em Belém, mas precisa-
mos ter o Brasil representado. Tenho certeza de que 
é esse o propósito da Presidenta Dilma, como foi do 
Presidente Lula. O Brasil, antes do Presidente Lula, 
era um Brasil dos litorais Sul e Sudeste, era um Brasil 
que Juscelino trouxe para Brasília, no Centro-Oeste. 
E só. O Lula levou o Brasil para o Nordeste e para o 
Norte, para a Amazônia. Agora, é lamentável que os 
tecnocratas e os críticos do nosso Governo, primei-
ro, não reconheçam isso e, segundo, tentem colocar 
obstáculo para este Brasil, que está no caminho certo, 
que faz inclusão social e que diminui as desigualdades 
regionais. Muito obrigado pelo privilégio do aparte e 
parabéns a V. Exª.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Eu 
que agradeço, Senador Jorge Viana, pelo aparte, que 
incorporo na totalidade. 

Quero registrar que esses burocratas têm uma 
leitura: se você tira os braços da União da proximida-
de de onde essas famílias moram, isso diminuirá a 
demanda. Esse é o olhar deles. Em 1999, também ti-
vemos uma seca no ano anterior, e eles extinguiram o 
DNOCS, que foi ressuscitado no Congresso Nacional. 
Agora, em 2013, 2012, vêm com o mesmo discurso, 

não de extingui-lo, mas de mudá-lo de local, dizendo 
que, vindo para Brasília, ficará mais perto de resolver 
seus problemas. É a mesma coisa, Jorge Viana, de 
dizer para o médico do Saúde da Família: “Você não 
vai viver onde essas famílias estão. Vai ficar na capital 
do Estado, para que essas famílias não te procurem, 
e, dali, você manda a receita de que elas necessitam”. 

Este órgão DNOCS, que tem mais de 100 anos 
de história, que já foi Ifocs, precisa continuar existindo, 
com outra tarefa, é verdade, com outras demandas, é 
verdade, porque a parte de açudagem já estamos con-
cluindo, mas estamos construindo agora a interligação 
das Bacias do rio São Francisco, e vamos precisar de 
uma ação interligada entre DNOCS e Codevasf, que 
atua na Bacia do São Francisco. Precisamos ter cla-
reza do papel da Sudene, que também foi extinta em 
2001 e recriada em 2005, como órgão planejador que 
se antecipe a essas calamidades e que permita ter 
uma visão integrada de toda a Região Nordeste e do 
nosso Semiárido, produzindo políticas que permitam 
o crescimento econômico com inclusão social e polí-
ticas estruturantes permanentes para a nossa região. 

O nosso BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, que 
é uma instituição de crédito que atua fortemente com 
a agricultura familiar, com o pescador artesanal, com 
o extrativista, com o processo de industrialização,...

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

que tem um excelente centro de formação de mão de 
obra, que é o Etene, precisa ser fortalecido. 

E foram essas as ações que a nossa Presidenta 
Dilma fez questão de registrar em sua ida ao Nordeste, 
deixando claro que ali vive algo em torno de 30% da 
população brasileira e que, no governo Lula e em seu 
governo, tem crescido mais do que as outras regiões 
brasileiras para diminuir a distância que as separa. 

É por isso, Sr. Presidente, que o Nordeste tem 
uma atenção muito forte para com o melhor e o maior 
Presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Iná-
cio Lula da Silva, e para com a Presidenta Dilma, que 
dá continuidade ao seu trabalho.

Quero, Sr. Presidente, que seja dado como lido 
o restante do nosso pronunciamento para permitir aos 
outros Pares também fazerem uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª ainda tem tempo, Senador Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Obri-
gado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
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Srs. Senadores, venho a esta tribuna hoje para tra-
tar de um tema tão antigo quanto recorrente: a seca 
que assola o Nordeste. Esse fenômeno climático que 
leva sofrimento e grandes perdas aos nossos irmãos 
brasileiros que vivem nos nove estados nordestinos.

Para enfrentar o problema, várias medidas emer-
genciais estão sendo tomadas pelo governo federal, 
em conjunto com os governos estaduais e municipais. 
Outros investimentos estão sendo feitos em infraestru-
tura para que se possa, de fato, conviver com a seca.

Um exemplo desse esforço ocorreu aqui nesse 
Plenário, na última quinta-feira, 4 de abril. Nós aprova-
mos o Projeto de lei de Conversão n° 3 de 2013, prove-
niente da Medida Provisória 587, de 2012. A proposta 
autoriza o pagamento de adicional do Garantia-Safra, 
aumentando o benefício de R$ 560 para R$ 1.240 por 
família. Também autoriza o pagamento do Auxílio Emer-
gencial Financeiro pela quebra da safra 2011-2012, 
que passa de R$ 320 para R$ 720. Esses valores são 
destinados aos agricultores familiares dos municípios 
da área da Sudene e que vem sofrendo os efeitos da 
seca, considerada a pior dos últimos cinqüenta anos.

A aprovação dessa matéria, senhor Presidente, é 
mais uma ação do Governo Federal que contou com a 
importante colaboração do Parlamento brasileiro para 
amenizar os efeitos da estiagem que vem atacando 
centenas de municípios nordestinos. Hoje temos mais 
de 1.300 municípios da região em situação de emer-
gência, sendo 177 no estado do Ceará.

A seca que atinge a região do semi-árido nordes-
tino é um fenômeno constante na vida do nosso povo. 
Um fenômeno que nos remete às palavras imortais 
de Rachel de Queiroz em seu romance “O Quinze”, 
que pinta em cores vivas os problemas vividos pelos 
habitantes da região desde a década de 1930. Como 
escreveu a nossa querida Rachel de Queiroz:

“Saída a última rês, Chico Bento bateu os paus 
na porteira e foi caminhando devagar, atrás do lento 
caminhar do gado, que marchava à toa, parando às 
vezes, e pondo no pasto seco os olhos tristes, como 
numa agudeza de desesperança.

Algumas reses, sem ir mais longe, começavam 
a babujar a poeira do panasco que ainda palhetava o 
chão nas clareiras da caatinga.

Outras, mais tenazes, seguiam cabisbaixas, na 
mesma marcha pensativa, a cauda abanando lenta-
mente as ancas descarnadas.

Rachel de Queiroz continua sua descrição sobre 
a seca nos anos de 1930:

Chico Bento parou. Alongou os olhos pelo horizon-
te cinzento. O pasto, as várzeas, a caatinga, o marme-
leiral esquelético, era tudo de um cinzento de borralho.

O próprio leito das lagoas vidrara-se em torrões 
de lama ressequida, cortada aqui e além por alguma 
pacavira defunta que retorcia as folhas empapeladas. 
[pacavira é uma planta da família das helicônias].

Depois olhou um garrotinho magro que, bem 
pertinho, mastigava sem ânimo uma vergôntea [uma 
haste] estorricada,

E ao dar as costas, rumo à casa, de cabeça cur-
vada como sob o peso do chapéu de couro, sentindo 
nos olhos secos pela poeira e pelo sol uma frescura 
desacostumada e um penoso arquejar no peito largo, 
murmurou desoladamente:

– O sorte, meu Deus! Comer cinza até cair mor-
to de fome!”

Durante muitos anos, esse cenário desolador, 
descrito por Rachel de Queiroz, foi o retrato mais fiel 
do semi-árido nordestino. As pessoas e os animais sem 
esperança, sem ter o que beber ou comer e a terra num 
“cinzento de borralho”. Ao longo das ultimas décadas 
buscou-se todo tipo de soluções paliativas para tentar 
minimizar os efeitos da seca. Hoje, no entanto, há um 
consenso quando se afirma que devemos buscar medi-
das que ajudem os nordestinos a conviver com a seca.

Devemos fornecer os meios e os instrumentos, 
para que aqueles que sofrem com os efeitos da estia-
gem consigam garantir os proventos para suas famílias 
e seus rebanhos.

Hoje temos a certeza de que não há como comba-
ter esse fenômeno climático. Mas temos como incentivar 
e aplicar tecnologias para que a sua incidência ocorra 
de forma natural e sem traumas para o nossos irmãos.

Na semana passada, eu pude acompanhar a 
nossa Presidenta Dilma Rousseff em visita ao estado 
do Ceará, onde anunciou o aporte de mais R$ 9 bi-
lhões para uma série de medidas emergenciais. Sou 
testemunha das preocupações da Presidenta com a 
nossa região e de que ela não está poupando esforços 
e nem recursos para diminuir o impacto dos efeitos da 
seca para a nossa população.

Uma ação importante, prevista para o próximo dia 
17 de abril, é o leilão de 103 mil toneladas de milho co-
ordenado pela Campainha Nacional de Abastecimento. 
Estão previstas a entrega de 30 mil toneladas para o 
estado do Ceará. Caberão aos governos estaduais, as 
ações logísticas para que os grãos cheguem até as 
regiões de consumo.

A parceria do Governo Federal com os governos 
estaduais, aliás, foi um dos pontos de destaque do 
discurso da Presidenta Dilma no Ceará, na semana 
passada. E essa parceria será de grande importân-
cia no médio e no longo prazo no que diz respeito ao 
transporte, à silagem e ao armazenamento dos grãos.
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Estamos buscando soluções para os gargalos de 
infraestrutura que permitam um melhor escoamento e 
armazenamento da nossa produção agrícola. Inclusive 
temos debatido essa questão no Congresso Nacional, 
nas discussões da Medida Provisória 595. Por isso, pre-
cisamos dos portos públicos, mas também dos portos 
privados, para aumentarmos a nossa capacidade de 
armazenamento principalmente na entressafra.

A presidenta já anunciou que no Plano Safra ha-
verá recursos para ampliação das estruturas de arma-
zenagem e silagem nos estados do nordeste. Assim, 
poderemos armazenar mais grãos, evitando o desa-
bastecimento em qualquer período do ano.

Entre as medidas de enfrentamento aos efeitos 
da seca, gostaria de destacar mais algumas:

– A Operação Carro-pipa coordenada pelo Exér-
cito brasileiro receberá um incremento de 30% a mais 
de pipeiros. Atualmente temos 4.746 carros-pipa que 
atendem 777 municípios. Vamos passar para 6.170 
veículos.

– Construção de cisternas: Atualmente temos 
270.611 cisternas para consumo e 12.369 cisternas 
para a produção, entregues em 2011 e agora em 2013. 
Estão previstas mais 130 mil cisternas para consumo 
até julho de 2013; 240 mil até dezembro de 2013; e 
chegando a um total de 750 mil até o final de 2014. 
Quanto às cisternas de produção, estão previstas mais 
27 mil até dezembro de 2013, chegando a um total de 
64 mil até o final de 2014.

– Bolsa estiagem: Atualmente temos 880 mil agri-
cultores beneficiados em 1.311 municípios. O Governo 
Federal pretende manter o benefício de R$ 80,00 por 
família enquanto durar o período da seca.

Além disso, serão incorporados 361.586 novos 
beneficiários com um custo mensal estimado em R$ 
87,7 milhões.

– Outra ação importante é a renegociação da dí-
vida dos agricultores afetados pela seca. Serão prorro-
gadas as operações de crédito rural dos agricultores 
dos municípios da área da SUDENE com situação de 
emergência reconhecida pelo Governo Federal. Tam-
bém está prevista a redução da dívida para liquidação 
das operações de crédito rural.

– Com relação às ações do PAC equipamentos, 
já começamos a entregar a cada um dos 1.415 muni-
cípios atingidos uma retroescavadeira, uma motonive-
ladora, um caminhão-caçamba, um caminhão-pipa e 
uma pá-carregadeira. Teremos aqui um investimento 
de R$ 1,46 milhão por município chegando a um total 
de mais de R$ 2 bilhões.

– A presidenta anunciou ainda a criação da Força 
Nacional de Emergência, coordenada pelo Ministério 
da Integração e que conta com a participação da CO-

DEVASF, DNOCS, CHESF, BNB, Agência Nacional 
das Águas E CPRM. Essa Força Nacional tem como 
ação imediata fazer um diagnóstico do abastecimento 
de água e providenciar medidas para mitigar o baixo 
nível dos reservatórios.

Sr. Presidente, outra grande ação voltada para 
a convivência com a seca nos próximos anos é, sem 
dúvida nenhuma, a interligação de bacias e a integra-
ção das águas do rio São Francisco.

A grandiosidade do rio São Francisco, relativa-
mente próximo às regiões periodicamente flageladas 
pela seca, fez com que surgisse, já na época do Bra-
sil Império, a idéia de se levar uma pequena parcela 
das abundantes águas do “Velho Chico” para aliviar os 
padecimentos da população do Nordeste Setentrional.

O sonho manteve-se vivo ao longo dos séculos 
e, no Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
começou a se tornar realidade com o início das obras 
do “Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”. É um 
grandioso empreendimento que vem sendo conduzido 
sob orientação da Presidenta Dilma.

O objetivo do Projeto é assegurar a oferta de 
água para uma população de 12 milhões de habitan-
tes, residentes em 390 Municípios do Agreste e do 
Sertão dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba 
e Rio Grande do Norte.

Senhoras e senhores senadores, esse não tem f/\ 
sido um projeto de fácil execução. Enfrentamos grandes 
resistências e toda sorte de problemas legais, desde 
as dificuldades nas licenças ambientais a desistência 
de empresas já licitadas – o que obrigou a realização 
de novas licitações.

No entanto, acredito que encontramos o equilíbrio 
político para a continuidade dessa obra, fundamental 
para garantir o abastecimento de água das nossas 
futuras gerações de nordestinos.

O Governo Federal está realizando um grande 
esforço para dar toda a agilidade possível às obras do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Ba-
cias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Para tan-
to, tem investido todo o tipo de recursos, financeiros e 
materiais, o que já permitiu que esse empreendimento 
de fundamental importância para o desenvolvimento 
da região Nordeste atingisse fase avançada de execu-
ção. A previsão é de que as águas do São Francisco 
comecem a chegar no segundo semestre de 2014, 
conforme anunciou a nossa presidenta. Isso servirá 
de grande alívio para milhões de nordestinos e, com 
certeza, mudará a paisagem desoladora de boa parte 
da região em tempos de seca.
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Sr. Presidente, outro grande projeto brasileiro, de 
extrema importância para auxiliar os nordestinos nessa 
convivência com a seca é o Programa Bolsa Família.

Nós assistimos nas décadas de 1980 e 1990 a 
uma situação bem diferente dos dias atuais. Em épo-
cas de seca, levadas pelo desespero, centenas de 
famílias de agricultores saqueavam o comércio muni-
cipal e invadiam os principais centros nordestinos. A 
capital cearense chegou a receber trabalhadores rurais 
que acampavam na Avenida Bezerra de Menezes, em 
frente à secretaria de Agricultura.

Hoje, apesar das dificuldades, as populações 
conseguem se manter em suas casas e comprar o 
básico para o seu sustento, graças ao Bolsa Família. 
No estado do Ceará, por exemplo, nos 26 municípios 
mais atingidos pela seca estão cadastradas 1.089.791 
famílias que receberam em março deste ano, cerca de 
R$ 165 milhões.

Quero aqui destacar o papel das instituições fe-
derais no enfrentamento da seca, como a Sudene, o 
Departamento Nacional de Obras contra as Secas e 
o Banco do Nordeste. Cada um com suas atribuições: 
a Sudene no planejamento, o Banco do Nordeste no 
financiamento e o Dnocs na execução das políticas de 
expansão dos acessos da população à água, um bem 
tão precioso para toda a humanidade. Aproveito este 
momento, para manifestar o meu desejo de fortaleci-
mento do Dnocs para que ele possa fazer ainda mais 
pela região. No meu entendimento, é importante que a 
sede do Dnocs continue no Nordeste e, especialmente, 
no nosso estado do Ceará.

A unidade dessas instituições, em trabalho con-
junto com a ANA e a Codevasf, será fundamental para 
o êxito dessas políticas que estamos desenvolvendo.

Tudo isso nos dará a certeza de melhores tempos 
para o Nordeste brasileiro. Com a atenção do Governo 
Federal, a importante participação do Congresso Na-
cional e o esforço de todos os governadores e órgãos 
públicos, tenho certeza que muito em breve, a seca do 
semi-árido nordestino será vista como um fenômeno cli-
mático que nós estaremos sempre prontos a enfrentar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Agora, com a palavra, o Senador Blairo Maggi, 
como Líder do PR.

O Senador José Pimentel solicitou à Mesa que 
seu pronunciamento fosse dado como lido na íntegra.

V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.
Agora, com a palavra, o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, Cuiabá hoje completa 294 
anos, e eu não poderia deixar de enaltecer essa data 
festiva da minha capital.

Cuiabá é localizada no centro geodésico da Amé-
rica do Sul. A capital do Estado de Mato Grosso con-
solida-se como uma importante cidade brasileira. O 
povoamento iniciou-se quando os bandeirantes pau-
listas, em busca de minerais preciosos e do índio, para 
trabalho análogo à escravidão, encontraram ouro às 
margens do Rio Coxipó, afluente do Rio Cuiabá. A des-
coberta do metal precioso às margens do lendário rio 
ensejou a fundação de Cuiabá, em 8 de abril de 1719, 
com o surgimento do Arraial de Forquilha, denomina-
ção dada ao primeiro povoamento que daria origem à 
cidade de Cuiabá.

O programa Marcha para o Oeste em curto es-
paço de tempo deixou suas marcas na cidade. A de-
nominada Marcha para o Oeste foi um projeto dirigido 
pelo governo Getúlio Vargas, no período do Estado 
Novo, para ocupar e desenvolver o interior do Brasil, 
e incorporou o verdadeiro sentimento de brasilidade, 
uma solução para os infortúnios da Nação. A ocupação 
do Centro-Oeste visava também à criação de colônias 
agrícolas, à construção de estradas e ao incentivo à 
produção agropecuária de sustentação. Em boa parte, 
tal sonho progressista se concretizou.

Embora eu tenha nascido e sido criado em ci-
dades de outros Estados da Federação, foi em Mato 
Grosso, mais propriamente nos Municípios de Rondo-
nópolis e Cuiabá, que pude conhecer a força pujante 
e a importância do calor humano.

Mas hoje quero aqui homenagear a nossa queri-
da Cuiabá e o seu povo, cuja simpatia me conquistou 
de tal maneira que decidi criar lá os meus filhos e os 
meus netos, morar, viver e trabalhar.

Quero também render homenagens à “cuiaba-
nia”, que é um estado de espírito no qual reside a alma 
dos cuiabanos e das cuiabanas. Não se pode falar em 
“cuiabania” sem citar os cidadãos de Rosário Oeste, 
Santo Antônio do Leverger, Guia, Acorizal, Jangada, 
Barão de Melgaço, Nobres, Livramento, Poconé, Cha-
pada dos Guimarães, Municípios que integram o que 
chamamos de baixada cuiabana.

Mas voltemos à nossa querida Cuiabá, capital de 
Mato Grosso, terra de Marechal Rondon, de São Be-
nedito, de Gegé, da viola de cocho, do cururu, do siriri, 
da gente alegre e hospitaleira, de Roberto Campos, de 
Joaquim Murtinho, de Filinto Muller, de Gaspar Dutra, 
das famílias tradicionais como os Campos; os Pinheiros, 
do meu querido amigo, o falecido Jonas Pinheiro; os 
Malheiros; os Oliveiras, do Governador Dante de Oli-
veira; os Taques, da família do Senador Pedro Taques; 
os Coutinhos; os Campos, repito, do Senador Jayme 
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Campos, também ex-governador do nosso Estado, 
e também de Júlio Campos; dos Tocantins, do meu 
querido amigo Aecim Tocantins; e tantas outras, que 
poderia aqui citar, centenas de famílias tradicionais da 
minha querida Cuiabá. Cuiabá da mistura de raça, da 
mistura de cor, dos credos e sincretismos; cidade na 
qual se encerra um sentimento de rara nobreza e para 
onde convergem centenas de milhares de pessoas de 
todos os recantos do Brasil e do mundo.

É justamente essa pluralidade que transforma, 
em nossos corações, a admiração por um imenso 
amor por Cuiabá.

Parabéns ao povo que vive nessa querida terra, 
a terra de Cuiabá, que será uma das sedes da Copa 
do Mundo de 2014 e que, com toda a certeza, saberá 
fazer e fará uma grande festa, uma grande recepção 
a todos os brasileiros e estrangeiros que chegarem à 
cidade de Cuiabá exatamente no ano em que ela es-
tará completando 295 anos.

Portanto, quero deixar aqui meu abraço a todos 
os cuiabanos e cuiabanas que lá nasceram ou que 
optaram por morar nessa bela cidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Blairo Maggi.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 

Ataídes Oliveira.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, peço minha inscrição pela Liderança. Se-
nador Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito como Líder do Partido dos 
Trabalhadores no Senado.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, há poucos 
minutos, ouvi o nosso brilhante Senador, esse Líder, 
Senador Pimentel, dizer que um dos problemas do 
nosso País é a qualificação da mão de obra. Perfeita-
mente! É sabido já, por todos nós, que são diversos 
gargalos, mas, a mão de obra, eu diria que é um dos 
maiores gargalos que impedem o nosso crescimento. 

É exatamente sobre esse tema que tenho vindo, 
reiteradamente, a esta tribuna, Sr. Presidente, até mes-
mo como empresário que sou, falar sobre o Sistema 
S, essas entidades criadas há mais de 70 anos com a 
finalidade exclusiva de qualificar essa mão de obra no 
Brasil. E que, 70 anos depois, com esse rio de dinheiro 
que tenho colocado aqui também, sempre, compulso-
riamente arrecadado como tributo, dinheiro do povo, e 
a nossa mão de obra continua, ainda, desqualificada. 
Isso é um pecado!

Pois bem, Presidente. Na quarta-feira passada, 
o Senador Benedito de Lira, em seu discurso nesta 
tribuna, sobre o Sistema S, disse – aspas –: “Tentar 
denegrir ou esfacelar essa imagem é uma tarefa fa-
dada ao fracasso”.

Pois bem. Acredito que o Senador, a quem tenho 
grande respeito e admiração, não tenha lido o meu li-
vro denominado Caixa Preta do Sistema S, tampouco 
acompanhado os meus discursos nesta Casa, porque 
a minha intenção, Presidente, sempre foi de aprimorar 
o sistema e não de denegrir ou esfacelar o Sistema S. 
É sabido por todos desta Casa. Tenho dito, reiterada-
mente, que sou defensor do Sistema S. Nunca discuti 
o mérito. Meu desejo é aprimorar o sistema, inclusive 
já apresentei o Projeto nº 072, em que trato de lei ge-
ral, que irá corrigir todas as distorções verificadas nas 
auditorias do nosso Tribunal de Contas e, também, da 
nossa Controladoria-Geral da União, que são órgãos 
fiscalizadores do sistema.

Diante das auditorias realizadas pelo TCU, CGU, 
e nota técnica da Receita Federal, bem como no uso 
das minhas atribuições como Senador da República, 
que é de fiscalizar o dinheiro público, não posso, não 
devo e nem ficarei calado diante dessa máfia que se 
instalou nos últimos anos dentro do Sistema S, tratado 
como se deles fosse, sendo que, na verdade, o Sistema 
S é do povo, porque é dinheiro do povo. Mas quem não 
sabe, no Brasil, hoje, que o Sistema S é desses pou-
cos empresários que estão há 40, 50 anos no cargo e 
têm até direito sucessório? Quando chegam à idade 
de 85, 90 anos, colocam seus filhos, netos e bisnetos.

É lamentável, Sr. Presidente.
Diante de diversos crimes cometidos pelo Sis-

tema S, que tenho dito sempre aqui, há pelo menos 
dois verificados pelo TCU que deverão ser corrigidos 
urgentemente, e os seus gestores penalizados.

Há falta de transparência. Como você administra 
R$15 bilhões/ano sem transparência? Como? É só no 
Brasil que isso pode acontecer? Interessante, não é 
por falta de lei. Leis existem. Por exemplo, a história da 
transparência. Por exemplo, as nossas LDOs. A Lei nº 
11.768/2008, em seu art. 6º, §3º – e LDOs subsequen-
tes –, determina que o sistema tem que dar publicidade 
aos seus fatos contábeis, aos seus balanços, às suas 
receitas e despesas, aos seus atos. Mas nunca fizeram. 
Assim como a Lei nº 12.527/2011, em seu art. 6º, a Lei 
de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto-
-Lei nº 7.724/2012, a Lei da Transparência. Tem que 
dar publicidade aos salários, inclusive dos diretores e 
dos presidentes. Podem ir lá. Colocaram algumas infor-
mações sobre salários de servidores de remuneração 
menor, mas eu disse, há poucos dias, aqui, que um 
consultor técnico recebia salário acima de R$40 mil. 
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De acordo com o art. 37 da Constituição de 1988, 
combinado com o art. 70 da mesma Constituição, se o 
dinheiro é público, tem que haver publicidade. 

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, existem leis, 
porém, para eles, não passam de linhas mortas.

Vejam o que disse o Presidente da CNI, Sr. Rob-
son Andrade, no jornal O Globo, na semana passada, 
dia 3 de abril.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Senador Ataídes, permita-me interrompê-lo por 
um minuto para anunciar a presença, nas galerias, dos 
estudantes do curso de Direito do Centro Universitário 
da Fundação Educacional de Guaxupé, Minas Gerais. 

Sejam todos muito bem-vindos ao Senado Fe-
deral.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 
Pois bem, Sr. Presidente, veja o que disse o Presidente 
da Confederação Nacional das Indústrias ao jornal O 
Globo na semana passada: “A CNI vai adotar iniciativa 
que colocará sob pressão todas as confederações pa-
tronais e de trabalhadores.” O seu Presidente, Robson 
Andrade, decidiu...

Olha só, Sr. Presidente; olha só, povo brasileiro, 
eu aqui falei de três leis, a Lei 11.768, a 12.527, falei 
da Constituição Federal, da nossa Carta Maior, mas 
o poderoso Sr. Robson Andrade decidiu publicar na 
imprensa um balanço financeiro da entidade, inclusive 
do Sesi e do Senai. Pronto, Sr. Presidente, agora existe 
lei! O Presidente da Confederação decidiu.

Outro item que me causa muita estranheza e mui-
ta preocupação: a arrecadação direta, feita pelo Sesi/
Senai, junto aos industriais. A Lei 11.457, de 2007, 
art. 3º, § 2º, que tenho citado sempre aqui, transferiu 
para a Receita Federal, sem ressalva, a competência 
para a arrecadação das contribuições sociais. É tribu-
to. Se é tributo, somente o Estado, o Distrito Federal e 
a União podem arrecadar. Não, o Sistema S, através 
do Sesi/Senai, faz uma arrecadação diretamente. No 
ano passado, foi superior a R$ 3 bilhões.

Quero dizer aos senhores industriais que estão 
pagando diretamente esse tributo ao Sesi/Senai, gos-
taria de lhes dar um conselho: procurem informações 
com o seu departamento jurídico ou com um advo-
gado para saber se esse recolhimento direto é legal 
porque, conforme determina a lei, os senhores estão 
inadimplentes com a Receita Federal do Brasil e te-
rão de pagar novamente as suas contribuições com 
as devidas correções. A coisa é muito séria, a coisa é 
muito grave, porque é muito dinheiro! Se hoje for cor-
rigir esses últimos cinco anos, é possível que chegue 
próximo dos R$60 bilhões.

Pois bem, Presidente, eu disse há poucos dias 
que o TCU não havia terminado a auditoria ora soli-

citada por mim, mas acabaram de chegar às minhas 
mãos mais quatro acórdãos do Tribunal de Contas da 
União relativos a licitações. Esses acórdãos se en-
contram em minhas mãos e vou distribuir a todos os 
Parlamentares desta Casa.

No Acórdão nº 526, do Sesi/Senai, que citei se-
mana passada, de oito processos analisados pelo 
TCU, sete apresentam inúmeras irregularidades. Estou 
falando de licitações, estou falando de como é que se 
está gastando o dinheiro do povo, ou seja, esses R$15 
bilhões. Então, de oito processos, sete estão danifica-
dos, podrificados.

Senar – acabei de pegar Senar. Assinalei, sim-
plesmente, as falhas verificadas:

a) sistema indevido de remuneração e acom-
panhamento de prestação de serviço de educação a 
distância;

b) prorrogação do contrato de prestação de ser-
viço de educação a distância, sem a devida adequa-
ção dos preços;

c) fixação de honorários mínimos em edital de 
contratação de serviço de comunicação e publicidade;

d) requisito de habilitação que demanda, dos 
licitantes gastos anteriores, a assinatura do contrato 
para serviço de comunicação e publicidade e de ser-
viços gráficos;

e) atribuição de ponderação de 70% para técnica 
e 30% para preço, sem a devida justificativa;

f) fragilidades no planejamento e execução das 
contratações;

g) contratação direta de serviços de consultoria 
e instrutoria, por inexigibilidade de licitação, sem pre-
visão legal;

h) não utilização da modalidade pregão na forma 
eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns;

i) presença de nomes e imagens, em publicidade, 
das ações do Senar.

Não quero, aqui, agora, Presidente, relatar o 
que disse o Tribunal de Contas, mas vou repetir esse 
item, para que esta Casa e o povo entendam: presen-
ça de nomes e imagens, em publicidade, de ações do 
Senar. Isso é muito grave, mas não vou ler aqui, não, 
Presidente.

Sesc e Senac, irregularidades detectadas:
a) restrição ao caráter competitivo mediante a 

exigência de critérios restritivos e/ou desnecessários;
b) ausência ou deficiência de pesquisa prévia 

de preços e de estimativa de orçamento nos procedi-
mentos licitatórios;

c) ausência de justificativa para utilização de li-
citações do tipo técnica e preço;

d) contratação indevida por inelegibilidade de 
licitação;
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e) ausência de formalização de processos para 
acompanhamento de execução das contratações;

f) pagamento antecipado sem o correspondente 
contraprestação;

g) realização de pagamento sem cobertura con-
tratual;

h) não imposição de graduação de notas no edital, 
para valoração dos quesitos das propostas técnicas;

i) inclusão indevida de critérios de julgamento 
técnico em licitação do tipo menor preço.

SESCOOP – foi detectado que foi questionada 
a participação de OSCIPs – Organizações da Socie-
dade Civil de Interesse Público – em processo licitató-
rio, uma vez que estariam beneficiadas em relação as 
outras concorrentes, tendo em vista serem instituições 
sem fins lucrativos, que recebem incentivos do Estado 
e benefícios fiscais, o que contraria o art. 37, XXI, da 
Constituição Federal.

Ou seja, as OSCIPs concorrem em iguais con-
dições com outras empresas. Isso não pode! Isso é 
ilegal! Essa organização presta serviço praticamente 
a todas as entidades do Sistema S, temos que ver por 
que essa empresa sempre é a vencedora. E ela goza 
de todos esses benefícios.

É evidente, Presidente, que as empresas ven-
cedoras das entidades do sistema são previamente 
escolhidas, isso está claro em todos os acórdãos das 
auditorias do Tribunal de Contas e da nossa Controla-
doria-Geral da União.

Também não há dúvida de que o dinheiro do 
povo está sendo malversado; diz o Tribunal, Senador 
Agripino, que o dinheiro do povo está sendo malver-
sado. Há uma malversação do dinheiro do povo. Mas 
o sinônimo dessa palavra meio que estranha é roubo, 
está sendo roubado o dinheiro do povo, e o Brasil in-
teiro sabe disso. Este Congresso sabe disso.

O interessante aqui, Sr. Presidente – só um deta-
lhezinho –, é sobre fatos ocorridos naquela olimpíada da 
sabedoria, no Rio de Janeiro. Só um pequeno detalhe, 
aqui, no Acórdão nº 526/2003 do Sesi/Senai: uma ca-
feteira custa R$70,00, e foi comprada por R$1.100,00, 
Senador Blairo. Custava R$70,00 e foi comprada por 
R$1.100,00! Ou seja, 1.471,43% a mais! Isso aqui é só 
um detalhe. Não estou falando da compra de um prédio 
de R$100 milhões. Um suporte para TV, de R$200,00, 
foi comprado por R$900,00, ou seja, 350% a mais. Isso 
é só para se ter uma ligeira noção da forma como está 
sendo tratado esse dinheiro do povo.

Uma vez que os entes do Sistema S não cum-
prem nem mesmo os seus regulamentos de licitação, 
criados por eles mesmos, como é sabido por nós, ima-
ginem se os seus gestores têm conhecimento do que 
determinam, do que disciplinam os arts. 37 e 70 da 

Constituição Federal sobre os princípios básicos para 
quem administra dinheiro público. Ou seja, o princípio 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da eficiência e da economicidade. Tenho 
certeza de que isso aqui eles nunca nem leram.

Diante de todos os fatos narrados no livro “A 
caixa preta do Sistema S” e dos novos acórdãos do 
Tribunal de Contas da União, só vejo uma única saída 
para desvendar e desbaratar essa quadrilha que hoje 
tomou conta dessas entidades do Sistema S: a CPI.

Acredito que há pessoas sérias no sistema, como 
toda regra tem exceção. Há poucos dias, o Senador 
Luiz Henrique disse que, no Estado dele, o pessoal 
trabalha honestamente. Disse a ele que é uma exce-
ção e parabenizei o Sistema S daquela região, mas 
não vejo outra saída a não ser uma CPI.

Senador Taques, tenho dito que essa causa não 
é minha, mas da União, deste Congresso, do Ministério 
Público Federal, do Poder Judiciário, da imprensa, da 
Polícia Federal, em prol do povo brasileiro.

Eu não estou aqui atrás de voto. Eu vim aqui para 
ver se possa fazer alguma coisa por este País.

Acredito que este Parlamento não deixará de cum-
prir as obrigações que lhes são peculiares. E digo mais: 
acredito que, se providências não forem tomadas com 
urgência, a qualquer momento, os entes do Sistema S 
poderão propor um acordo com o Governo Federal. Que 
acordo é esse? O de repassar as contribuições compul-
sórias para a União, e eles ficariam tão somente com 
as receitas oriundas de serviços prestados, aluguéis 
e de recebimento de juros. E com um patrimônio que 
suponho – suponho – estar superior a R$100 bilhões. 
Não há lei alguma que, uma vez falindo esse sistema 
ou eles fazendo uma proposição dessa ao Governo, 
que diz que esse patrimônio retomaria à União. Não 
há lei alguma. Eles podem tranquilamente fazer isso. 
E esse patrimônio é muito superior a R$100 bilhões!

Pois, Sr. Presidente, estou encerrando.
O meu PLS que protocolei nesta Casa – e eles 

estão brincando com o meu PLS por aí –...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... veio exatamente para isto: aprimorar o sistema e 
corrigir essas deficiências. Terão de prestar contas aos 
ministérios de sua categoria; terão de ser nomeados 
pelo Presidente da República e terão de ser sancio-
nados, homologados, autorizados por este Congresso.

Também o sistema de contratação de pessoal, 
que é uma verdadeira balbúrdia, tem de obedecer aos 
concursos públicos. Quanto à licitação, eu não diria que 
teríamos de chegar à Lei nº 8.666, mas tem-se que 
criar critérios rígidos para que eles possam cumpri-los.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Ataídes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Encontram-se sobre a mesa medidas provisórias 
que precisam ser lidas.

A Senhora Presidente da República adotou, em 2 
de abril de 2013, e publicou no dia 4, do mesmo mês e 
ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 610, de 
2013, que amplia o valor do Benefício Garantia-Safra 
para a safra de 2011/2012; amplia o Auxílio Emergen-
cial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos em 
2012; autoriza a distribuição de milho para a venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica; altera 
as Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010, e 12.716, 
de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN; da Resolução nº 1, de 2012-CN; e do art. 
10-A do Regimento Comum, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

Senadores

Bloco Parlamentar da Maioria 
(PMDB/PP/PSD/PV)

Titulares Suplentes
Eunício Oliveira Ana Amélia
Francisco Dornelles Kátia Abreu
Sérgio Petecão Romero Jucá
Paulo Davim
Ricardo Ferraço 

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL)

Titulares Suplentes
Wellington Dias Eduardo Lopes
Acir Gurgacz Randolfe Rodrigues
Rodrigo Rollemberg Walter Pinheiro
Inácio Arruda Zeze Perrella

Bloco Parlamentar Minoria  
(PSDB/DEM)

Titulares Suplentes
Aloysio Nunes Ferreira Alvaro Dias
José Agripino Paulo Bauer
Cássio Cunha Lima

Bloco Parlamentar União e Força  
(PTB/PR/PSC/PPL)

Titulares Suplentes
Gim Eduardo Amorim
Alfredo Nascimento João Costa

Deputados

PT

Titulares Suplentes
José Guimarães Sibá Machado
Valmir Assunção Luiz Couto

PMDB

Titulares Suplentes
Eduardo Cunha Darcísio Perondi
Marcelo Castro Edinho Araújo

PSD

Titulares Suplentes
Eduardo Sciarra Guilherme Campos
Eleuses Paiva Heuler Cruvinel

PSDB

Titular Suplente
Carlos Sampaio João Campos

PP

Titular Suplente
Arthur Lira Roberto Britto

DEM

Titular Suplente
Ronaldo Caiado Mendonça Filho

PR

Titular Suplente
Anthony Garotinho

PSB

Titular Suplente
Beto Albuquerque Glauber Braga

PDT

Titular Suplente
André Figueiredo Salvador Zimbaldi

Bloco (PV/PPS)

Titular Suplente

PTB

Titular Suplente
Jovair Arantes Antonio Brito

PSC*

Titular Suplente
Andre Moura Leonardo Gadelha

*Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

– Publicação no Diário Oficial da União: 04-
04-2013 (Ed. Extra)
– Designação da Comissão: 8-4-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
– Emendas: até 10-4-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental 
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, 
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo 
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita 
a comunicação à Câmara dos Deputados por 
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 1º-5-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
1º-5-2013
– Prazo no Senado Federal: de 2-5-2013 a 
15-5-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 15-5-2013
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 16-5-2013 a 18-5-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 19-5-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 2-6-2013

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – A Senhora Presidente da República adotou, em 
04 de abril de 2013, e publicou no mesmo dia mês e 
ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 611, 
de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios das Comunicações, do Desenvolvimento 
Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, no va-
lor de R$3.969.200.000,00 (três bilhões, novecentos 
e sessenta e nove milhões e duzentos mil reais) para 
os fins que especifica.

A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:
– Publicação no Diário Oficial da União: 04-
04-2013 (Edição Extra)
– Emendas: até 10-04-2013 (6 dias após a 
publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração Incidental 
de Inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, 
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n° 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo 
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do Senado Federal de 15 de março 
de 2012, e feita a comunicação à Câmara 
dos Deputados por meio do Ofício n° 102, de 
2012-CN.
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 1º-5-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
1º-5-2013
– Prazo no Senado Federal: de 2-5-2013 a 
15-5-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 
15-5-2013
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 16-5-2013 a 18-5-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 19-5-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 2-6-2013

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Agora, com a palavra, como Líder do DEM, o 
Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, inicialmente, quero dar uma palavra 
como Presidente Nacional e Líder dos Democratas, 
para fazer o registro – e o faço com pesar – do faleci-
mento, hoje, no Reino Unido, da ex-Primeira-Ministra 
Margaret Thatcher.

A morte de S. Exª é notícia em todos os noticiosos 
do mundo pela importância que ela teve e tem. Digo que 
ela teve e tem importância, Sr. Presidente, porque não 
conheço, Senador Blairo Maggi, nenhuma figura viva, 
neste século, que, em vida, tenha sido objeto, tenha 
sido argumento de um filme que até Oscar ganhou, tal 
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a importância de sua presença na política do seu país 
e na política internacional. A ex-Primeira-Ministra go-
vernou a Inglaterra de 1979 até 1990. Foram 11 anos 
de exercício de governo como primeira-ministra.

O Primeiro-Ministro da Inglaterra, David Cameron, 
resumiu com uma frase a perda de Margaret Thatcher. 
Ele disse hoje: “Margaret Thatcher não liderou o Reino 
Unido; Margaret Thatcher salvou o Reino Unido”. Foi 
o que ele disse, o atual Primeiro-Ministro David Ca-
meron. Por quê? Aqui, quero fazer uma análise rápida.

Depois da Segunda Guerra Mundial, o Welfare 
State, ou seja, o estado de proteção aos cidadãos, 
com auxílios, com subvenções, com a proteção do Es-
tado, foi uma máxima que ocorreu permanentemente 
na Inglaterra. Isso foi muito bom para o país, que, com 
grandes dificuldades, saía de uma guerra que vitimou 
milhares e milhares de ingleses, de britânicos, que 
precisavam da proteção do Estado. Isso aconteceu 
durante certo tempo.

David Cameron disse que Margaret Thatcher não 
liderou o Reino Unido, mas o salvou, porque, em dado 
momento, ela entendeu que, para salvar a economia 
do país, era preciso mudar os valores, valorizar quem 
tivesse talento, proteger a capacidade, o talento, os 
valores individuais. Ela foi, na Inglaterra, a grande ini-
ciadora das privatizações, das concessões, da desre-
gulamentação do setor financeiro. A figura do yuppie, 
que era o executivo de talento e que, pela sua capa-
cidade pessoal, vencia, foi criada quando Margaret 
Thatcher foi Primeira-Ministra.

S. Exª foi uma referência na política internacio-
nal também. O fato de ter promovido a evidência dos 
valores individuais e do livre mercado, quando as pes-
soas disputavam no livre mercado as oportunidades 
de compra e venda em detrimento da economia pla-
nejada e centralizada, como a União Soviética prati-
cava, fez com que regimes como o da União soviética 
se encerrassem pelo confronto entre a liberdade de 
mercado e a economia central planejada, ou seja, a 
economia centralizada, a estatização. Era o livre mer-
cado versus a economia estatizada. Era o talento do 
livre mercado versus o talento da economia pública, 
da economia estatal.

Você pode colocar razões para um lado e razões 
para outro lado, mas quem diz que Margaret Thatcher 
salvou a Inglaterra é o atual Primeiro-Ministro.

Como Presidente e Líder do meu Partido, inte-
grante da IDC – Internacional Democrata de Centro, 
da qual faz parte o partido de S. Exª, quero aqui mani-
festar os sentimentos, em nome dos meus companhei-
ros de partido – e creio que posso falar em nome do 
Congresso Nacional –, as condolências sinceras pelo 

falecimento de S. Exª a ex Primeira-Ministra Margaret 
Thatcher, que coloca hoje em luto o Reino Unido.

Dito isso, Sr. Presidente, quero falar agora como 
Senador pelo meu Estado.

Eu tive a oportunidade de, há mais ou menos dez 
dias, falar sobre a seca que se abate sobre o Nordeste. 
Só há um detalhe: é que, com o passar do tempo, o 
que se está avizinhando não é consequência de seca, 
é uma catástrofe completa. Eu estive no meu Estado, 
no interior do Estado, nesse fim de semana. Cheguei 
até Mossoró, que fica no centro do Estado, e pude 
avaliar a evolução da seca, as suas consequências e 
as apreensões em torno dela nesses dez últimos dias. 
Não é que a água já esteja faltando nos açudes que 
dão de beber ao gado, que significa a fonte de renda 
para centenas, para milhares de sertanejos. Não é que 
a água esteja só faltando nos açudes. A água de beber 
falta nas casas das cidades e nos açudes.

Eu vou aqui colocar, para a apreciação dos se-
nhores que me ouvem pela TV Senado e pela Rádio 
Senado e no plenário do Senado Federal, um pequeno 
exemplo do que está para acontecer, Deus nos livre!

A Barragem Coremas é vizinha à Barragem Mãe 
d’Água, na Paraíba. Ela segura as águas do Rio Pira-
nhas e, de certa forma, pereniza o Rio Piranhas até 
a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, já no Rio 
Grande do Norte. Ela solta um filete d’água, ano após 
ano, que, entre a Barragem Coremas e a Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, pereniza todo o trecho 
do Rio Piranhas, ao longo do Rio Grande do Norte e 
da Paraíba. As comportas estão abertas, mas a água 
está se acabando.

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Dentro de pouco tempo, Sr. Presidente Blairo Maggi, 
não haverá mais água, e as comportas serão com-
pulsoriamente fechadas. Eu vou dizer a V. Exª, em se-
quência, as cidades que vão ficar à míngua de água: 
Aparecida, na Paraíba; Souza, na Paraíba; Cajazei-
ras... Todas estas cidades ficam à margem do Rio Pi-
ranhas, na sequência da água solta de Coremas até 
a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves: Aparecida, 
Souza, Cajazeiras, Paulista e Pombal, na Paraíba. Aí 
se chega a Serra Negra do Norte, no Rio Grande do 
Norte. Volta-se à Paraíba, a Catolé do Rocha e a Jericó. 
Chega-se a Jardim de Piranhas, no meu Rio Grande 
do Norte, e se volta a São Bento, a Brejo do Cruz e a 
Belém, na Paraíba, chegando a Caicó e a Jucurutu. 
Essas cidades vão ficar sem...

(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Fora 

do microfone.) – ...suprimento de água.
(Soa a campainha.)
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Elas 
vão ficar sem suprimento de água de que, há séculos, 
dispõem, pelo fato de a perenização do Rio Piranhas 
acontecer pela contenção das águas em Coremas, em 
Mãe d’Água e na Barragem Armando Ribeiro Gonçal-
ves. Como as comportas vão se fechar, essas cidades 
todas vão passar a não dispor de água nenhuma de be-
ber. Água para irrigação? Daqui a três, quatro ou cinco 
dias ou em uma semana, isso vai estar proibido! Isso vai 
estar proibido, porque a água no Nordeste está no fim!

Eu fui Governador duas vezes. Em uma das ve-
zes, enfrentei uma situação parecida como a que está 
para acontecer. Na cidade de Santa Cruz, que é uma 
cidade grande, Município polo da região do Trairi, a 
água acabou, e eu tive que, da noite para o dia... Não 
digo da noite para o dia...

(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

...pois eu me preparei para fazer a perfuração (Fora 
do microfone.) dos poços que eu perfurei como Go-
vernador. Era um paliteiro em volta de Santa Cruz. E 
consegui que a cidade tivesse água de poço. Eu nem 
sabia se encontraria água nos poços, mas os perfurei e 
salvei a cidade da sede naquela seca inclemente. Creio 
que isso ocorreu em 1994, em 1993. Não estou bem 
seguro de quando isso aconteceu. Foi a seca de 1994.

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Muito bem! O que está agora ocorrendo é a perspec-
tiva, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da falta d’água 
completa em uma região inteira.

A Presidente da República anunciou um plano e a 
liberação de recursos para a perfuração de poços. O que 
quero colocar aqui é a urgência, porque tudo que é anun-
ciado pelo Governo demora uma eternidade para acontecer. 
Os governos estaduais do Nordeste estão quebrados, não 
dispõem de meios e recursos para fazer aquilo que eu fiz 
em Santa Cruz. E urge que se faça isso, porque aquilo que 
eu disse que vai acontecer entre Coremas, Mãe d’água e 
a Barragem de Santa Cruz vai ocorrer no Nordeste inteiro. 
Impõe-se um inédito programa de perfuração de poços, 
para que a região – Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Piauí – não morra de sede.

Eu quero, dizendo isso, passar às mãos da Taqui-
grafia, para registro nos Anais, fotografias aterrorizantes.

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, eu gostaria que V. Exª me dedicasse al-
guns minutos mais (Fora do microfone.), porque esse 
assunto é muito importante.

Chegaram-me às mãos fotografias terríveis de 
cadáveres de rebanhos inteiros espalhados pela Ca-
atinga. São fotografias que nunca vi na minha vida.

São coisas terríveis que significam o fim do ganha-
-pão de milhares de nordestinos, que estão tendo o gado 
morrendo de sede e morrendo de fome porque volumoso 
capim ou qualquer coisa que signifique volume...

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... não 

existe porque não há chuva. E não existe ração animal 
porque não há apoio do Governo. Quando fui Governa-
dor, cheguei com dois navios, em momentos distintos, 
de ração animal para chegar para o pequeno produtor 
rural. Assisti, com muita alegria, ao anúncio de medida 
provisória que destina recursos ou meios para a aquisição 
de milho. Receio que essa medida provisória que está 
anunciada e que, anunciada, passa a vigorar, demore de-
mais a ter os seus efeitos ocorrendo. E essas fotografias 
falam por si sós. Não estou cometendo, Sr. Presidente, 
nenhum desatino e nem amplificando um problema que 
é enorme na minha região. Estou fazendo aqui o anúncio 
de uma calamidade em curso: a falta d’água, a falta de 
ração animal para o gado está dizimando a única fonte 
de renda de milhares de nordestinos.

E, por último, quero passar às mãos também da 
Taquigrafia, para registro, “A queda e o coice”, porque 
mandado de citação, pequenos produtores rurais, que, 
neste momento, não têm para quem apelar e que es-
tão assistindo a estas cenas tristes de verem o seu 
gado morrer, estão recebendo em casa mandado de 
citação para pagar um débito que têm com os bancos 
oficiais, para pagar não sei com quê, só se for com o 
cadáver de seu gado, só se for com o que resta do seu 
rebanho, que são ossos e pele. 

Então, o que é preciso, e estou reiterando uma fala 
que fiz há mais ou menos 15 dias, é uma ação vigorosa 
do Governo central apoiando os já sacrificados Governos... 

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... 

dos Estados nordestinos, recursos maciços para um pro-
grama maciço de perfuração de poços; segundo ponto, 
apoio enérgico, rápido, urgente para ração animal, para 
evitar que essas fotografias se multipliquem, e terceiro, a 
suspensão dessa perversidade que são as cartas de inti-
mação dos bancos oficiais cobrando do pequeno produtor 
rural uma conta que ele, em absoluto, não pode pagar. 

Antes que seja tarde, fica reiterado esse meu ape-
lo, essa minha denúncia e esse meu pedido de socorro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JOSÉ AGRIPINO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr. 
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Obrigado, Senador Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – Passo a ler a comunicação de uma medida 
provisória.

A Senhora Presidente da República adotou, em 
4 de abril de 2013, e publicou no mesmo dia, mês e 
ano, em Edição Extra, a Medida Provisória n° 612, de 
2013, que reestrutura o modelo jurídico de organiza-
ção de recintos aduaneiros de zona secundária, altera 
a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida 
Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz 
a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins incidentes sobre as indenizações a que se 
refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; alte-
ra a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para 
dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento 
do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Auto-
motores – Inovar-Auto; e dá outras providências.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução n° 
1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

Senadores

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV)

Titulares:

Senador Eunício Oliveira
Senador Francisco Dornelles
Senador Sérgio Petecão
Senador Paulo Davim
Senador Ricardo Ferraço

Suplentes:

Senadora Ana Amélia
Senadora Kátia Abreu
Senador Romero Jucá

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB/
PRB/PSOL)

Titulares:

Senador Wellington Dias
Senador Acir Gurgacz
Senador Rodrigo Rollemberg
Senador Inácio Arruda

Suplentes:

Senador Eduardo Lopes
Senador Randolfe Rodrigues
Senador Walter Pinheiro
Senador Zeze Perrella

Bloco Parlamentar da Minoria  
(PSDB/DEM)

Titulares:

Senador Aloysio Nunes Ferreira 
Senador José Agripino
Senador Cássio Cunha Lima

Suplentes:

Senador Alvaro Dias
Senador Paulo Bauer

Bloco Parlamentar União e Força 
 (PTB/PR/PSC/PPL)

Titulares:

Senador Gim Argello
Senador Alfredo Nascimento

Suplentes:

Senador Eduardo Amorim
Senador João Costa

Deputados

PT

Titulares: 

Deputado José Guimarães
Deputado Valmir Assunção

Suplentes:

Deputado Sibá Machado
Deputado Luiz Couto

PMDB

Deputado Eduardo Cunha 
Deputado Marcelo Castro

Suplentes: 

Deputado Darcísio Perondi
Deputado Edinho Araújo.

PSD

Titulares:

Deputado Eduardo Sciarra 
Deputado Eleuses Paiva
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Suplentes: 

Deputado Guilherme Campos 
Deputado Heuler Cruvinel.

PSDB

Titular: 

Deputado Carlos Sampaio.

Suplente: 

Deputado João Campos.

PP

Titular: 

Deputado Arthur Lira.

Suplente: 

Deputado Roberto Britto.

DEM

Titular: 

Deputado Ronaldo Caiado.

Suplente: 

Deputado Mendonça Filho.

PR

Titular:

Deputado Anthony Garotinho.
Suplente: ainda está vago.

PSB

Titular: 

Deputado Beto Albuquerque.

Suplente: 

Deputado Glauber Braga.

PDT

Titular:

Deputado André Figueiredo.

Suplente: 

Deputado Salvador Zimbaldi.

Bloco PV/PPS 

ainda não indicou os nomes.

PTB

Titular:

Deputado Jovair Arantes.

Suplente:

Deputado Antônio Brito

PCdoB

Titular

Deputada Manuela D’Ávila 

Suplente:

Deputada Alice Portugal.

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.

E o calendário de tramitação da medida pro-
visória é o seguinte. 

– Publicação no Diário Oficial da União: 04-
04-2013 (Ed. Extra).
– Designação da Comissão: 8-4-2013.
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação.
– Emendas: até 10-4-2013 (6 dias após a pu-
blicação).
– Prazo na Comissão: Declaração incidental 
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, 
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo 
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita 
a comunicação à Câmara dos Deputados por 
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN. 
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 1º-5-
2013 (até 28º dia).
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
1º-5-2013.
– Prazo no Senado Federal: de 2-5-2013 a 15-
5-2013 (42º dia).
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 15-5-2013.
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 16-5-2013 a 18-5-2013 (43º ao 45º dia).
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de 19-5-2013 (46º dia).
– Prazo final no Congresso: 2-6-2013.

A matéria está publicada em avulsos e será feita 
a comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Convido para uso da tribuna neste momento o 
Senador Anibal Diniz, do PT do Acre.
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Também quero, enquanto o Senador se posiciona, 
cumprimentar os estudantes do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, da Escola da Cidade, que é da cidade 
de São Paulo. Sejam bem-vindos a este plenário, que 
os recebe de braços abertos.

Muito obrigado.
Com a palavra, o Senador Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, alunos e professores que 
nos honram com suas presenças aqui nas galerias, 
trago hoje uma reflexão sobre a ampla reportagem 
da revista IstoÉ sobre o sucesso da política de cotas 
nos últimos dez anos.

Essa matéria traz uma série de afirmações de 
capa que vale a pena serem mencionadas.

As cotas deram certo!
Uma década depois, a política de inclusão de 

negros nas universidades brasileiras apresenta resul-
tados surpreendentes! 

Eles têm notas mais altas que a média! 
No vestibular, vão tão bem quanto os não cotis-

tas. Os índices de evasão são baixos. A maioria sai 
da faculdade empregada. Eles ajudaram a melhorar a 
qualidade do ensino. As histórias de sucesso de quem 
venceu o preconceito.

A revista IstoÉ, Senador Wellington Dias, que 
circula esta semana traz em sua capa o sucesso da 
política de cotas raciais nas universidades. Segundo 
a reportagem, o reflexo está na melhora da qualidade 
do ensino e na redução dos índices de evasão.

Passo a ler a reportagem produzida pelos re-
pórteres Amauri Segalla, Mariana Brugger e Rodrigo 
Cardoso, que traz entrevistas e dados significativos e 
mostra que a política de cotas dos Governos Lula e 
Dilma deram certo.

A reportagem começa contando uma historinha 
bem interessante:

Antes de pedalar pelas ruas de Amsterdã com 
uma bicicleta vermelha e um sorriso largo, 
como fez na tarde da quarta-feira da sema-
na passada, Ícaro Luís Vidal dos Santos, 25 
anos, percorreu um caminho duro, mas que 
poderia ter sido bem mais tortuoso. Talvez in-
transponível. Ele foi o primeiro cotista negro a 
entrar na Faculdade de Medicina da [Universi-
dade] Federal da Bahia. Formando da turma 
de 2011, Ícaro trabalha como clínico geral em 
um hospital de Salvador. A foto [publicada na 
revista] (...) celebra a alegria de alguém que 
tinha tudo para não estar ali. É que, no Brasil, 
a cor da pele determina as chances de uma 

pessoa chegar à universidade. Para pobres e 
alunos de escolas públicas, também são pou-
cas as rotas disponíveis. Como tantos outros, 
Ícaro reúne várias barreiras numa só pessoa: 
sempre frequentou colégio gratuito, sempre foi 
pobre – e é negro. Mesmo assim, sua história 
é diferente. Contra todas as probabilidades, 
tornou-se doutor diplomado, com dinheiro su-
ficiente para cruzar o Atlântico e saborear a 
primeira viagem internacional. Sem a política 
de cotas, ele teria passado os últimos dias pe-
dalando nas pontes erguidas sobre os canais 
de Amsterdã? Impossível dizer com certeza, 
mas a resposta lógica seria “não”.
Desde que o primeiro aluno negro ingressou 
em uma universidade pública pelo sistema de 
cotas, há dez anos, muita bobagem foi dita por 
aí. Os críticos ferozes afirmaram que o mode-
lo rebaixaria o nível educacional e degradaria 
as universidades. Eles também disseram que 
os cotistas jamais acompanhariam o ritmo de 
seus colegas mais iluminados e isso resultaria 
na desistência dos negros e pobres beneficia-
dos pelos programas de inclusão. Os arautos 
do pessimismo profetizaram discrepâncias 
do próprio vestibular, pois os cotistas seriam 
aprovados com notas vexatórias se compara-
das com o desempenho da turma considerada 
mais capaz. Para os apocalípticos, o sistema 
de cotas culminaria numa decrepitude comple-
ta: o ódio racial seria instalado nas salas de 
aula universitárias, enquanto negros e bran-
cos construiriam muros imaginários entre si. 
A segregação venceria e a mediocridade dos 
cotistas acabaria de vez com o mundo aca-
dêmico brasileiro. Mas, surpresa: nada disso 
aconteceu. Um por um, todos os argumentos 
foram derrotados pela simples constatação 
da realidade. “Até agora, nenhuma das justi-
ficativas das pessoas contrárias às cotas se 
mostrou verdadeira”, diz [o Professor] Ricardo 
Vieiralves de Castro, reitor da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
As cotas raciais deram certo porque seus be-
neficiados são, sim, competentes. Merecem, 
sim, frequentar uma universidade pública e 
de qualidade. No vestibular, que é o princípio 
de tudo, os cotistas estão só um pouco atrás. 
Segundo dados do Sistema de Seleção Uni-
ficada, [o Sisu] a nota de corte para os candi-
datos convencionais a vagas de medicina nas 
federais foi de 787,56 pontos. Para os cotistas, 
foi de 761,67 pontos. A diferença entre eles, 



16322 Terça-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

portanto, ficou próxima de 3%. A revista IstoÉ 
entrevistou educadores e todos disseram que 
essa distância é mais do que razoável. Na ver-
dade, é quase nada. 
Se em uma disciplina tão concorrida quanto 
medicina um coeficiente de apenas 3% separa 
os privilegiados, que estudaram em colégios 
privados, dos negros e pobres, que frequenta-
ram escolas públicas, então é justo supor que 
a diferença mínima pode, perfeitamente, ser 
igualada ou superada no decorrer dos cursos. 
Depende só da disposição do aluno. Na Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
uma das mais conceituadas do País, os resul-
tados do último vestibular surpreenderam. “A 
maior diferença entre as notas de ingresso de 
cotistas e não cotistas foi observada no curso 
de economia”, diz Ângela Rocha, Pró-Reitora 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
“Mesmo assim, essa distância foi de 11%, o 
que, estatisticamente, não é significativo”.
Por ser recente, o sistema de cotas para negros 
carece de estudos que reúnam dados gerais 
do conjunto de universidades brasileiras. Mes-
mo analisados separadamente, eles trazem 
respostas extraordinárias. É de se imaginar 
que os alunos oriundos de colégios privados 
tenham, na universidade, desempenho muito 
acima de seus pares cotistas. Afinal, eles tive-
ram uma educação exemplar, amparada em 
mensalidades que custam pequenas fortunas. 
Mas a esperada superioridade estudantil dos 
não cotistas está longe de ser verdade. A UERJ 
analisou as notas de seus alunos durante cinco 
anos. Os negros tiraram, em média, 6,41. Já 
os não cotistas marcaram 6,37 pontos. Caso 
isolado? De jeito nenhum. Na Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), que também 
é referência no País, uma pesquisa demons-
trou que, em 33 dos 64 cursos analisados, os 
alunos que ingressaram na universidade por 
meio de um sistema parecido com as cotas 
tiveram performance melhor do que os não 
beneficiados. E ninguém está falando aqui 
de disciplinas sem prestígio. Em engenharia 
de computação, uma das novas fronteiras do 
mercado de trabalho, os estudantes negros, 
pobres e que frequentaram escolas públicas 
tiraram, no terceiro semestre, média de 6,8, 
contra 6,1 dos demais. Em física, um bicho 
de sete cabeças para a maioria das pessoas, 
o primeiro grupo cravou 5,4 pontos, mais do 
que os 4,1 dos outros (o que dá uma diferença 

espantosa de 32% em favor dos estudantes 
cotistas).
Em um relatório interno, a Unicamp avaliou que 
seu programa para pobres e negros resultou 
em um bônus inesperado. “Além de promo-
ver a inclusão social e étnica, obtivemos um 
ganho acadêmico”, diz o texto. Ora, os pessi-
mistas não diziam que os alunos favorecidos 
pelas cotas acabariam com a meritocracia? 
Não afirmavam que a qualidade das univer-
sidades seria colocada em xeque? Por uma 
sublime ironia, foi o inverso que aconteceu. 
E se a diferença entre cotistas e não cotistas 
fosse realmente grande, significaria que os 
programas de inclusão estariam condenados 
ao fracasso? Esse tipo de análise é igualmente 
discutível. “Em um País tão desigual quanto o 
Brasil, falar em meritocracia não faz sentido”, 
diz Nelson Inocêncio, coordenador do Núcleo 
de Estudos afro-Brasileiros da UnB. “Com as 
cotas, não é o mérito que se deve discutir, 
mas, sim, a questão da oportunidade.” Ricardo 
Vieiralves de Castro fala do dever intrínseco 
das universidades em, afinal, transformar seus 
alunos – mesmo que cheguem à sala de aula 
com deficiências de aprendizado. “Se você não 
acredita que a educação é um processo mo-
dificador e civilizatório, que o conhecimento é 
capaz de provocar grandes mudanças, não faz 
sentido existirem professores.” Não faz sentido 
existir nem sequer universidade.
Mas o que explica o desempenho estudantil 
eficiente dos cotistas? “Os alunos do modelo 
de inclusão são sobreviventes, aqueles que 
sempre foram os melhores de sua turma”, diz 
Maurício Kleinke, coordenador-executivo do 
vestibular da Unicamp. Kleinke faz uma aná-
lise interessante do fenômeno. “Eles querem, 
acima de tudo, mostrar para os outros que 
são capazes e, por isso, se esforçam mais.” 
Segundo o professor da Unicamp, os mais 
favorecidos sabem que, se tudo der errado 
na universidade, podem simplesmente deixar 
o curso e voltar para os braços firmes e segu-
ros de seus pais. Para os negros e pobres, é 
diferente. “Eles não sofrem da crise existencial 
que afeta muitos alunos universitários e que faz 
com que estes desistam do curso para tentar 
qualquer outra coisa”. Advogado que entrou 
na PUC do Rio por meio de um sistema de 
cotas, Renato Ferreira dos Santos concorda 
com essa teoria. “Nós, negros, não podemos 
fazer corpo mole na universidade”, diz. Também 
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professor do Departamento de Psicologia da 
Uerj, Ricardo Vieiralves de Castro vai além. “Há 
um esforço diferenciado do aluno cotista, que 
agarra essa oportunidade como uma chance 
de vida”, diz o educador. “Ele faz um esforço 
pessoal de superação.”. Esse empenho, diz 
o especialista, é detectável a cada período 
estudantil. “O cotista começa a universidade 
com uma performance mediana, mas depois 
se iguala ao não cotista e, por fim, o supera 
em muitos casos.”
O cotista não desiste. Se desistir, terá de voltar 
ao passado e enfrentar a falta de oportunidades 
que a vida ofereceu. Por isso, os índices de 
evasão dos alunos dos programas de inclusão 
são baixos e, em diversas universidades, até 
inferiores aos dos não cotistas. 
Para os críticos teimosos, que achavam...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu pe-
diria um aparte a V. Exª.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Ouço 
V. Exª com atenção, Senador Wellington Dias. Veja só 
que dados estatísticos interessantes, não é?

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Fan-
tásticos. Estou aqui admirado com a forma como V. 
Exª traz, com coisas práticas, esse tema. Primeiro, 
parabenizar por pautá-lo. Muitas vezes, nós temos 
aqui informações que não batem com a realidade. Eu 
quero chamar a atenção para duas coisas, acrescen-
tando ao que V. Exª coloca. Acho que o meu Estado 
é a prova é maior da importância da política de cotas. 
Eu tenho defendido no MEC que temos de ir além, re-
conhecer que nós temos aí um estoque de pessoas 
que estudaram com professores leigos, em uma fase, 
no Brasil, com certeza lá no Acre, com certeza lá no 
Mato Grosso. E é bom a gente não esquecer que, até 
a década passada, havia pessoas que terminavam o 
ginásio, que é o ensino fundamental, e já eram profes-
sores, muitas vezes, do próprio ginásio; pessoas que, 
quando tinham uma escola normal, já era algo vanta-
joso. Então, eu defendo que haja duas coisas: um re-
forço escolar como parte do currículo, que já há, e um 
cursinho popular, bancado pelo Poder Público, nesse 
reforço. Quero aqui citar um exemplo fundamental, e 
são muitos. Foi feita uma pesquisa pelo Ibope e pelo 
Datafolha que demonstra o seguinte: 68% da popula-
ção brasileira aprovam a política de cotas; 18% é que 
não aprovam a política de cotas. Então, é uma causa 
abraçada pelo Brasil. Encerro aqui, buscando contri-
buir com o pronunciamento que faz V. Exª, trazendo um 
dado fundamental para a gente entender a importância 
disso. No Brasil, cerca de 90% dos estudantes estudam 
na rede pública, cerca de 10% na rede privada. Ora, 

no meu Estado, 92%, na rede pública; 8%, no Piauí, 
na rede privada; em média, 90 a 10. Pois bem, ape-
nas 18% dos alunos da rede pública tinham acesso à 
universidade. A política de cotas, junto com o ProUni, 
junto com o Fies, enfim, faz com que a gente dê uma 
virada. Hoje, estamo-nos aproximando de 40% das 
vagas de ensino superior com alunos da rede pública 
em universidades, portanto públicas, e em faculdades. 
No meu Estado, nós comemoramos, por essa política 
de cursinho popular, que também complementa, que já 
chegamos a 60% das vagas preenchidas com alunos 
da rede pública, primeiro lugar em Medicina, primeiro 
lugar em Matemática, em cursos importantes. Então, 
quero parabenizar V. Exª. Acho que foi acertada a po-
sição do Congresso Nacional – e eu destaco aqui o 
trabalho de V. Exª – para a aprovação da política de 
cotas. Muito obrigado.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Wellington. 

Para os críticos teimosos que achavam que as 
cotas não teriam efeito positivo, o que se obser-
va é a inserção maior de negros no mercado 
de trabalho. “Fizemos uma avaliação com 500 
cotistas e descobrimos que 91% deles estão 
empregados em diversas carreiras, até naque-
las que têm mais dificuldade para empregar”, 
diz Ricardo Vieiralves de Castro [que é o Reitor 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro]. 
Com o diploma em mãos, os negros alcançam 
postos de melhor remuneração, o que, por sua 
vez, significa uma chance de transformação 
para o seu grupo social. Não é difícil imaginar 
como os filhos dos cotistas terão uma vida 
mais confortável – e de mais oportunidades – 
do que seus pais jamais tiveram. 
Por mais que os críticos gritem contra o sis-
tema de cotas, a realidade nua e crua é que 
ele tem gerado uma série de efeitos positivos. 
Hoje, os negros estão mais presentes no am-
biente universitário. Há 15 anos, apenas 2% 
deles tinham ensino superior concluído.
Hoje, o índice triplicou para 6%. Ou seja: até 
outro dia, as salas de aula das universidades 
brasileiras lembravam mais a Suécia do que o 
próprio Brasil. Apesar da evolução, o percentu-
al é ridículo. Afinal de contas, praticamente a 
metade dos brasileiros é negra ou parda. Nos 
Estados Unidos, a porcentagem da população 
chamada afrodescendente corresponde exata-
mente à participação dela nas universidades: 
13%. Quem diz que não existe racismo no Bra-
sil está enganado ou fala isso de má-fé. Nos 
Estados Unidos, veem-se negros ocupando o 
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mesmo espaço dos brancos – nos shoppings, 
nos restaurantes bacanas, no aeroporto, na 
televisão, nos cargos de chefia. No Brasil, a 
classe média branca raramente convive com 
pessoas de uma cor de pele diferente da sua 
e talvez isso explique por que muita gente re-
futa os programas de cotas raciais. No fundo, 
o que muitos brancos temem é que os negros 
ocupem o seu lugar ou o de seus filhos na uni-
versidade. Não há outra palavra para expressar 
isso a não ser racismo. 
Com a aprovação recente pelo Senado do 
projeto que regulamenta o sistema de cotas 
nas universidades federais (e que prevê que 
até 2016 25% do total de vagas seja destinado 
aos estudantes negros), as próximas gerações 
vão conhecer uma transformação ainda mais 
profunda. Os negros terão, enfim, as condi-
ções ideais para anular os impedimentos que 
há 205 anos, desde a fundação da primeira 
faculdade brasileira, os afastavam do ensino 
superior. Por mais que os críticos se assus-
tem com essa mudança, ela é justa por fazer 
uma devida reparação. “São muitos anos de 
escravidão para poucos anos de cotas”, diz o 
pedagogo Jorge Alberto Saboya. 
Senador Cristovam, por favor.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Obrigado, Senador. Eu fico satisfeito em estar escutan-
do o seu discurso, porque é a comprovação do êxito 
de um programa que o Brasil já devia ter feito, sim.

(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É 

o êxito de um programa que devíamos ter começado 
50 anos atrás. No próximo mês, vai fazer 125 anos da 
abolição da escravatura, e a elite brasileira continua 
quase da mesma cor que tinha em 1887. E a elite 
brasileira continua quase da mesma cor que tinha em 
1887, um país mulato, um país plurirracial e uma elite 
branca, como o Senhor disse muito bem. As nossas 
universidades pareciam a Suécia. Eu vivi essa expe-
riência quando fiz um circuito na Universidade de Bra-
sília, quando eu era reitor, Senador Blairo, com uma 
professora da Califórnia. Eu perguntei a ela qual é a 
diferença daqui para Stanford? Ela disse: aqui não tem 
negros. O Brasil precisava disso para escurecer a cor 
da cara da elite brasileira. O bom é que se mostrou 
que o programa não diminui em nada a qualidade. Não 
é o lugar em que se passa no vestibular que diz que 
profissional se vai ser. Ninguém pergunta, Senador 
Wellington, quando vai ao médico, em que lugar pas-
sou no vestibular. Você pergunta onde fez o seu curso, 
onde fez a sua residência. A entrada no vestibular é 

somente para selecionar. E quem entra na cota pas-
sou no vestibular, apenas não se classificou entre os 
melhores. Esse é um grande programa, um exemplo 
que a gente dá. Eu fico orgulhoso de ter sido reitor na 
Universidade que começou com as cotas. Dito isso, 
quero dizer o mesmo que disse aqui quando come-
moramos, corretamente, a PEC das Domésticas: ainda 
é pouco. Quero um dia, no meu País, que não sejam 
necessárias cotas, que o vestibular seja pelas notas 
tiradas nas escolas, iguais, federais no Brasil inteiro. 
Como as escolas serão iguais, quem tiver nota boa é 
que entrará na universidade. A mesma coisa: orgulho-
-me de ter iniciado aqui as chamadas Bolsas com a 
Bolsa Escola. Aliás, na próxima semana, fará 18 anos 
da primeira: 25 de abril de 1995. Mas sonho um dia em 
que, no Brasil, ninguém vai precisar de Bolsa, e sonho 
um dia em que, além da PEC das Domésticas, os filhos 
das domésticas estudem na mesma escola dos filhos 
dos patrões. Então, a cota é um grande avanço, fico 
feliz em vê-lo falando do assunto. Acho que ninguém 
tinha falado ainda, eu mesmo não tinha pensado em 
falar sobre elas, mas quero que a gente dê um passo 
olhando lá longe, pensando no dia em que não mais 
serão necessárias cotas porque todos terão o direito a 
uma escola igual, quando você só será excluído pelo 
seu talento, tendo tido a mesma oportunidade. Mas, 
hoje precisamos de cotas, porque ainda não estamos 
dando a mesma oportunidade aos jovens da escola 
pública e nem aos jovens negros, não tanto por serem 
negros, mas porque, no Brasil, a pobreza tem a cor 
negra. Então, estamos fazendo um belo serviço. Os 
Estados Unidos começaram muito antes de nós, e o 
resultado, o Senhor mostrou aí, é que a proporção de 
universitários negros nos Estados Unidos é a mesma 
proporção de população negra por causa das cotas de 
lá, trinta anos atrás. O Brasil tem de manter as cotas, 
enquanto não conseguirmos escolas iguais. E aí eu 
concluo, fazendo um apelo a quem é contra as cotas: 
se você é contra as cotas, tudo bem, então, lute para 
que a escola seja igual para todos. Quando a escola 
for igual para todos, a gente não precisa de cota.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Perfeita-
mente, Senador Cristovam, o aparte de V. Exª qualifica 
ainda mais esse pronunciamento e dá mais sentido a 
esse registro que estou fazendo, que não é de minha 
inspiração, isso aqui é de uma reportagem da última 
revista IstoÉ, que estou fazendo questão de ler na ín-
tegra, porque não tenho nada a acrescentar. 

Veja só: 

São muitos anos de escravidão para poucos 
anos de cotas, diz o pedagogo Jorge Alberto 
Saboya, que fez sua tese de doutorado sobre 
o sistema de inclusão no ensino superior. Aci-
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ma de tudo, são muitos anos de preconceito. 
Como se elimina isso? “Não se combate o 
racismo com palavras”, diz o sociólogo Muniz 
Sodré, pesquisador da UFRJ. “O que combate 
o racismo é a proximidade entre as diferenças.” 
Não é a proximidade entre as diferenças o que, 
afinal, promove o sistema de cotas brasileiro?

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores... 
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... cami-

nhando para o encerramento deste pronunciamento, 
o que quero dizer é que esta reportagem da revista 
IstoÉ, dos jornalistas supramencionados Amauri Se-
galla, Mariana Brugger e Rodrigo Cardoso, merece 
todo o nosso respeito, principalmente hoje, um dia 
após o Dia do Jornalista, que foi comemorado ontem, 
7 de abril. Temos aqui um belo exemplar do bom jor-
nalismo, praticado com pesquisa, com profundidade, 
com busca de casos, por isso merece o meu louvor e 
o meu aplauso.

Ouço, com atenção, o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Anibal, só um minuto, eu sei que seu tempo terminou. 
Primeiro, cumprimentar V. Exª.

(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – De fato, eu li 

toda a entrevista da IstoÉ também. Vi, inclusive, como 
é bom para a gente olhar que aquela sinopse que a 
gente recebe, no dia de sábado ou domingo, a contra-
capa era exatamente a capa do Estatuto da Igualdade 
Racial. Como é bom a gente ver que essa reporta-
gem, no meu entendimento, mostra o fim de um ciclo, 
porque ninguém mais pode ser contra as políticas de 
cotas! As cotas deram tão certo que mostraram que a 
nossa juventude não é preconceituosa, a nossa juven-
tude não é racista. Disseram que haveria uma guerra 
dentro das universidades. Pelo contrário: é liberdade, 
é amor, é carinho, é respeito pelo outro. Então, estou 
muito tranquilo neste momento porque, patrono de 
todo esse embate, fomos ao Supremo Tribunal Federal 
discutir essa questão das cotas, e hoje eu diria que é 
uma página virada. As cotas é uma realidade.

(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – São 10 

anos, como alguém aqui já disse. Oxalá, no futuro 
não precisemos mais falar em cotas. Neste momento 
eu estou na linha do grande entendimento e, eu di-
ria, da conciliação. Isso porque aqueles que erraram 
em ser contra... Ora, errar é humano. Nós erramos 
tantas vezes também! Eu também muitas vezes errei 
em análises que fiz e poderia, por que não dizer aqui, 
do Plano Real. Mas, neste momento, as cotas e essa 
reportagem belíssima, para mim, mostram que daqui 

para frente é um outro momento: negros e brancos na 
mesma universidade, ocupando os mesmos espaços 
e disputando, com enorme alegria e tranquilidade, eu 
diria, com carinho e respeito, os espaços na nossa 
sociedade. Parabéns a V. Exª por trazer esse tema 
mais uma vez ao plenário, para mostrar que cotas está 
resolvido; agora, o passo à frente. Parabéns a V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Senador, para concluir. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Blairo Maggi, pela tolerância.

Agora, concluindo. Trouxe essa reportagem da 
revista Veja, um dia após o dia do jornalista, justamen-
te para mostrar que a prática do bom jornalismo pode 
prestar um grande serviço à sociedade e à democra-
cia. Esse exemplo dado por Amauri Segalla, Mariana 
Brugger e Rodrigo Cardoso merece o meu voto de 
aplauso. Por isso estou apresentando esse pedido de 
voto de aplauso, que espero tenha a aprovação dos 
Srs. Senadores.

Muito obrigado. Parabéns a todos os jornalis-
tas que praticam vocacionadamente sua função, seu 
ofício, para contribuir com a construção de um Brasil 
melhor para todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Muito obrigado, Senador Anibal Diniz.
Convido para fazer uso da tribuna, pela Liderança 

do PT, o Senador Wellington Dias, por cinco minutos. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Parlamentares, eu gostaria aqui de registrar que 
há poucos minutos, na Presidência do Senado Fede-
ral, na presença do Senador Renan Calheiros, Sena-
dor Paulo Paim, Senador Jorge Viana, Senador Gim 
Argello, tivemos a oportunidade de realizar um evento 
singelo, mas importantíssimo: uma homenagem pelo 
transcurso do Dia Nacional do Sistema Braille. 

Quero aqui, Presidente Renan Calheiros, falar do 
meu orgulho, da minha satisfação de partilhar desse 
momento. Lá tivemos a oportunidade de lançar novos 
desafios para o Senado Federal, garantindo medidas 
concretas, avançando naquilo que já temos no Senado. 

Destaco aqui, Senador Paulo Paim, o desafio 
de vermos aprovado – se Deus quiser ainda neste 
semestre – o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
Também avançamos com o Estatuto da Juventude. 
Nós o aprovamos não só na base política do Partido 
dos Trabalhadores, mas também do Bloco de Apoio ao 
Governo, e espero que em todos os blocos no Con-
gresso Nacional, nesse caso na Câmara, para que 
tenhamos, no País, essa consolidação da legislação, 
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dos direitos, dos avanços que significa o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. 

Hoje vejo aqui o Senado apontando, também, 
novas medidas no sentido de criar maior acessibili-
dade. De um lado, assegurando as condições que se 
tem aqui, desde a sinalização adequada à acessibili-
dade adequada nas escadas e dentro do próprio Se-
nado, para que a pessoa com deficiência visual possa 
percorrê-lo. É preciso garantir condições para que a 
própria identificação do gabinete do Senador seja feita 
por uma pessoa com deficiência visual, localizando-se 
pelo Sistema Braille. 

Aqui há uma pauta que vamos ter de trabalhar com 
todo o carinho. Tenho orgulho, meu querido Senador, 
de projetos da autoria de V. Exª. Aliás, é muito difícil a 
gente achar um que V. Exª já não apresentou. São pro-
jetos essenciais à vida, aos direitos humanos, enfim, 
aos avanços da nossa sociedade. Pois bem, dentre 
eles, acabamos de aprovar, na Comissão de Assuntos 
Sociais, um projeto que trata do reconhecimento de 
que a pessoa com deficiência tem uma expectativa de 
vida menor e que, portanto, precisa de um tratamento 
diferenciado, senão – e vou usar uma linguagem fácil 
de entender – o sistema atuarial é uma enganação, ou 
seja, se alguém tem uma deficiência como o autismo 
ou outra que, comprovadamente, cientificamente, tem 
uma expectativa de vida na casa dos 45 anos, sen-
do que a expectativa média de vida do Brasil é de 75 
anos, e ela é considerada para efeito do cálculo atua-
rial, ora, se existe a exigência de idade mínima de 60 
e 65 anos, com 35 anos de contribuição, e, mais do 
que isso, se temos uma pessoa que começa a traba-
lhar e ela tem uma deficiência como essa, que reduz 
a expectativa de vida para algo em torno de 40, 45 ou 
50 anos, o que temos? Alguém que, cientificamente, 
nunca vai completar o tempo para se aposentar, por-
que ela vai chegar, em sua média de vida, não muito 
além da média que se alcança.

Com essas palavras, quero registrar a importância 
dessa mudança na área da Previdência. Trabalharmos 
aqui a regulamentação do cão-guia, apresentada pelo 
Senador Gim Argello, para que a pessoa com defici-
ência visual possa ter esse atendimento.

Acho que nós temos que avançar para que a 
linguagem...

(Soa a campainha.)
(Interrupção do Som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –... a 

linguagem em Braille, a língua dos cegos, como dize-
mos, e a linguagem em Libras, a dos surdos, que sejam 
colocadas como a primeira língua em nossas escolas. 

Somente com o domínio do Braille alguém que 
é cego, que não pode enxergar, pode ler. Esse pensa-
mento é como 2 + 2 = 4. É cristalino! 

Ora, se a pessoa não domina a linguagem dos 
sinais, a Libras, para os surdos, como ela vai aprender 
a língua Portuguesa? Como um surdo vai aprender a 
língua verbalizada se ele não domina sequer os códi-
gos da língua Portuguesa, se ele não escuta?

Por essa razão, acredito que o Congresso faz 
hoje um gesto e dá passos importantíssimos.

Eu queria fazer esse registro e dizer da minha 
satisfação por esse importante ato. É grande a nossa 
missão para avançarmos nessa direção. De um lado, 
o Congresso Nacional aponta para necessidade de 
mudanças fortes para o Brasil, a serem cumpridas 
pelo Executivo municipal, estadual, federal e pelo se-
tor privado. Mas também faz a sua parte aqui, com as 
publicações da Constituição, do Regimento Interno, 
também em Libras, com a presença das nossas pu-
blicações do Estatutos, enfim. 

Então, por tudo isso, Senador Renan, eu que-
ro dizer da minha satisfação em ter partilhado deste 
momento fundamental dos trabalhos do Congresso 
Nacional.

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E 

quero saudar, em nome da Associação dos Cegos do 
Piauí, em nome das lideranças das APAEs, em nome 
das entidades, em nome do nosso Secretário da Pes-
soa com Deficiência lá no Piauí, Helder Jacobina, o 
Sr. Sebastião, que é um homem lutador – aliás, hoje 
podemos presenciar pessoas que são cegas... Eu fui 
convidado outro dia para uma solenidade de formatu-
ra, pois eles hoje podem se formar, fazer Direito, fazer 
Administração.

Então, este é um Brasil que vai aos poucos ga-
rantindo de verdade uma sociedade mais justa e cer-
tamente fazendo justiça e dando apoio aos que mais 
precisam.

Por essa razão, eu também queria, pela Liderança 
do Partido dos Trabalhadores e do Bloco, fazer esse 
importante registro.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o Sr. 
Blairo Maggi deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Wellington Dias. 
Quero dizer que fiz questão, no Rio de Janeiro, de falar 
da lei que surgiu aqui no Senado dos autistas, e V. Exª 
ajudou muito, tanto na relatoria, como na assinatura, 
na sanção na Presidência da República.
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Senador Renan Calheiros, como orador inscrito.
Ele poderia falar da Presidência, mas faz questão 

de falar da tribuna, como orador inscrito.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, a exemplo do que 
fez o Senador Wellington Dias, eu também gostaria 
de fazer um registro.

Hoje, 8 de abril, foi escolhido como o Dia Na-
cional do Sistema Braille, em homenagem à data de 
nascimento de José Álvares de Azevedo, o primeiro 
professor cego brasileiro, que dedicou sua vida a pro-
pagar no Brasil o método que permite a leitura aos 
privados da visão.

As datas especiais são momentos – e eu tive 
oportunidade de dizer isto lá – adequados para refle-
xões sobre os assuntos abordados. São oportunida-
des para nos conscientizar dos problemas enfrentados 
por segmentos da população, para repensar posturas, 
preconceitos e, ainda, firmar o propósito de contribuir 
para minimizar as dificuldades e sofrimentos de muitos.

Com essa preocupação e com o objetivo de ho-
menagear esse dia, o Senado Federal lançou hoje, há 
pouco, o plano de adequação dos prédios do Senado 
Federal, que vai realizar adaptações necessárias para 
dar acesso aos deficientes visuais. Além de o Senado 
Federal ter a função constitucional de representar os 
Estados da União, a Casa tem, ao longo de sua história, 
demonstrado o quanto se preocupa com a cidadania 
e com o bem-estar de todos os brasileiros.

Dessa forma, podemos dizer que o Senado é tam-
bém das minorias, o Senado é também dos excluídos. 
Ações como o programa Pró-Equidade, a Semana de 
Valorização da Primeira Infância e a Procuradoria da 
Mulher são provas disso.

Especialmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, desejo ressaltar o Serviço de Impressão em 
Braille, que, desde 1998 – e V. Exª sempre trabalhou 
para que isso acontecesse –, produz várias obras de 
especial importância para o cidadão. São impressos em 
braille aqui, no Senado, a Constituição, os Códigos Civil 
e Penal, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
os Estatutos do Idoso, da Criança e do Adolescente, 
as Leis Maria da Penha e de Apoio às Pessoas com 
Deficiência, além do Jornal do Senado e várias outras 
publicações de interesse geral.

Ressalto que o Serviço de Impressão em Braille é 
o único da Capital a produzir obras que são distribuídas 
gratuitamente às instituições de ensino em todo o País.

Desejo salientar também o trabalho dos Senado-
res – e fiz questão de destacar isso na rápida solenidade 
– em propor leis que possam amenizar as condições 
difíceis do dia a dia das pessoas com deficiência física. 

Exemplos disso são a proposta de criação do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, que já foi aprovado aqui 
no Senado Federal e aguarda resolução na Câmara 
dos Deputados, de autoria do Senador Paulo Paim; 
e a proposta de lei que institui a doação de cão-guia 
aos deficientes visuais, como uma medida de política 
pública, que é um projeto de autoria do Senador do 
Distrito Federal Gim Argello. São apenas dois proje-
tos, entre outros tantos que se encontram em trami-
tação, de autoria dos Senadores, com a preocupação 
de garantir acessibilidade a essas pessoas tão espe-
ciais, que merecem e requerem leis específicas para 
garantir os seus direitos.

O plano de adequação dos prédios do Senado 
Federal, que estamos lançando hoje, dá continuidade 
ao Programa de Acessibilidade e Valorização da Pes-
soa com Deficiência, que já rendeu bons frutos a esta 
Casa do Congresso Nacional.

A Semana da Acessibilidade, todos sabem, foi 
criada em 2005 e se destinava à discussão de políti-
cas públicas voltadas para a acessibilidade e inclusão 
social. No Brasil são perto de 24,5 milhões de pesso-
as com algum tipo de deficiência. Esse quadro levou 
o Ministério da Justiça – nunca me canso de lembrar 
isso porque é um dos orgulhos que carrego comigo –, 
quando eu ainda era o Ministro, a elaborar o projeto 
que resultou na Lei n° 10.098, criando normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

O Senado Federal, como todos sabem, passou 
a ser uma instituição pioneira nesse trabalho, a partir 
de 2005, levando-o a adaptar seus espaços físicos 
internos, tornando-os acessíveis a todas as pessoas. 
Rampas foram adaptadas e alargadas para cadeiras de 
rodas, os meio-fios e os telefones foram rebaixados, e 
sanitários foram adequados. Foram reformados corre-
dores de acesso, elevadores, e disponibilizados carros 
elétricos para as visitações. Também foram providen-
ciadas publicações de leis, de rótulos de remédios e 
de notícias em braile, assim como a transmissão da TV 
Senado em Libras – Língua Brasileira de Sinais, além 
de uma série de outras medidas que nasceram dessa 
iniciativa elogiável do Senado Federal, da totalidade 
de seus Senadores.

Passaram pelos eventos de acessibilidade do 
Senado pessoas anônimas e celebridades que com-
partilham o mesmo problema, entre eles o jogador, 
hoje Deputado Federal Romário e sua filha Ivy; o ar-
tista plástico Siron Franco, o ator Marcos Frota, as 
atrizes Isabel Fillardis e Bruna Marquezine, além de 
várias outras personalidades como o filho do cantor 
Roberto Carlos, Dudu Braga, que, como todos sabem, 
é deficiente visual. A parceria levou o tema – e queria 
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lembrar aqui, nestas poucas palavras – a ser discutido 
com o País em telenovelas. A Semana de Valorização 
se tornou um evento obrigatório, uma tradição aqui do 
Senado Federal.

Agora temos, Sr. Presidente, de retomar, com ím-
peto, com vontade, essa discussão. Com este objetivo, 
nós vamos diminuir as barreiras físicas ao máximo e 
instalar sinalização especial para que os deficientes 
visuais possam se orientar por meio do tato.

Em 30 dias, todos os gabinetes dos Srs. Sena-
dores e das Srªs. Senadoras terão placa identificadora 
em braille, bem como as escadas do Senado Federal 
estarão devidamente sinalizadas. Ainda teremos pronta 
a planta baixa tátil, para uso de bengala. Ainda nesta 
semana, faremos duas readaptações do plenário mui-
to relevantes. O uso do plenário e o acesso à Mesa 
passarão por modificações e serão readaptados para 
que os Parlamentares com deficiência possam fazer 
uso dessas áreas da mesma maneira que os demais 
Parlamentares.

Temos uma longa caminhada nessa luta pelos 
direitos sociais, e tive a sorte, Sr. Presidente e Srs. Se-
nadores, Senador Rodrigo Rollemberg, de encontrar, 
no corpo funcional do Senado Federal, a capacidade, 
o compromisso e a determinação que nos ajudaram 
e ajudam a continuar lutando. Muito o Senado já fez, 
mas ainda há, em todos nós, a convicção de que muito 
ainda há por fazer.

Eu abro um parêntese para, com muita satisfação, 
ouvir o Senador Rodrigo Rollemberg e, em seguida, o 
Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Renan Calheiros, Presidente Renan Calhei-
ros, eu cumprimento V. Exª por esse pronunciamento, 
e, de fato, nós temos que reconhecer que muito foi fei-
to no Senado Federal e no Congresso Nacional pela 
acessibilidade, mas ainda temos muito o que fazer. 
E fico muito satisfeito em ver essas informações do 
que o Senado pretende fazer no sentido de garantir 
a acessibilidade. Nós aprovamos, o Congresso Na-
cional aprovou, num grande momento do Congresso 
Nacional, a Convenção da ONU sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência, que cria um novo paradigma 
de relação do Estado e da sociedade com as pesso-
as com deficiência, garantindo, com status constitu-
cional, a acessibilidade. No ano passado, realizamos 
uma grande audiência pública aqui, com apoio do 
Senador Cristovam Buarque, com apoio do Senador 
Paulo Paim, com intérpretes de Libras, que faziam 
uma reivindicação naquele momento em que se en-
cerrava contrato com o Senado Federal: que, ao invés 
de reduzi-lo, era importante aumentar esse contrato, 
para que, em todas as entradas do Senado Federal, 

houvesse um intérprete de Libras que pudesse rece-
ber as pessoas, porque muitas vezes a pessoa com 
deficiência auditiva chega ao Congresso e não tem a 
oportunidade de ter acesso a todas as informações. 
Portanto, eu reitero aqui a reivindicação nacional dos 
profissionais intérpretes de Libras de todo o Brasil de 
que o Senado deveria dar o exemplo. Naquela ocasião, 
também foi feita uma reivindicação junto aos setores de 
comunicação da Casa, especialmente da TV Senado. 
A exemplo do que faz já a TV Câmara, que também 
tivesse o intérprete de Libras em toda a programação 
do Senado. Nós não sabemos, quem não conhece com 
mais profundidade esse tipo de deficiência, que muitas 
vezes a alfabetização das pessoas surdo-mudas não é 
oralizada. Então, nesse caso, apenas a legenda não é 
suficiente para uma comunicação adequada. Portanto, 
quero aqui saudar todas as iniciativas. Entendo que o 
Senado Federal e a Câmara dos Deputados devem 
dar exemplo para todo o Brasil de garantia plena de 
acessibilidade. Assim, fico muito feliz com os anúncios 
que V. Exª faz neste momento.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Eu agradeço a intervenção de V. Exª.

Publicamente assumo, em nome dos Senadores, 
o compromisso de que nós vamos avançar com rela-
ção à disponibilização desses profissionais, sobretudo 
no dia de hoje, em que tivemos a oportunidade, apro-
veitando o ensejo, com muita satisfação e orgulho, de 
anunciar a nomeação e conceder a posse ao servidor 
Aires das Neves Junior como Diretor da Secretaria de 
Controle Interno do Senado Federal.

O Aires, como todos sabem, é servidor do Sena-
do, e o Senador Paim o conhece sobejamente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É um cadeirante.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– É um cadeirante, deficiente, servidor do Senado des-
de 1992. Ele foi escolhido para o importante cargo de 
Diretor de Controle Interno do Senado Federal, não 
pela sua condição especial, mas pelo histórico profis-
sional, competência, dedicação, talento e empenho.

Eu disse na oportunidade que tinha muito pra-
zer em nomear o Aires para essa missão, para essa 
importante função e que o exemplo dele servia para 
refletirmos o quanto temos de possibilidade e também 
de dificuldades. Eu disse na oportunidade, e queria re-
petir aqui: uns mais, outros menos, às vezes, depen-
dem somente de uma oportunidade para demonstrar 
o quanto de superação pode existir efetivamente em 
cada um de nós.

Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Presidente Renan, apenas para cumprimentá-lo por 
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essas iniciativas. Creio que temos obrigação de fa-
zer isso. Até me pergunto por que demoramos tanto, 
e fico feliz que V. Exª já no início do seu mandato de 
Presidente esteja fazendo. E ratificar o pedido de que 
retomemos as intérpretes – as não, porque há pelo 
menos um rapaz também –, os intérpretes de libras. 
É fundamental que quem assiste à televisão Senado e 
que tem deficiência auditiva possa saber o que a gente 
está falando. Sei que custa dinheiro, sei que não é ba-
rato, mas é fundamental que a gente faça isso. E, final-
mente, pedir o seu apoio para um projeto em que dei 
entrada há muito tempo no Senado, que faz com que 
sempre que houver jovens e adolescentes querendo 
aprender libras, a escola pública ofereça. Obviamente, 
não pode oferecer em toda escola pública o curso de 
libras, mas que haja um professor para todas as es-
colas, por exemplo, para que incentivemos jovens que 
não tenham deficiência auditiva, que tenham parente 
ou mesmo quem não tenham parente, a aprenderem 
essa língua. Fazemos tanto esforço para aprender 
inglês, francês, por que não aprender também libras, 
que é um idioma, uma maneira de se comunicar? E 
esse projeto está em andamento e vou-lhe mandar 
uma cópia dele.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– E, desde já, Senador Cristovam, agradecendo o apar-
te de V. Exª que nos honra muito, desde já, assumo 
publicamente o compromisso de que vamos priorizá-
-lo e, se estiver pronto, vamos pautar sua votação no 
plenário do Senado Federal. Se estiver tramitando 
nas Comissões, comprometo-me – juntamente com 
V. Exª – a tentar arregimentar os Líderes partidários 
pela urgência para que possamos trazer esse projeto 
importantíssimo, rapidamente para o plenário do Se-
nado Federal.

Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dor Renan, apenas para me associar à fala de V. Exª e 
cumprimentá-lo por essas medidas que fazem com que 
possamos viver a Constituição, retirá-la de uma folha 
de papel, para que possamos dar-lhe força normativa 
própria e dar oportunidade. Democracia é sinônimo de 
oportunidade e V. Exª, com isso, está dando oportuni-
dade a outros brasileiros que, por vários motivos, se 
vêem excluídos de acesso, de informação. Parabéns 
pela medida tomada pela Presidência.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Agradeço a V. Exª e quero, nesse momento em que 
V. Exª faz esse aparte importante, dizer que esse tra-
balho é esforço de todos os Senadores e é muito im-
portante que possamos colocar esse tema na Ordem 
do Dia para repetirmos o que vamos fazer com o Se-
nador Cristovam, pautando projetos que tratam desse 

assunto e dessa forma resgatar dívidas, compromissos 
com a própria sociedade brasileira. 

Uma outra importante reunião que gostaria de 
comunicar à Casa foi que hoje tivemos oportunidade 
de receber representantes do movimento de comba-
te à corrupção eleitoral que, em função da discussão 
sobre a reforma política, vem evidentemente – e isso 
é democrático, legítimo e nós recebemos com muita 
satisfação – trazer subsídios para que possam ser 
utilizados na reforma eleitoral, que está pautada na 
Câmara dos Deputados para 9 e 10 e, em sequência, 
em seguida, será, melhor dizendo, será pautada aqui 
no Senado Federal. 

As entidades, através desse documento, oferecem 
subsídios para o projeto de financiamento de campa-
nha e apresentam um esboço, que pode ser levado em 
consideração, para que possamos fazer essa reforma 
política como querem essas entidades e como quer, 
em extensão, a sociedade brasileira.

Dentre as sugestões com relação à gestão, dis-
tribuição de recursos, origem dos recursos, proibição 
do financiamento privado, à questão da transparên-
cia, às sugestões com relação ao horário eleitoral e 
aos gastos individuais de campanhas em eleições 
proporcionais e também penalidades, há sugestões 
sobre Internet e redes sociais. Queria apenas dizer, 
em favor do Senado Federal, que sua ampla reforma 
política mandada para a Câmara dos Deputados não 
caminhou e foi arquivada. Foi votada profundamente 
no Senado Federal, que tomou iniciativa da reforma 
política, acabando com os showmícios e outras des-
pesas que precisavam ser proibidas. Evidentemente, 
já não dava mais para conviver com elas. 

Eles recomendam que a Internet e as redes so-
ciais devam ser utilizadas como instrumento em que 
o candidato poderá conversar.

Eu quero, em favor do Senado, dizer que a utili-
zação da Internet e das redes sociais já foi posta em 
prática no Brasil, quando nós promulgamos a emenda à 
Constituição Federal que fez o primeiro referendo para 
dizer da eficácia ou não da venda de armas: o referen-
do do desarmamento, de que eu tive a oportunidade 
de ser autor aqui no Congresso Nacional. E, naquela 
oportunidade, foi a primeira vez na história do Brasil 
que a Internet e as redes sociais foram utilizadas e a 
prestação antecipada das contas de campanha para 
exatamente garantir essa transparência que, em boa 
hora, está sendo recomendada pelos setores que 
representam o movimento de combate à corrupção 
eleitoral no Brasil.

Senador Paulo Paim, muito obrigado pela defe-
rência de poder fazer essas duas comunicações ao 
Senado Federal e ao País.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Renan, permita só que eu diga… Eu sei 
que todos estão com pressa para falar, mas eu queria 
elogiar V. Exª, não só porque está pautando todos os 
projetos de repercussão nacional, principalmente para 
os que mais precisam, e, claro, pensando também 
no desenvolvimento sustentável. Mas, quando V. Exª 
dá o exemplo de pegar o Aires, que é um menino de 
uma enorme capacidade, é deficiente, é cadeirante e 
promove-o para diretor, do que V. Exª está dando de 
exemplo, no meu entendimento, para a sociedade? Que 
não é só cumprir a política de cotas colocando pessoas 
com deficiência. Nós temos de dar a ele oportunidades, 
como V. Exª está dando, para que ele demonstre toda 
sua capacidade, inclusive com ascensão no plano de 
carreira interno.

Então, eu quero só – me permita isso –, em nome 
de todos, cumprimentá-lo, porque V. Exª está passando-
-o para Diretor do Senado da República, dando opor-
tunidade para a pessoa com deficiência.

Parabéns a V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passamos a palavra nesse momento ao nobre, 
sempre Líder do PDT, Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos 
que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio 
Senado, eu trago nesta tarde, um tema de que venho 
falando há muito tempo. Não só eu, mas os Senado-
res de Rondônia, os Senadores do Acre, os Deputa-
dos Federais de Rondônia, os Deputados Federais do 
Acre, também, do Mato Grosso, que é a nossa BR-364. 

Conta-nos a história de Rondônia que, no dia 2 
de fevereiro de 1960, o então Chefe de Governo do 
Território Federal de Rondônia, Coronel Paulo Nu-
nes Leal, travou o seguinte diálogo com o Presiden-
te Juscelino Kubitschek: “Sr. Presidente, o senhor já 
ligou Brasília a Belém, Brasília a Porto Alegre, e está 
ligando-a, também, a Fortaleza. Por que não completa 
o outro braço da cruz, construindo a rodovia Brasília-
-Rio Branco?” Com seu jeito mineiro, o Presidente JK 
indagou: “Uai, Paulo. E pode?” No que o Coronel Paulo 
Nunes Leal retrucou: “Pode, sim, Sr. Presidente. Mas 
é uma coisa pra homem.” De pronto e com a firmeza 
que lhe era peculiar, o então Presidente Juscelino Ku-
bitschek sentenciou a concretização da obra e disse: 
“Então, vai sair”.

Essa passagem da história de Rondônia e do 
Brasil está registrada no livro O Outro Braço da Cruz, 
em que o Coronel Paulo Nunes Leal conta a saga da 

construção da BR-364, no coração da selva amazônica, 
rodovia batizada inicialmente como BR-029. 

Após essa conversa do Presidente com o Coro-
nel, foi empreendida uma grande mobilização para a 
construção da rodovia. Em meados de março, já esta-
vam selecionadas as seis empreiteiras que iriam abrir 
a estrada com os lotes concedidos a cada uma delas.

Antes, em 10 de fevereiro, o diretor de constru-
ções do Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem (DNER), engenheiro Pires de Sá, disse em 
solo porto-velhense: “Governador, vamos enfrentar o 
problema mais difícil de que já participei no setor de 
construções, dado o pouco tempo de que dispomos e 
o desconhecimento da região, mas vamos cumprir as 
ordens do nosso Presidente.” 

E cumpriram. O traçado da rodovia foi aberto em 
apenas dez meses. Em dezembro de 1960, após dez 
meses do intenso trabalho, extrema ousadia e com-
promisso de engenheiros, técnicos e trabalhadores 
recrutados em todo o País, a BR-029, hoje, BR-364, 
tinha o pleno caminho, de Vilhena a Porto Velho, to-
talmente concluído. 

Resgato essa história, Sr. Presidente, meus ami-
gos e minhas amigas de Rondônia, que nos acompa-
nham pela TV Senado, pela Rádio Senado, para dizer 
que não entendo por que hoje estamos aguardando, há 
quase oito meses, o início da obra de restauração da 
BR-364, cuja ordem de serviço, do lote 2, entre Pimenta 
Bueno e Ouro Preto do Oeste, foi emitida no dia 16 de 
setembro de 2012, sendo que o resultado do edital de 
licitação foi proclamado no dia 16 de agosto, de 2012.

Até o momento, o consórcio CCM/CCL, vence-
dor do certame, que receberá R$111 milhões para a 
restauração de 192 quilômetros da rodovia, no trecho 
entre Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste, não mobi-
lizou equipes e maquinários para iniciar os trabalhos. O 
mesmo ocorre com o lote 4, do projeto de restauração 
entre Ariquemes e Porto Velho, vencido pelo mesmo 
consórcio, que assinou contrato com o Dnit para o iní-
cio das obras no valor de R$88 milhões, no dia 28 de 
agosto de 2012. 

Portanto, quanto ao consórcio formado pelas em-
presas Construtora Centro Minas e Construtora Centro 
Leste Engenharia, o Dnit e o Ministério dos Transportes 
precisam definitivamente explicar o que está aconte-
cendo para a população do meu Estado de Rondônia.

No último dia 31 de março, esgotou-se o prazo 
dado pelo General Fraxe, Diretor-Geral do Dnit, para 
que o consórcio vencedor do lote 2, para restauração 
da BR-364, iniciasse as obras.

Eu falo 31 de março, porque foi o prazo que o 
General nos deu, Parlamentares federais, Parlamenta-
res estaduais, que estiveram conosco, Deputados da 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 9 16331 

Assembléia Legislativa, Vereadores de Porto Velho que 
estiveram conosco na minha audiência com o General 
Fraxe, e ele deu um prazo até o dia 31 de março se 
não iniciassem, ele iria tomar as providências cabíveis 
de acordo com o contrato. 

O General Jorge Fraxe comunicou à Bancada 
Federal que iria notificar a empresa, aplicar a multa 
prevista e solicitar o início imediato dos trabalhos antes 
de pensar na ruptura do contrato, o que está previsto no 
edital e na primeira notificação recebida pelo consórcio.

Na ocasião, o General Jorge Fraxe disse que as 
chuvas não seriam mais impedimento para o início das 
obras e mostrou para toda a Bancada de Rondônia, 
para os deputados estaduais e para os vereadores de 
Porto Velho que nos acompanhavam e que estiveram 
em audiência conosco, que, se preciso, usariam um 
túnel inflável que está sendo usado no Mato Grosso 
na obra que liga Cuiabá a Santarém, a BR-163.

Também na Comissão de Infraestrutura, para a 
qual foi convidado o General Fraxe, ele disse que pe-
garia pessoalmente o talão de multa e iria à estrada 
verificar. Se não estivesse iniciada a obra, ele iria co-
meçar a usar o seu talão para que aquilo que foi assi-
nado pudesse ser cumprido. Mas, infelizmente, General 
Fraxe, nada disso aconteceu! As obras não andaram, 
e, para nós de Rondônia, para a população do Acre 
que depende da BR-364, o prejuízo é muito grande.

Com prazer, ouço o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 

Acir, eu também me encontrava com V. Exª na reunião 
da Comissão de Infraestrutura quando o General ali 
esteve. Eu o ouvi dizendo isso e também fez referên-
cia a que responderia a uma solicitação que fiz no ano 
passado – V. Exª está com mais sorte do que eu –, 
no dia 19 ou 23 de dezembro. Até hoje, essa respos-
ta a respeito da passagem urbana, do anel viário de 
Rondonópolis, o DNIT não deu. O General veio aqui, 
falou muito grosso, como se diz, muito forte, mas até 
agora nada foi respondido de efetivo. Nas estradas, 
antigamente, faziam-se estradeiros e, agora, dá para 
fazer buraqueiros. As estradas estão precisando que 
o DNIT, efetivamente, cumpra o seu papel, ao menos 
respondendo às perguntas e cumprindo os compro-
missos assumidos.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado, Senador Pedro Taques, por suas colocações.

Lembro, Senador Taques, que iniciamos o deba-
te sobre esse assunto em 2009, com a então Ministra 
Chefe da Casa Civil, hoje nossa Presidenta Dilma Rous-
seff, que incluiu no PAC mais celeridade na execução 
da obra. Isso ocorreu em 2009. Estamos em 2013, e 
ainda não se iniciou essa obra.

Fica claro aqui o empenho da nossa Presidenta 
Dilma que trabalha para a execução dessa obra des-
de quando era Ministra e hoje cobra, sempre, do Mi-
nistro dos Transportes, mas, principalmente do DNIT, 
a sua execução.

Como ela diz, dinheiro não falta; o dinheiro está 
reservado; em dinheiro do PAC ninguém mexe. É ime-
xível. O que é preciso é a execução. E já foi dada a 
ordem de serviço. Nós não podemos dizer que o DNIT 
não executou a ordem da Presidenta. Tudo foi feito. Mas 
a empreiteira – ou o consócio –, que desde agosto foi 
decretada vencedora, recebeu a ordem de serviço em 
setembro e até agora não iniciou a obra.

Pois não, Senador Pedro.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito 

obrigado. Então, se há dinheiro, está faltando compe-
tência para tirar o projeto do papel. Dinheiro há; falta 
competência.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – É 
uma dificuldade grande que estamos enfrentando. Espe-
ramos que, o mais breve possível, possamos ver essa 
obra iniciada, uma obra à qual já foi dada a ordem de 
serviço, mas até agora nada.

O consórcio vencedor da licitação não mobilizou 
suas equipes e seus equipamentos, e a rodovia se de-
grada a cada dia que passa. De modo que só nos resta 
solicitar ao DNIT que tome definitivamente as devidas 
providências no edital e na notificação, visto que esse 
consórcio não está demonstrando idoneidade e res-
peito aos rondonienses.

Se o consórcio não quer assumir a obra, não quer 
executar a obra, vamos desclassificá-lo. Agora, vamos 
também torná-lo inidôneo, para que não participe mais 
das concorrências, das licitações feitas pelo governo. 
Não dá para aceitar que uma empresa ganhe uma 
licitação, não inicie a obra, e fique por isso mesmo. 
Nós não podemos aceitar. Se fosse falta de projeto, 
se fosse falta de verta, tudo bem. Mas não é o caso. É 
apenas o consórcio que não executa a obra, que não 
inicia essa obra.

Então, fica aqui o nosso pedido ao General Fraxe, 
para que tome as devidas providências. Se for o caso, 
desclassifique esse consórcio, chame o segundo colo-
cado, faça outra licitação. Mas tudo teria que ser feito 
de emergência, porque as chuvas estão acabando, e 
a obra ainda não se iniciou e não se montou nem o 
canteiro de obras.

O pior, Sr. Presidente, é que, com isso tudo, per-
demos mais tempo, e a rodovia, do jeito que está, con-
tinua causando acidentes e mortes, como ocorreu na 
última quinta-feira, em Jaru, onde cinco carretas coli-
diram quando a que liderava o comboio tentou desviar 
de um buraco. Um motorista morreu na hora, e outros 
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três ficaram gravemente feridos. Ou seja, a rodovia 
representa alto risco de morte para os seus usuários, 
prejuízo para os produtores agrícolas que enfrentam 
dificuldades para escoar a produção, e um prejuízo 
muito grande para toda a economia do nosso Estado 
de Rondônia e de todos os Estados das Regiões Norte 
e Centro-Oeste. 

Hoje, para percorrer um trecho de 70km entre 
Presidente Médici e Cacoal gasta-se cerca de três 
horas. A pista nesse trecho praticamente não existe 
mais. É um atoleiro só, não há mais asfalto; é um ato-
leiro ligando Presidente Médici a Cacoal.

Em situação semelhante estão a BR-425, que 
liga Ponta do Abunã ao Município de Guajará-Mirim; a 
BR-429, que liga Presidente Médici a Costa Marques, 
divisa com a Bolívia; sem falar na BR-319, que liga 
Porto Velho a Manaus, que está interditada há vários 
anos. E nós não podemos ter essa interligação por es-
trada entre Humaitá e Manaus, ou seja, ligando Porto 
Velho ao Amazonas e também ao Estado de Roraima.

A BR-429 foi pavimentada em 2011, mas sem pre-
visão da substituição das pontes de madeira por pontes 
de concreto; ou seja, há a estrada que termina no rio, 
mas é preciso fazer um desvio e não dá para continu-
ar. Não dá para entender como é que aconteceu isso.

Na semana passada, uma das pontes sobre o 
Rio Preto, entre São Miguel e Seringueiras, rompeu-se 
quando um caminhão passava por ela. Caiu a ponte, e 
o caminhão, junto. E toda a população está isolada da 
nossa BR-364. A ponte de madeira, que estava em pés-
simas condições, fazia a ligação entre os Municípios de 
Seringueiras, São Francisco e Costa Marques, que até 
hoje estão isolados do restante do Estado. Até ontem, 
o DNIT arrancou a ponte destruída, fez o aterro das 
cabeceiras e irá construir uma nova ponte de madeira.

Além da situação das pontes, o trecho de 65km 
da BR-429 entre Presidente Médici e Alvorada d’Oeste, 
de pavimentação antiga, está totalmente esburaca-
do. O trecho de 80km entre Alvorada d’Oeste e São 
Miguel, pavimentado há um ano, também já começa 
a esburacar, e daqui a pouco nós vamos perder tam-
bém essa BR.

A chuva é a culpada mais habitual para a si-
tuação das rodovias de Rondônia, mas esta é uma 
desculpa que não serve mais. Se foi possível abrir a 
rodovia no meio da selva entre os meses de março e 
dezembro, pegando um bom período de chuvas, por 
que hoje, com toda a tecnologia de que dispomos, não 
conseguimos fazer a manutenção devida ou mesmo 
recuperar a rodovia?

Um exemplo de que as chuvas não são mais 
desculpas para a paralisação de obras rodoviárias 
na Amazônia é a travessia urbana de Ji-Paraná, que 

teve sua ordem de serviço assinada no dia 5 de julho 
de 2012 e será concluída em tempo recorde até me-
ados de maio próximo. A obra é a maior em termos 
rodoviários em andamento no Estado de Rondônia, 
com a duplicação de um trecho de 8,5km da BR-364, 
a construção de vias marginais, viadutos e contornos.

O Consórcio Aterpa M.Martins, responsável pela 
execução das obras da travessia urbana de Ji-Paraná, 
está demonstrando para todos os rondonienses e para 
todo o Brasil que é possível, sim, construir rodovias 
no período de chuvas na Amazônia. Está fazendo isso 
com muita competência, transparência, preço justo e 
excelente qualidade. Talvez essa seja a única obra 
no Brasil que vai ser concluída seis meses antes do 
previsto e com um valor inferior ao que foi lançado no 
edital. O previsto inicialmente era de R$83 milhões, e 
foi contratada por R$67 milhões.

Tenho acompanhado de perto o andamento desta 
obra e vejo com orgulho a transformação que ela tem 
trazido para nossa cidade de Ji-Paraná e as cidades 
vizinhas.

Além disso, conseguimos incluir no projeto a in-
terligação da travessia urbana com o anel viário, numa 
extensão de quase cinco quilômetros de duplicação 
além do trecho original, e estamos trabalhando para que 
a iluminação também seja feita pelo Governo Federal.

É uma obra com a marca da eficiência e uma 
demonstração de que podemos, sim, realizar obras 
rodoviárias...

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

em Rondônia na época de chuvas. A desculpa do pro-
blema das chuvas não cola mais, e uma prova disso é a 
travessia urbana de Ji-Paraná, a ponte que está sendo 
concluída sobre o Rio Madeira, em Porto Velho, e as 
duas usinas hidrelétricas, de Jirau e Santo Antônio, que 
não paralisaram suas atividades por conta das chuvas.

Sr. Presidente, creio que não é por falta de ação 
política e pressão de toda a Bancada Federal e também 
de apoio da nossa Presidenta Dilma que as rodovias 
de Rondônia estão nessa situação, pois toda semana 
cobramos do DNIT e do Ministério dos Transportes 
a restauração da malha federal em nosso Estado de 
Rondônia.

O Brasil precisa pensar e enxergar Rondônia e 
a Amazônia com os melhores caminhos para o seu 
desenvolvimento sustentável, e não esquecê-los, no 
atraso em que se encontram. Nós precisamos resolver 
essa questão da BR-364.

Estivemos, por várias vezes, em reuniões com o 
Senador Valdir Raupp, Senador Ivo Cassol, os Deputa-
dos Federais, juntamente com os deputados estaduais. 
Nós precisamos da conclusão dessa obra – aliás, não 
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é conclusão –, do início dessa obra, que é tão impor-
tante para todos nós da Amazônia.

Eram essas as minhas colocações para esta tar-
de, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Acir Gurgacz. V. 
Exª ficou exatamente em dezenove minutos. Eu lhe dei 
mais cinco, mas usou só dezenove.

Passamos a palavra, neste momento, ao 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 acompanham pela Rádio, pela TV, pela Agência 
Senado e amigos das redes sociais.

Hoje, Sr. Presidente, Cuiabá, a capital do Esta-
do de Mato Grosso, atinge 294 anos. Foi fundada em 
1719. Minha família chegou a Cuiabá em 1720, se-
gundo o Instituto Histórico e Geográfico do Estado de 
Mato Grosso, com a senhora chamada Balbina Taques.

Quero parabenizar os cuiabanos de nascimento e 
os cuiabanos de coração, que fazem o desenvolvimen-
to daquele Município, e o Prefeito de Cuiabá, Mauro 
Mendes. Faço isso com um poema de um grande mato-
-grossense, chamado Moisés Martins. Ele diz o seguinte:

Toda cidade tem seu tipos
Cuiabá também os tem,
Uma cidade sem eles
Vive cheia de ninguém...
A cidade vive dos que vivem nela
Já dizia o grande locutor
Sem eles qualquer cidade
Seria um jardim faltando flor...
[...]
Viva, cobra fumano
Maria preta, zé bolo flô,
Em cada esquina uma saudade
Em cada canto uma canção de amor

Este é um poema de Moisés Martins, que foi mu-
sicado por Pescuma, Henrique e Claudinho, grandes 
artistas da nossa cidade.

Toda cidade tem seus tipos, e, hoje, Cuiabá tem 
novos tipos: o Prof. Gabriel Novis Neves, ex-Reitor da 
Universidade Federal de Mato Grosso; o Prof. Aecim 
Tocantins; a D. Eulália, que faz um bolo de arroz! O Se-
nador Cristovam, além de comer e trazer para Brasília 
um saquinho cheio de bolo de arroz, teve o prazer de 
conhecer a D. Eulália.

Cuiabá é uma cidade de quase três séculos, uma ci-
dade que tem passado, tem presente, mas precisa ter futuro.

Como nem tudo são flores, Sr. Presidente, eu 
preciso falar da Cuiabá do futuro, eu preciso falar de 
promessas. Promessas são como juramentos, a bele-
za da promessa, Senador Cristovam, está no fato de 
ela criar uma realidade futura que ainda não existe.

No casamento, por exemplo, os noivos prome-
tem fidelidade “na alegria e na tristeza, na saúde e na 
doença”. No ato de posse nesta Casa, os Senadores 
prometem “guardar a Constituição e as leis do País”. 
Existem promessas de ir e de voltar, de emagrecer, de 
viajar, de construir. Quando as promessas não se con-
cretizam, Senador Rodrigo Rollemberg, a expectativa 
de um futuro bom dá lugar à frustração.

Hoje, ocupo esta tribuna para falar justamente no 
sentimento de frustração que acometeu a população de 
Mato Grosso, sobretudo os moradores e frequentadores 
da Chapada dos Guimarães, localizada a apenas 67 qui-
lômetros da eterna capital de todos os mato-grossenses.

A história é mais ou menos assim: Cuiabá é esco-
lhida como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. 
Um dos principais pontos turísticos mato-grossenses e 
brasileiros, a Chapada dos Guimarães, recebe a pro-
messa de receber um teleférico, investimento de R$6 
milhões. A população local se anima, começa a planejar 
novos investimentos para atender ao possível aumento 
na demanda de turistas, até que veio a decepção.

Três anos depois de lançar o edital para a construção 
do afamado teleférico, o Governo decide simplesmente 
enterrar a obra, alegando falta de tempo e recursos.

Como se já não bastasse o cancelamento da 
obra, o Governo do Estado, numa mistura de falta de 
planejamento e incompetência administrativa, perde 
quase R$600 mil. A própria Auditoria Geral do Esta-
do confirmou a “trapalhada”: a empresa, que já havia 
sido contratada desde 2009, para construir o afamado 
teleférico, apresentou um projeto básico, o que con-
traria a Lei de Licitação brasileira, nº 8.666, de 1993. 
As licenças ambientais necessárias para o empreendi-
mento não foram obtidas. E o pior: a empresa recebeu 
R$579.550,00 e não irá devolvê-los aos cofres públicos. 
Parece pouco, aqui tratamos de bilhões, de trilhões de 
reais, Senador Sodré. São R$579 mil, quase R$600 
mil, mas a promessa continua.

A Secopa informou que não vai rasgar o projeto 
que ficou fora da Copa. O projeto ficará à disposição 
do Governo do Estado para sua execução no futuro.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, quero agora falar sobre futuro – esse intervalo de 
tempo que se inicia após o presente e não tem um fim 
definido. Quando se trata de Copa do Mundo, o futuro 
tem, sim, um fim definido, uma data em que as obras 
deverão estar prontas. E, se analisarmos o presente e 
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o passado, é impossível não se preocupar com o que 
virá pela frente.

No final do ano passado, a Secopa, a famosa 
Secretaria da Copa, também cancelou o projeto, mais 
um, de revitalização do Bairro do Porto, em dos mais 
tradicionais bairros da capital. Cancelou o projeto de 
revitalização do Bairro do Porto, em Cuiabá. O planeja-
mento previa a construção de um centro turístico com 
planetário, um aquário gigante e shopping popular. O que 
ontem gerou expectativa, hoje fica apenas no imaginário 
popular como um sonho, quase que como um pesadelo.

A promessa seguida de frustração também atin-
giu o planejamento da segurança pública para a Copa. 
No início de 2013, fomos surpreendidos com a notícia 
de que todas as obras civis previstas para o setor de 
segurança, dentro do que se denomina de plataforma 
da Copa, todas, todas elas restaram canceladas. 

Muito bem. O corte em um dos mais importantes 
legados da competição atingiu os projetos do Centro 
de Comando e Controle, do complexo da Politec, dele-
gacias, batalhões da Polícia Militar e dos Bombeiros e 
uma base comunitária. Qual foi a justificativa, Senador 
Ivo Cassol? A justificativa, mais uma vez, foi a falta de 
tempo e de dinheiro.

Somente o projeto do Complexo da Politec previa 
cerca de 10 mil metros quadrados de área construída, 
incluindo a Coordenadoria de Medicina Legal, laborató-
rios forense e de DNA e um centro de convenções. No 
Complexo de Segurança do Jardim Cuiabá, na capital, 
estavam previstas as sedes das Delegacias de Apoio 
ao Turista e de Combate à Pirataria, além do 10º Bata-
lhão da Polícia Militar. A obra também foi descartada. 

A pergunta que não quer calar: o que o futuro nos 
reserva? Cancelamentos em doses homeopáticas?

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o quadro é pre-
ocupante. O último balanço do Tribunal de Contas do 
Estado aponta que, faltando apenas 15 meses para a 
Copa do Mundo de 2014, dez obras previstas no cro-
nograma de obras do evento, em Cuiabá, ainda sequer 
tiveram início. Quase 90% das obras estão atrasadas.

Grande parte do atraso é decorrente da implan-
tação do famoso VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), cujo 
valor é de 1,477 bilhão, que ainda não começou. Uma 
das justificativas para o atraso dessa e de outras obras 
de mobilidade urbana tem sido a chuva, como que pa-
recendo que nós todos que lá moramos não saibamos 
que as chuvas ocorrem neste período todo ano. Ela 
está passando e nós, esperando. O tempo está passan-
do, a chuva está passando e nós estamos esperando.

Entre as obras que sequer iniciaram está: a cons-
trução dos centros oficiais de treinamento na Univer-
sidade Federal de Mato Grosso e no bairro CPA; além 
do chamado Fan Park, previsto para ser viabilizado no 

Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, no 
bairro Dom Aquino, também na capital.

Por recomendação da Fifa, o chamado Fan Park 
deve transmitir, em alta definição, os 64 jogos da Copa 
ao vivo. Durante os 31 dias do evento, o local deverá 
disponibilizar estacionamento, praça de alimentação, 
lojas oficiais da Fifa e uma extensa programação de 
shows, incluindo grupos musicais locais e as princi-
pais manifestações da cultura regional. O lugar ainda 
deverá contar com sistema completo de emergência, 
segurança e atendimento médico.

A Secretaria Extraordinária da Copa informou 
que a obra do Centro de Treinamento na Universida-
de Federal já começou e o do CPA, de fato, não será 
mais construído. Mais uma frustração.

Amigos de Mato Grosso, inclusive, do interior, por-
que o interior também está colaborando com a Copa, 
com o chamado Fethab, o Fundo Estadual de Transpor-
te e Habitação, do qual 30% estão sendo destinados 
para a obra da Copa. Portanto, essa não é uma Copa 
de Cuiabá, é uma Copa do Estado de Mato Grosso.

Portanto, amigos de Mato Grosso, um fato curioso 
chama a atenção de quem acompanha os preparativos 
para a Copa de 2014: no site do Governo, no sítio do 
Governo, as obras previstas para os setores da segu-
rança pública, saúde e turismo já não constam mais. 
Por que será? É um prenúncio de que outras promes-
sas iniciais também não sairão do papel?

Para não ser injusto, registro que a construção 
da Arena Pantanal ainda consta do sítio institucional 
do Governo do Estado. Mas, cumprir a principal exi-
gência da Fifa para receber os jogos da Copa não 
será tarefa fácil.

A Arena Pantanal começou a ser construída em maio 
de 2010 – a primeira entre todas as 12 que serão usadas 
na Copa do Mundo. Maio de 2010! Sua conclusão, a um 
custo de R$519 milhões, mais de meio bilhão de reais, 
está prevista para outubro desde ano. Desde que come-
çou, em maio de 2010, até o final de fevereiro deste ano, 
a obra atingiu 62% de conclusão. Ou seja, o avanço em 
34 meses se deu ao ritmo de 1,82% ao mês, em média.

Assim, para a empreitada ser finalizada dentro 
do prazo, o ritmo dos trabalhos terá que ser triplicado, 
três vezes. A construção deverá andar a 5,48% ao 
mês, três vezes mais do que vem sendo desenvolvida.

A previsão inicial era que o estádio ou arena, 
como se chama, estivesse pronto em dezembro de 
2012. Não ocorreu. Em julho de 2012, a arena tinha 
apenas 46% de suas obras concluídas; o que levou o 
Governo a assinar um aditivo ao contrato que prorro-
gou o prazo de entrega até outubro deste ano de 2013.

O custo inicia! previsto pelo Governo de Mato 
Grosso era de R$342 milhões. Atualmente, está em 
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R$519 milhões, o que representa aumento de 51% na 
previsão inicial – 51%.

É bom lembrar que, em nota oficial, o Secretário-
-Geral da Fifa reiterou que o prazo para a entrega dos 
estádios da Copa do Mundo permanece o mesmo e 
se encerra em dezembro de 2013. Em dezembro de 
2013, segundo o Secretário-Geral da Fifa, as obras 
das arenas ou dos estádios deverão terminar. 

Ele voltou a fazer um alerta: a Fifa não será to-
lerante com atrasos para o Mundial de 2014, como foi 
com a Copa das Confederações.

E o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
também vem alertando: Se o ritmo de execução não 
for intensificado, muitas obras não serão finalizadas a 
tempo. O Conselheiro-Relator das Obras da Copa, o 
Conselheiro Antonio Joaquim, sempre vem alertando 
para a necessidade de aumento do número de turnos 
para que as obras terminem no tempo aprazado. 

É importante destacar que não bastam os prazos de 
execução das obras serem aditivados, porque a Copa está 
marcada para junho de 2014 e não será adiada. Como 
diz a gíria: “Aí já era!” Se o estádio não terminar. Se não 
cumprirmos os prazos, será uma vergonha internacional.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
amigos que nos acompanham pelas redes sociais e pela 
Agência Senado, falta transparência, gestão e compro-
misso com o cidadão que aguarda ansiosamente cada 
obra prometida. Não podemos permitir que o Brasil repita 
o que ocorreu nos jogos Pan-Americanos. Em 2007, o 
custo da competição ficou R$4 bilhões – dez vezes a 
previsão inicial e 12 vezes a média das quatro edições 
anteriores. Em 2011, por exemplo, os jogos do México, 
mesmo realizados quatro anos depois do nosso evento 
no Rio de Janeiro, custou 2,3 bilhões a menos – quase 
a metade do que foi gasto no Rio de Janeiro.

Precisamos somar esforços pela Copa do Mun-
do em Mato Grosso. É meu dever enquanto Senador 
da República trabalhar para assegurar que todas as 
ações sejam executadas seguindo os conceitos de pro-
bidade, qualidade, planejamento, execução e controle. 
Tenho atuado insistentemente no sentido de viabilizar 
o efetivo controle dos gastos, de modo a minimizar os 
riscos e a contribuir para o êxito do evento.

Algumas cidades-sede fizeram o compromisso de 
fazer apenas um estádio. Mato Grosso assumiu obras 
de mobilidade urbana, de infraestrutura de turismo, 
ações que passam pelos setores da educação, saúde 
e segurança pública. Estou otimista de que é possível 
contemplar a população com o que está programado. 
Agora, apesar de ser otimista, eu não posso deixar de 
ser realista – realista. Os fatos não mentem.

Talvez seja utópico esperar que haja transparência 
e participação cidadã em todo o processo. Mais utópico 

ainda esperar que não haja corrupção. Mas creio que a 
corrupção pode ser mantida em um nível mínimo e que 
o cidadão tem, sim, interesse de verificar como o dinhei-
ro destinado à Copa está sendo usado e quais serão 
os benefícios gerados para o País. Lutar vale a pena. 

Infelizmente, Sr. Presidente, no Estado de Mato 
Grosso, algumas pessoas entendem que fiscalizar seja 
sinônimo de atrapalhar. Fiscalizar é um dever constitu-
cional de todo servidor público, notadamente os servi-
dores públicos que recebem o nome de Senador. Não 
cabe ao Senador construir obra de mobilidade. Esta é 
uma obra que tem que ser construída pelo Governo, 
pelo Executivo. Cabe aos Senadores fiscalizar para 
saber se essas obras estão sendo ou não realizadas. 

Eu sou otimista, mas sou realista. E quero de-
monstrar aqui minha preocupação e também parabe-
nizar o Município de Cuiabá, a cidade de Cuiabá. 

Hoje, às 4h30 da manhã, Sr. Presidente, participei 
de uma festa, uma festa na Igreja Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito, o santo negro dos escravos, 
que fundaram a cidade de Cuiabá, a Vila do Bom Je-
sus de Cuiabá – às 4h30. 

Fui ali rezar, às quatro e meia da manhã, para 
que as obras da Copa possam nos orgulhar, não nos 
envergonhar. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Obrigado, Senador Pedro Taques, pelo pronun-
ciamento.

Está inscrito o Senador Rodrigo Rollemberg, a 
quem passo a palavra neste momento. Em seguida 
falará, como Líder, o Senador João Costa e depois, 
como orador inscrito, o Senador Ivo Cassol.

Senador Rodrigo Rollemberg, com a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Prezado Senador Paulo Paim, prezados 
Senadores e Senadoras, prezados telespectadores,...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Rollemberg, V. Exª me permite?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sei que não é correto o Presidente fazer aparte no 
início da fala de um Senador. Hoje eu deveria estar em 
Porto Alegre e sei que V. Exª também, porque nosso 
querido amigo Beto Albuquerque está fazendo aniver-
sário. Vai ser um grande evento na Casa do Gaúcho, lá 
na capital, com a presença, inclusive, do Governador 
de Pernambuco, Eduardo Campos, com a presença 
também do Governador do Rio Grande, Tarso Genro. 
Os Senadores, os três, foram convidados. Como eu 
estava no Rio e voltei hoje, o Beto veio aqui, ao ple-
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nário, me convidou, e eu não pude estar lá. Sei que V. 
Exª também tinha um convite especial, especialíssimo, 
porque é muito amigo dele, e também não pôde ir. En-
tão, eu queria aqui, Beto, pedir-lhe desculpa. Sabe o 
carinho que temos por você. Não estamos aí, mas é 
como se estivéssemos. O Fabinho vai me representar aí 
no evento. Peço desculpa ao Rollemberg, mas sei que 
ele também vai aproveitar para mandar-lhe um abraço.

Feliz aniversário, Beto Albuquerque!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Realmente, eu gostaria muito de estar em Porto Ale-

gre hoje, acompanhando o Presidente nacional do nosso 
Partido, Governador Eduardo Campos, que estará lá, apro-
veitando para dar um abraço no Deputado Federal Beto 
Albuquerque, Líder do PSB na Câmara dos Deputados. 

Amanhã, o Governador Eduardo Campos parti-
cipará de um encontro com centenas de empresários 
para discutir o Brasil.

V. Exª me fez rememorar uma época bastante boa 
e perceber como o tempo passa. Beto Albuquerque está 
fazendo hoje 50 anos, eu já tenho 53 e, coincidente-
mente hoje eu sou o Líder do PSB no Senado Federal 
e o Beto é o Líder do PSB na Câmara dos Deputados. 
Nós dois fomos, juntos, os primeiros coordenadores 
nacionais da Juventude Socialista Brasileira. 

Claro que isso já faz um tempo. Eu, pessoalmen-
te, estou completando 28 anos de PSB, nunca tive outro 
partido na minha vida e, desde esse tempo, iniciei essa 
trajetória com Beto Albuquerque, que é um brilhante Depu-
tado. Acho que é um orgulho, para o Estado do Rio Gran-
de do Sul, ter um representante como Beto Albuquerque, 
absolutamente comprometido com os interesses do povo 
brasileiro, comprometido com seu Estado, um grande ar-
ticulador político. Tenho certeza de que tem uma carreira 
brilhante pela frente. Portanto, quero aproveitar, Senador 
Paulo Paim, também para me associar, cumprimentar o 
Deputado Beto Albuquerque, desejar muita saúde e muito 
sucesso em sua vida pessoal e na sua vida política.

Mas, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, eu 
subo hoje nesta tribuna com a emoção especial e, 
também, com profunda gratidão pela oportunidade de 
homenagear um dos maiores mestres que o Brasil já 
teve: o médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xa-
vier. Registro que há uma exposição aqui, na entrada 
do Senado, no Salão Branco do Senado, sobre a vida 
e a obra de Chico Xavier.

Neste mês, celebramos 103 anos do seu nasci-
mento, e, como católico que sou, mas com profunda 
abertura às diferentes expressões religiosas do Bra-
sil, quero hoje me associar aos kardecistas e espíri-
tas, assim como a todos os estudiosos e admiradores 
de Chico Xavier, para falar desse mensageiro de luz, 

desse líder, desse exemplo maior de solidariedade e 
compromisso com o testemunho cristão.

Chico Xavier foi um dos maiores símbolos brasi-
leiros de bondade, de abnegação e fé, de humildade e 
consciência pautada por profundos valores humanos 
em sua força social e consagração espiritual.

Fico muito feliz por fazer esta justa homenagem, 
não só pela extraordinária contribuição que Chico Xavier 
ofertou com tanta generosidade e simplicidade ao povo 
brasileiro, mas também pela contribuição extremamente 
oportuna e transformadora que legou ao fazer político, 
por ser referência e inspiração de uma vida de entrega 
e vínculo radical com o dever de servir à sociedade.

Ao longo dos seus 92 anos de vida, 74 deles 
dedicados à atividade mediúnica, Chico escreveu 412 
livros, vendeu 40 milhões de exemplares e doou toda 
a sua renda, em cartório, a instituições de caridade.

Foram cerca de duas mil entidades ajudadas ou 
mantidas, graças aos direitos autorais que recebia dos 
livros vendidos ou das campanhas beneficentes que ele 
realizava no País. Chico Xavier vivia de sua aposenta-
doria como escriturário nível 8 do Ministério da Fazenda 
e da ajuda de amigos e admiradores. Jamais – jamais! 
– tirou proveito pessoal da sua missão como médium.

Ganhava presentes dos mais simples aos mais 
valorizados, mas sempre se desfazia educadamente 
e doava tudo o que recebia, num verdadeiro exemplo 
de cidadania e fraternidade. Ele costumava falar que 
o real sentido da autoridade era “o amor ao próximo” 
e que a “omissão de quem pode – mas não auxilia o 
povo – é comparável a um crime que se pratica contra 
a comunidade inteira.”

Eis uma reflexão extremamente oportuna, Sr. 
Presidente, no momento em que presenciamos tantos 
exemplos de mau uso da política, em que o poder se 
coloca a serviço de interesses privados e pessoais, e 
não a serviço da sociedade brasileira. Se Chico Xavier, 
no exercício mediúnico, mostrou humildemente que 
nada podia e que o real poder não era seu, mas do 
mundo divino, nós, no exercício político, temos nele a 
inspiração maior para a compreensão de que o poder 
real não é nosso, mas da sociedade. Nossos mandatos 
só cumprirão seus objetivos se forem legitimados pela 
confiança e pela necessidade dos cidadãos. É perce-
ber que a política só tem sentido se for, efetivamente, 
para modificar e melhorar a vida do povo.

Chico Xavier era mineiro, de família pobre, fala 
mansa e sorriso tímido, filho de um operário e uma 
empregada doméstica, que fez apenas quatro anos de 
instrução primária. Publicou obras dos mais diversos 
gêneros literários e amplas áreas do conhecimento, 
tais como literatura, história, filosofia e ciência – só 
para citar alguns exemplos –, algumas traduzidas para 
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dez idiomas diferentes, como inglês, alemão, francês, 
espanhol, japonês e até mesmo sânscrito.

Em sete décadas, psicografou obras com apoio 
de mais de dois mil autores espirituais. Sete milhões de 
espíritas assumidos prestam reverências a ele. Chegou 
a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz e, ao ser idolatra-
do, costumava fazer, com bom humor, trocadilho com o 
próprio nome, chamando-se Cisco Xavier. E, da mesma 
forma em que mantinha o esteio da simplicidade, Chico 
manteve o esteio da compaixão e do amor diante dos 
inúmeros ataques hostis, preconceitos e perseguições 
que ele enfrentou ao longo da vida por conta da sua 
paranormalidade e do seu trabalho espiritual.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
com muita emoção que faço aqui esta homenagem a 
este mestre, que nunca teve fraudes em seu trabalho. 
Muito pelo contrário, acumulou milhões e milhões de 
testemunhos e provas concretas de fé, renovação e am-
paro a famílias brasileiras. Mães e pais que perderam 
filhos e foram consolados por ele; pobres que teriam 
morrido de fome ou de frio sem a ajuda dos mutirões 
que ele promovia; espíritas e não espíritas de todo o 
País aprenderam a ter fé com a sua ajuda.

Hoje não temos mais Chico Xavier, mas guarda-
mos a marca de um coração generoso e consciente. Um 
eterno convite para que este espírito de luz nos inspire 
a compartilhar a compaixão que reconhece e aceita 
as diferenças e o amor que valoriza o próximo, nos 
encorajando na luta por melhores dias para todos nós.

Há uma frase de Chico Xavier que está exposta 
aqui, nesta exposição do Senado, que é lapidar. Diz 
ele: “Conheci gente tão pobre que só tinha dinheiro”. 
Imagine a profundidade, Sr. Presidente, desta frase. 
Que sejamos a vida que permanece de Chico, parte 
desta obra inacabada e eterna de amor ao Brasil e aos 
brasileiros. Como ele mesmo costumava dizer, “embora 
ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim”. 

Isso é uma lição de vida, é um convite à reno-
vação.

Um homem que nos legou ensinamentos tão 
profundos acerca da complexidade dos territórios da 
alma só merece mesmo a nossa constante reverência 
e admiração. Nunca é cedo para caminhar e nunca é 
tarde para chegar, se o caminho for de amor. 

Esse é o grande caminho trilhado por Chico Xa-
vier e o maior sentido de nosso caminhar. 

Era esse o registro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que, com muita emoção, com muita alegria, 
com muita reverência, gostaria de fazer hoje, dando 
o meu muito obrigado a Chico Xavier pela sua obra 
e pelo seu legado de bondade, de simplicidade e de 
amor que deixou para todos os brasileiros.

Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Rollemberg. Grande Chico 
Xavier. Parabéns! 

Que esta mensagem do Chico Xavier a gente 
possa estender, de forma carinhosa, ao nosso que-
rido aniversariante de hoje. Que a energia do Chico 
Xavier chegue lá, de forma positiva para ele, por seu 
belo discurso. Meus cumprimentos.

Passamos a palavra, como Líder do PPL, Partido 
Pátria Livre, ao Senador João Costa.

Em seguida, como último orador inscrito, Sena-
dor Ivo Cassol.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, amigos 
e amigas que nos assistem e nos ouvem pela TV e 
Rádio Senado, no último dia 4 de abril, ingressei com 
o Projeto de Lei n° 114, de 2013, buscando admitir o 
controle de constitucionalidade concentrado da norma 
jurídica contratual de caráter geral pela Suprema Corte.

Sabe-se que a obrigação pode resultar da vontade 
do Estado, que se expressa por meio de lei, ou ato nor-
mativo do Poder Público ou da vontade do contratante.

Tanto a vontade do Estado como a vontade do 
contratante, na condição de fontes de obrigação, produ-
zem 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 ju-
rídica estatal e a norma jurídica contratual é o fato de 
nessa, em regra, os sujeitos vinculados terem parti-
cipado da sua criação. Já na norma jurídica 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 imedia-
ta da obrigação e produz efeito erga omnes, a norma 
jurídica contratual é fonte mediata e normalmente pro-
duz efeito inter partes. Atualmente, porém, não é inco-
mum que a norma jurídica contratual imponha direitos 
e deveres aos contratantes e a terceiros estranhos à 
relação contratual, podendo, nas hipóteses de contra-
to 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 dirigi-
da, em tese, contra todos ou contra um grupo, na norma 
jurídica contratual, essa mesma sanção é, quase sempre, 



16338 Terça-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

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 efeitos sobre 
terceiros, há a possibilidade de ela sofrer oponibilidade ex-
terna, maxime se o contrato envolver interesses transindi-
viduais: individuais homogêneos (socialmente relevantes), 
coletivos (de interesse de grupo, classe ou categoria) e 
difusos (difundidos por toda a sociedade ou comunidade).

Segundo essa hipótese, Sr. Presidente, a norma 
jurídica contratual pode ter caráter individual ou geral. Ao 
contrário do primeiro, o segundo obriga um ou ambos 
os contratantes a um número indeterminado de pres-
tações ou de prestações e contraprestações. É o caso, 
por exemplo, do plano de saúde, no qual a seguradora 
se compromete a pagar todas – ou quase todas – as 
despesas que o segurado faça com tratamento de saúde.

Os contratantes detêm uma função criadora de 
norma jurídica contratual. Em caso de discrepância 
com relação à sua interpretação, ao intérprete cabe-
rá, apenas, a opção entre a vontade real e a vontade 
exteriorizada, de acordo com a opção feita pelo orde-
namento jurídico respectivo.

Diferente do direito público – que se desenvolve 
entre um sujeito supraordenado 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 o seu controle 
de constitucionalidade pelos órgãos do Poder Público. 

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 e de domínio. Nessa 
relação, uma das partes contratantes, na condição de 
mais forte, age de forma desumana e com total desres-
peito aos direitos constitucionais e, de forma especial, 
à dignidade da parte mais fraca. 

Assim como os órgãos de Estado, a norma jurídi-
ca contratual também está vinculada a uma ordem de 
valores que tem na proteção à liberdade e à dignidade 
humana o objetivo maior de todo o Direito. Se Direito e 
Estado são a mesma coisa – entendimento comum é que 
o sejam –, o Estado jamais atingirá os seus objetivos, 
caso a norma jurídica contratual não esteja vinculada 
à referida ordem de valores. Portanto, nada justifica a 
sua exclusão, a ponto de conduzir-se à possibilidade de 
ela escapar do controle judicial de constitucionalidade. 

Na atualidade, Sr. Presidente, acredita-se que 
alguns contratos de massa, por exemplo, como os de 
seguros privados, bancários, consórcios, cartões de 
crédito, financiamento habitacional, energia e teleco-
municações, cujas cláusulas, quase sempre de ade-

são, atinjam mais de 150 milhões de habitantes. Por 
outro lado, sabe-se que há leis, em sentido formal, que 
não atingem sequer 0,001% desse número, ou seja, 
mil pessoas. Com isso, nada justifica a submissão das 
leis ou atos normativos do poder público à jurisdição 
constitucional e a exclusão da norma jurídica contra-
tual a essa mesma jurisdição.

Meu prazo está terminando, Sr. Presidente? O 
senhor pode deferir mais um minuto?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É que o tempo de Líder é de 5 minutos. Eu lhe 
dei um tempo maior, mas vou lhe dar, sim, quantos 
minutos precisar. De quantos precisa?

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sim, 
mais dois minutos, só para terminar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vou lhe dar mais cinco, porque V. Exª merece.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Muito 
obrigado. 

Atualmente, com a mundialização de mercados 
e a consequente ampliação dos horizontes contratuais, 
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.

Com essas palavras, Sr. Presidente, resumo o 
que tenho a dizer. Nós temos contratos, contratos de 
massa, contratos de adesão que atingem milhões de 
pessoas, e esses contratos não se submetem à ju-
risdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 

Limitamo-nos, Sr. Presidente, ao longo do tempo, 
a nos submeter apenas às leis e aos atos normativos, e 
o projeto de lei que propus é de que precisamos trazer 
para a jurisdição do Supremo as normas jurídicas con-
tratuais de caráter geral, aquelas que quase sempre têm 
letras miúdas, letras pequenas, mas que todos nós bra-
sileiros assinamos sem saber o que assinamos, porque 
se não assinarmos daquela maneira que nos impõem, 
não poderemos assinar, não poderemos contratar. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, eu agradeço 
muito a consideração de V. Exª e peço que sejam dadas 
como lidas as demais peças do meu pronunciamento. 

Muito obrigado. 
Agradeço também a paciência do Senador Ivo 

Cassol, a quem rendo aqui o meu respeito e a minha 
admiração. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JOÃO COSTA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos, Líder João Costa, do Partido 
Pátria Livre, e cumprimentos pelo seu pronunciamento, 
que sempre enriquece esta Casa. 

Neste momento, passamos a palavra, como ora-
dor inscrito, ao Senador Ivo Cassol, pelo tempo regi-
mental de 20 minutos. 

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria 
e satisfação que mais uma vez ocupo a tribuna desta 
Casa nesta segunda-feira. 

Antes de começar o meu discurso, eu quero, pri-
meiramente, agradecer a Deus e agradecer a todos os 
líderes religiosos, que sempre têm orado pelas autori-
dades, especialmente nesta semana, que temos aqui 
em Brasília, na nossa Capital Federal, a Convenção 
Nacional da Igreja Assembleia de Deus. 

Viajaram comigo, hoje, no voo de Porto Velho a 
Brasília, vários e vários amigos, pastores da Assembleia 
de Deus, de vários Municípios do interior do Estado de 
Rondônia, e em nome do Presidente da Assembleia 
de Deus, Pastor Nelson, quero deixar o meu abraço, 
ao Pastor Joel Holder e ao Pastor Manoel Chagas, 
de Rolim de Moura, que vem se recuperando de uma 
cirurgia, ocorrida poucos dias atrás – estive presente 
em sua chácara em Rolim de Moura, com sua família. 

Esta semana, Brasília recepciona não só os pas-
tores de Rondônia, mas em torno de 25 mil pastores 
de todo o Brasil para a Convenção Nacional da As-
sembleia de Deus. Que Deus, mais uma vez, possa 
abençoar todas as nossas lideranças religiosas na 
condução do trabalho, na fé, na esperança e nos dias 
melhores para o nosso povo! 

Então, em nome de todos esses amigos que es-
tiveram juntos, Pastor Eli, que hoje está em Buriti; Pas-
tor Manoel; Pastor Joel Holder; Pastor Nelson; demais 
pastores, fica o meu abraço e sucesso nessa Conven-
ção Nacional, que Brasília recebe de braços abertos. 

Agradeço a essas lideranças religiosas que estão 
sempre de joelho ou na igreja ou em casa, às senho-
ras do círculo de oração, aos nossos jovens, às nos-
sas crianças que estão sempre orando, não só pelo 
Senador Ivo Cassol, o ex-governador, mas por todas 
as autoridades: pela Presidente do Brasil, Presidente 
Dilma; pelos governadores do Estado – vai bem ou vai 
mal, os nossos líderes religiosos e o nosso povo estão 
sempre orando –; pelos novos prefeitos, novos verea-
dores, Deputados Federais e Estaduais e Senadores. 
Que Deus abençoe todo mundo!

Mas queria aqui, nesta tarde, Sr. Presidente, mais 
uma vez, levantar uma situação enganosa. Infelizmente, 
os nossos servidores da educação do Estado de Ron-

dônia foram enganados pelo plano de cargos e salá-
rios, publicado na sexta-feira, 7 de setembro de 2012, 
no Diário Oficial, que tenho na minha mão, de número 
2.054, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Salários 
e Remuneração dos Profissionais da Educação Bási-
ca do Estado de Rondônia e dá outras providências.

Eu acompanhei – e acompanho – porque fui 
governador. Eu sei que a luta foi muito grande e, no 
período que estive à frente da administração, eu sem-
pre fui verdadeiro, eu sempre fiz o que eu podia fazer. 
Ao mesmo tempo, eu nunca criei expectativa ou usei 
de manobra para beneficiar A, B ou C, mas muito me 
estranha, Sr. Presidente, o sindicato, que representa 
os servidores da educação no meu Estado, que é o 
Sintero, que, infelizmente, sempre foi partidário, está 
calado, está mudo, está cego. Mas não cego porque 
tem um defeito e está mudo porque não tem audição 
ou não tem voz. Infelizmente, é porque é conivente 
com o que fizeram no Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores da Educação. 

Esse Plano de Cargos e Salários, no seu art. 74, 
diz o seguinte – eu quero dizer para os professores: 
não precisam acreditar em mim; peguem o Diário Ofi-
cial nº 2054, do dia 7 de setembro de 2012, e vocês 
me acompanhem no art. 74, que diz o seguinte:

O valor do vencimento inicial dos profissionais 
do magistério será determinado a partir do 
piso salarial profissional nacional estabelecido 
pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 
2008, sendo este valor proporcional conforme 
a jornada de trabalho e classe. 

E o piso salarial é de R$1.451,18, se eu não es-
tou enganado. 

Ao mesmo tempo, o art. 74 diz o seguinte, no § 
1º: “Para os fins do que estabelece este artigo, con-
sidera-se piso salarial profissional a referência sobre 
a qual incidem os coeficientes que irão determinar o 
valor do vencimento”. 

A referência! 
O § 2º diz o seguinte: “A Tabela de Vencimentos 

dos profissionais do magistério é constituída de classes 
[classe E, classe B e classe C] e referências [de 1 a 16]”. 

E quando se fecha, 16 da classe A, se parte para 
a classe B, dando sequência ao valor.

Agora, olha o que diz o art. 75: “O intervalo entre 
as referências corresponderá a 2% (dois por cento)”. 
A referência 1, 2, 3, 4, até a 16, cada uma se refere a 
adicionar 2% em cima do valor. 

Olha a malandragem, olha a pegadinha, olha o 
acordo que fizeram na calada da noite com a Secretária 
de Educação, com o Governo do Estado e o sindica-
to, e também o ex-Deputado Estadual que representa 
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o sindicato do Sintero. Olha o que diz – e o Anexo I 
do Diário Oficial, o Anexo I é claro; ele diz o seguinte, 
o Anexo I: “Quadro demonstrativo de classes e refe-
rências da carreira dos profissionais do magistério”. 
A Classe A começa o salário com R$1.451,18. Quan-
do chega na Referência 16, Sr. Presidente, Senador 
Paim, passa para R$1.886,53, que é o professor de 
nível médio. Daí, passa para a Classe B, professor de 
licenciatura curta da sexta ao nono ano, que teria que 
dar continuidade com R$1.886,53, aplicando mais 2% 
e passando para a Classe B, que daria R$1.904,00. 
Pasmem, Presidente, pasmem, professores, a Classe 
B começa de novo com R$1.451,18!

Olhem o acordo que fizeram, e ninguém se aper-
cebeu ainda. Denunciei esses dias na imprensa do 
meu Estado, mas infelizmente a maioria tirou do ar 
ou não divulgou. A Classe B dos professores do meu 
Estado... O professor de Classe A que está ganhando 
R$1.886,53, quando passar para a Classe B, em vez 
de ganhar R$1.904,00, passará a ganhar R$1.451,18.

Essa é a classe. Não fui eu quem inventei. Está 
aqui no Diário Oficial. Isso foi um acordo que eles fize-
ram. Aí disseram o seguinte: “Olha, nós fizemos isso 
porque não temos dinheiro para pagar”. Então, que 
não fizessem porque o art. 74 e o art. 75 são claros: 
eles estabelecem que é 2% cada referência e se aplica 
essa referência para as Classes A, B e C.

Sabem quanto é a perda que os professores têm 
por causa desse acordo, dessa mutreta que fizeram? 
Tiveram uma perda de 32% no salário de vocês. E 
vocês, professores, vão ficar calados? Vão deixar o 
Sintero comendo e jantando na mesma mesa, ficando 
acordado e sem ninguém falar nada? Se os próprios 
artigos 74 e 75 do Plano de Cargos e Salários dizem 
que vocês têm direito, então, a obrigação do Estado 
é a de consertar a tabela, retificar o erro e beneficiar 
vocês. Mas não! Ninguém falou nada. Está todo mun-
do quieto! Esses que representam vocês, infelizmen-
te, não têm compromisso com a classe da educação. 

Alguém pode até falar: “Na época do Cassol, nós 
ganhávamos menos”. É verdade. Mas eu fiz o que pude 
fazer. Eu repassei o que podia em cima da receita que 
nós tínhamos. E sempre fui verdadeiro, tanto que está 
aí a prova. Então, não adianta criar uma expectativa, 
botar na lei e depois, na tabela, infelizmente, frustrar 
todo mundo.

Esta é uma denúncia grave, esta é uma denúncia 
que estou passando mais uma vez e fiz nos meios de 
comunicação do meu Estado. Eu espero que o sindica-
to que representa vocês, professores, não faça mais, 
na calada da noite, acordos que venham a prejudicar 
o salário de vocês. 

Mas, ao mesmo tempo que faço aqui, na tribuna 
desta Casa – não queria fazer –, esta denúncia, como 
não tomaram providência, ficou por isso, fui obrigado a 
denunciar. Da mesma maneira que os Deputados vêm 
apurando a farra de diárias, a situação do sumiço de 
não sei quantos, de centenas de televisores, de cen-
tenas de aparelhos de notebook, de computadores. 
Enfim, sumiram do almoxarifado, sumiram da prate-
leira. Um fez de conta que entregou, a Secretaria fez 
de conta... Fez de conta que pagou, não. Pagou. E, 
ao mesmo tempo, esses produtos sumiram, e o povo 
está no prejuízo, e é bom que as autoridades tomem 
providências.

Mas eu tenho aqui também, nas minhas mãos: 
“Abandono na RO 387 faz população sentir saudades 
de Ivo Cassol”. A rodovia 387 é a que interliga Espigão 
d’Oeste a Pacarana, cheia de atoleiros, caminhões ca-
potados, infelizmente, de ponta-cabeça. Não é só em 
Espigão d’Oeste. É na região de Buriti que a situação 
não está boa. É o asfalto para Alta Floresta, que está 
difícil; é a rodovia do progresso, que tem atoleiro; são 
várias rodovias que, infelizmente, se encontram em 
estado precário.

Mas o DER tem máquinas. É verdade. O DER 
tem equipamentos. Também é verdade. Eu deixei vá-
rios. Compraram mais alguns? Também é verdade 
que compraram mais alguns. Mas, infelizmente, está 
faltando gestão, porque não basta só ter equipamento, 
tem que colocar para trabalhar.

É o Projeto Estradão, que patrola, patrola, pa-
trola, joga o cascalho no mato, e agora falta cascalho, 
porque não é só a limpeza da rodovia na lateral e na 
pista que dá presença; o que tem que ter é qualidade 
para poder fazer. Mas, ao mesmo tempo, não vamos 
aqui só falar dessa rodovia, ou das demais rodovias 
do Estado.

Como exemplo, nesses dias, estive na Linha E, 
no Município de Cacoal, numa reunião no Distrito de 
Espigão d’Oeste, junto com o Deputado Nilton Capixa-
ba. Para poder chegar de carro traçado deu trabalho. 
É uma rodovia do Estado, também, entre Riozinho e 
o Distrito de Nova Esperança, onde está o Rubinho, 
que é uma grande liderança, que representa e faz um 
trabalho social extraordinário.

Mas aqui o que também mais me preocupa, Sr. 
Presidente, é a nossa Rodovia 429. A Rodovia 429 
que, quando fizeram a licitação, infelizmente, aque-
les que planejaram fazer uma licitação, contratar uma 
obra, esqueceram de contratar as pontes. Aí é falta de 
competência! Eu quero saber onde é que os engenhei-
ros compraram esse diploma; em que quitanda foi que 
conseguiram esse diploma. Porque hoje nós temos lá 
o Município de São Miguel, entre São Miguel e Se-
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ringueira, o Município de Seringueira; o Município de 
Costa Marques, da nossa amiga, filha do nosso Depu-
tado Lebrão, a Gislaine – a Lebrinha, como é conhe-
cida ; também o Chico Território, de Costa Marques, 
um Município isolado. Nem combustível passa; nem 
ambulância passa porque a ponte de madeira infeliz-
mente veio a desmoronar com um caminhão que foi 
passar em cima dela. 

E, até há poucos dias, a promessa que havia do 
nosso Diretor do DNIT, que é um homem determinado 
e arrojado, mas infelizmente não havia feito ainda, o 
DNIT do meu Estado, a licitação para poder construir 
essas pontes de concreto e acabar com o problema 
da BR-429 de uma vez por todas. Chega de meia-sola! 
Chega de quebra-galhos! Chega desses paladinos que 
infelizmente não têm competência e quando fazem a 
licitação não fazem com a complementação completa 
de todas as obras de infraestrutura e obras que são 
necessárias para dar a segurança e a estabilidade a 
essa rodovia nossa, que é uma rodovia federal que 
interliga o Vale do Guaporé. 

Mas não é só isso não, Sr. Presidente! Aqui, nesta 
tarde, também meu colega, Senador Acir, usou a tri-
buna e falou muito da BR-364. Falou também da BR-
429. Falou aqui, e ele mesmo falou com suas próprias 
palavras, que é um trabalho que nós temos feito em 
conjunto com a Bancada Federal: os oito Deputados 
Federais, os três Senadores; aqui não há ninguém que 
faça o trabalho sozinho. Por mais que alguém visite, às 
vezes, o Ministro dos Transportes; o Diretor do DNIT 
ou outro ministério, mas a bancada de Rondônia tem 
dado um exemplo para o Brasil e trabalhado integrada 
por Rondônia. 

E é inadmissível. Uma BR-364, que é a rodovia 
da morte, hoje, uma rodovia entre Vilhena e Pimenta 
Bueno é um desastre, cheia de buracos. Pimenta Bue-
no a Ouro Preto já foi contratada por umas empresas 
de mala, um consórcio de picaretas, de pessoas que 
não têm compromisso com o Brasil; de pessoas que 
não têm compromisso com Rondônia! É com isso que 
nós temos que acabar nesse DNIT: acabar com essas 
empresas de mala; acabar, Sr. Presidente, com essas 
empresas de pasta.

Como pode uma empresa, a mesma que ganhou 
a licitação de Pimenta Bueno a Ouro Preto, a mesma 
que ganhou de Ariquemes a Porto Velho, foi dada a 
ordem de serviço no ano passado ainda, na cidade 
de Pimenta Bueno, e a estrada está em buracos? A 
empresa não mobilizou, e nós, em Rondônia, estamos 
padecendo, colocando os nossos familiares em risco, 
quando trafegamos constantemente naquela rodovia. 
É inaceitável! Nem para tapar buracos essa empresa 
presta! Portanto, o DNIT tem de meter a taca, tem de 

meter a caneta, tem de meter o ferro! Chega de alisar, 
porque lavar a cabeça de burro perde água e sabão. 
Não perca tempo com pessoas assim, com empresas 
irresponsáveis!

É duro, quando andamos nos quatro cantos do 
nosso País, e assistimos, como estamos assistindo, 
a nossa BR-364 praticamente, como diz o ditado, Sr. 
Presidente, diminuindo. Tinha, na verdade, 70% de 
buracos a nossa BR 364. Vocês sabem, meus amigos 
de Rondônia, que agora, dos 70% dos buracos na BR 
364, diminuiu para 20% o número de buracos? Sabe 
por que, Sr. Presidente? Porque onde havia três bura-
cos virou um só, um encostou no outro. Por isso que 
diminuiu o número de buracos, porque o buraco ficou 
maior, os médios e pequenos ficaram grandes, e os 
grandes ficaram maiores ainda, e nós, infelizmente, 
estamos capengando. É inaceitável! 

Da mesma maneira, Sr. Presidente, nós temos 
o anel viário de Ji-Paraná, com recurso defendido por 
esta Bancada. Eu fiz a ponte quando fui governador, 
coloquei recurso próprio do Estado de Rondônia; ago-
ra só falta pavimentar. Ouvi notícia de que o Gover-
no do Estado, em convênio com o DNIT, vai concluir 
as obras, o que é fundamental para Ji-Paraná. As 
marginais de Ji-Paraná são também um trabalho da 
Bancada Federal, é um trabalho junto, integrado. Da 
mesma maneira, precisamos trabalhar para fazer as 
marginais, completar as marginais da cidade de Ouro 
Preto, concluir a da cidade de Ariquemes, que está 
pela metade, o dinheiro foi desviado ainda lá atrás, 
por um ex-prefeito quando passou por aquela cidade, 
e hoje as obras estão inacabadas em vários lugares. 

Não é diferente dos viadutos de Porto Velho. Que 
vergonha os viadutos de Porto Velho! Viaduto, Sr. Pre-
sidente, que foi cancelado, foi refeito, foi feito aditivo, 
paga a empresa... Meia dúzia foi para a cadeia lá, foram 
seis secretários presos no mês de dezembro.

(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pare-

ce aquele rolo de fumo que se faz no Sul, qualquer 
quantidade. Espero que o prefeito que assumiu lá 
possa agora concluir. Se não tiver condições, se não 
tiver equipe, passe para o DNIT, passe para o 5º BEC, 
mas nós precisamos urgentemente concluir as obras 
dos viadutos, da Jorge Teixeira, do entroncamento do 
Trevo do Roque, do viaduto que vai para o Acre, que 
tem uma saída para o Acre, e tantas outras obras. Tam-
bém, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, a BR-425, que 
interliga a BR-364 a Guajará-Mirim: está intransitável 
aquela rodovia. 

Mas temos o processo licitatório, que esperamos 
que se conclua nos próximos dias. Esperamos que, no 
mês que vem, o DNIT possa também concluir esse 



16404 Terça-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

processo licitatório. E eu espero que essas empresas 
construtoras do Brasil, que se pegue uma empresa 
séria, igual àquela empresa de Ji-Paraná – não sei o 
nome dessa empresa, mas é uma empresa boa –, ou 
igual à empresa Odebrecht, que está fazendo a Usina 
de Santo Antônio, ou igual à Camargo Corrêa, à An-
drade Gutierrez, que estão fazendo a Belo Monte, que 
façam essas obras. Empresas que têm compromisso, 
empresas que têm CPF e CNPJ, o CPF dos seus só-
cios, o CNPJ da sua empresa, que possam honrar com 
os compromissos; e não empresa que pega uma obra, 
senta em cima, não desocupa a moita, e nós ficamos 
sofrendo, porque essas empresas querem segurar obra 
para poder, ao mesmo tempo, viabilizar seus negócios 
à custa do sacrifício do povo do Estado de Rondônia. 
É isso que não podemos aceitar! 

Por essa razão, Sr. Presidente, que estou aqui, 
que represento o povo do meu Estado, indignado pela 
atual situação. Espero que agora o novo Ministro dos 
Transportes, César Borges, indicado pelo PR, possa, 
na verdade, agilizar mais ainda essas obras da BR-
364; essas pontes da BR-429; a conclusão e as mar-
ginais, também, na cidade de São Miguel do Guaporé; 
como também as demais conclusões; como também a 
BR-425; como também o viaduto de Porto Velho; tam-
bém as marginais da BR-364; e, além disso, concluir 
os aterros da ponte do Rio Madeira, dentro de Porto 
Velho; a saída que vai para a BR-319, para o Estado 
do Amazonas. 

Em 1977 – 1977! –, lá atrás, há trinta e poucos 
anos, Sr. Presidente – eu era motorista de caminhão 
–, eu saía cedo de Porto Velho com carga de banana 
e, de noite, eu dormia em Manaus, pela BR-319. Esta-
mos no novo milênio, quase 40 anos depois, e, infeliz-
mente, a nossa BR-319 hoje ainda está em discussão, 
se pode ou não pode fazer, se conclui ou não conclui, 
enquanto a interligação é só aérea ou por água. Esse 
esquema que existe de quem é proprietário das bal-
sas, dos barcos, para mim, não interessa! A rodovia 
tem que estar interligada. São obras estruturantes e 
de interesse nacional. Além disso tudo, Sr. Presidente, 
além da reivindicação que faço para o Diretor Nacional 
do DNIT, que bota no toco. Não poupe, general, no seu 
estilo. Quem não produzir, quem não tiver coragem, 
quem não tiver determinação, quem não tiver arrojo, 
quem não tiver competência, bota para andar. O que 
não podemos é deixar o povo isolado na 429, não po-
demos deixar o povo isolado na BR-364, com milhares 
de caminhões por dia, trafegando com o soja que vai 
ao porto de Porto Velho, para descer o Rio Madeira e 
mandar à exportação.

Além disso, Sr. Presidente, na última semana, a 
Comissão daqui do Senado, que é comandada pelo 

Presidente Delcídio e pelo Senador Vice-Presidente 
Flexa Ribeiro, esteve, juntamente com o Senador Blai-
ro Maggi, pelo Senador, que nos acompanhou, Valdir 
Raupp e pelo Relator, Senador Ivo Cassol, na cidade 
de Altamira, no Pará. A nossa Subcomissão acompa-
nha uma das obras mais belas do País. Não consigo 
entender como ainda existem ambientalistas que falam 
mal da Usina de Belo Monte. É uma usina que vem ao 
encontro das necessidades do Brasil. É uma usina que 
nos dá orgulho, porque os engenheiros e a constru-
tora são brasileiros. Sr. Presidente, na próxima ida da 
Subcomissão convidarei V. Exª para nos acompanhar. 
Dá orgulho de dizer que são brasileiros.

Eu não consigo entender.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS. 

Fazendo soar a campainha) – Para encerrar, Senador.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Eu não 

consigo entender como ainda têm algumas ONGs, 
alguns interesses individuais, que não estão preocu-
pados com o Brasil e deixam emperrar essa obra tão 
importante, que já está com 30% pronta. Essa usina 
vai gerar 11 mil 200 e poucos mega para este Brasil. 
O impacto é praticamente zero.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, é importante 
lembrar as pessoas do Consórcio Norte Energia de 
que eles têm um compromisso com aquela população, 
têm um compromisso com Vitória do Xingu, têm um 
compromisso com Altamira.

Fiquei triste, porque quando cheguei à cidade, 
juntamente com a Comissão de Senadores, tinha a 
intenção de visitar um hospital, que foi um compro-
misso feito no ano passado e uma das condicionantes 
para atender àquela população. Levaram-me, com os 
demais Senadores, para assistirmos a um meio aterro 
sanitário como compensação. Eu já vi urubu por metro 
quadrado, mas como lá não tinha visto em lugar ne-
nhum. Na verdade, eu queria ter ido lá, para começar, 
para visitar a construção do hospital. Dizia o Consór-
cio que não se entende o Poder Público. Dizia o Poder 
Público que onde vai ser construído pelo Consórcio 
não atende à necessidade da população. Eu dizia ao 
Prefeito e aos Vereadores 

Eu dizia ao Prefeito e aos Vereadores, ao repre-
sentante do Governador, que quando quer, Sr. Presi-
dente, o prefeito manda uma lei para a câmara. A câ-
mara aprova, desapropria o terreno, indeniza os pro-
prietários ou o próprio consórcio adquire esse terreno. 
A construção do hospital é fundamental, é um hospital 
de cem leitos, Sr. Presidente. Obrigam os moradores e 
os visitantes, que vão em busca de um salário melhor, 
de um emprego, a, muitas vezes, gastarem o dinhei-
ro que não têm com hospitais particulares. Levantei 
essa questão lá.
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(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Disse 

também, na reunião, que tudo bem, que a questão dos 
aterros sanitários é fundamental, mas que, antes do 
aterro, é fundamental termos um hospital para atender-
mos essa demanda explosiva de procura por emprego 
e crescimento que tem a região do Pará. 

Peço a V. Exª mais cinco minutos para poder 
completar meu relato sobre essa ida ao Pará. Se o 
Presidente permitir, gostaria de concluir. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Como fiz com o outro orador – a quem dei cin-
co mais cinco –, naturalmente vou dar-lhe mais cinco.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Fico feliz, 
Sr. Presidente. Essa ida nossa ao Pará foi importante, 
porque nós temos essa preocupação. A Subcomissão 
esteve, ano passado, lá e levantou a situação da su-
pressão das áreas que estão sendo construídas, do 
canal que está sendo feito, das obras de construção 
da barragem, da casa de máquinas. As mesmas ma-
deiras que foram tiradas há um ano, há dois anos, se 
encontram amontoadas e estão podres, apodreceram. 
Deixaram de gerar empregos, deixaram de gerar renda, 
como aconteceu em Santo Antonio, como aconteceu 
em Jirau. Não é por culpa dos consórcios. Infelizmente, 
é por culpa da nossa legislação. 

Sr. Presidente, vão tirar da área de alagamento, 
que é pequena, da área do canal, em torno de 156 
metros3 de castanheira. A castanheira tem sua comer-
cialização proibida por lei. Estão apodrecendo. Por que 
não pegam essas castanheiras, vendem, o dinheiro 
não ficaria para o consórcio, seria passado para os 
indígenas, para os índios de lá? Serviria para fazer um 
trabalho social com as prefeituras, com as comunida-
des ribeirinhas. Nós cobrávamos isso da vez passada. 
Havia sempre muita gente interessada nesses resíduos. 

Está aí o exemplo: há pouco tempo atrás assis-
timos na mídia nacional que os carvoeiros do Pará 
estavam tirando lenha de madeira ilegal para poder 
atender e fazer o ferro gusa. E com tanta lenha que 
existe lá, nem carvão está sendo aproveitado!

E aí precisamos urgentemente que o Ibama e o 
Ministério do Meio Ambiente não vão de seis em seis 
meses ou de ano em ano, para liberar. A partir do mo-
mento em que se concede um licença, Sr. Presidente, 
para fazer a supressão, já tem de haver a autorização 
para comercializar a madeira que há lá. Madeira que 
gera emprego!

Cento e cinquenta e seis mil metros cúbicos de 
madeira são suficientes para trabalharem no mínimo 
dez serrarias; significam, no mínimo, mil empregos, por 
no mínimo dois anos! Só com as castanheiras, sem 
contar o resto das madeiras!

E as madeiras melhores já foram. Como aconte-
ceu em Santo Antonio e em Jirau, foi criada uma ex-
pectativa de madeiras boas, mas as madeiras boas, 
nobres, já foram consumidas, serradas e industriali-
zadas há muitos anos. Lá em Belo Monte, no Pará, 
não é diferente.

Mas há madeira lá com que se pode fazer com-
pensado ou aglomerado; há madeiras com que dá 
para fazer carvão e está ficando subutilizada e, com 
isso, o prejuízo!

A Subcomissão verificou isso, a Subcomissão de 
Senadores que acompanhou. E eu dizia isso lá. 

Mas, ao mesmo tempo, também é importan-
te, Sr. Presidente, que o consórcio construtor tenha 
compromisso com a comunidade ribeirinha, quando 
começarem a indenizar os proprietários, comprando a 
sua propriedade e indenizando. Quando tinham plan-
tação de cacau, começaram pagando R$96,00 o pé 
de cacau. Hoje, pasmem, estão pagando R$45,00 ou 
R$46,00 o pé de cacau, quando a maioria já acertou 
e foi indenizada. 

Eu chamei atenção para a representante do con-
sórcio construtor, e os demais Senadores também 
acompanharam. Então, quanto a esta Comissão, não 
há caneta para determinar o que ela faça. Esta Comis-
são do Senado tem a compreensão, tanto do consórcio 
construtor, que está fazendo um belo trabalho, tanto 
do Poder Público, que também precisa ter as compen-
sações feitas para poder atender as demandas da po-
pulação que chega lá. 

Então, por isso, deve a Comissão do Senado 
tentar buscar um acordo no qual todos sejam com-
preensivos. E, ao mesmo tempo, eu dizia que essas 
compensações têm de ser feitas no começo da obra. 
Esse hospital a que eu me referi no começo do meu 
discurso, em Belo Monte, que não começou ainda... 
Depois da obra pronta não adianta mais...

(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... muitas 

pessoas já perderam a vida.
É por isso que nós estamos aqui para buscar jun-

tos. Essa obra que atende o Brasil é mais necessária 
para o Brasil do que para Altamira, para os paraenses.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu quero aqui 
agradecer a sua compreensão, nesta segunda-feira, 
quando me concedeu a prorrogação do tempo por vá-
rios minutos, para concluir o meu discurso.

É uma satisfação aqui no Senado, representando 
o povo do meu Estado, representando o povo brasileiro, 
juntamente com os meus pares para construir e buscar 
dias melhores. E que esta semana, Sr. Presidente, na 
Convenção Nacional da Igreja Assembléia de Deus que 
Brasília recepciona, que o pastor Wellington, ao mesmo 
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tempo, com os demais pastores que estão presentes 
junto com as nossas autoridades na Capital Federal, 
com 25 mil pastores pelo Brasil afora, só de Rondônia 
há mais de 360 pastores... 

Sinto-me feliz, porque eu sei que em muitos dos 
nossos problemas, muitas das nossas soluções não 
são do dia a dia, exercidas por nós não, Sr. Presidente, 
são de lá de cima, exercidas pela força divina, quando 
está nos guiando, quando está nos dando coragem, 
quando está nos fortalecendo, quando passa para nós 
uma energia positiva e quando nos dá saúde. Tudo isso 
é vontade de Deus. E eu só tenho aqui a agradecer a 
todas e a todos os representantes religiosos, à popu-
lação em geral, que sempre na igreja ou mesmo em 
casa, de joelho, de dia, de noite, ou de madrugada, 
está sempre orando por nós.

Obrigado, de coração.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Que 

Deus retribua a vocês da mesma maneira que tem 
sempre retribuído a gente, que Deus acompanhe vo-
cês nesta caminhada e que vocês possam continuar 
defendendo a família, os princípios da moralidade, os 
princípios da legalidade, da decência e do orgulho de 
todos os familiares. 

Obrigado, Sr. Presidente e até a próxima oportu-
nidade, se assim Deus o permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem! Esse foi o Senador Ivo Cassol que 
fez esse pronunciamento.

Eu só quero fazer um pequeno registro. 
Tivemos pela manhã aqui uma sessão especial 

sobre o Holocausto judeu. Eu, infelizmente, não pude 
estar presente, mas lembro aqui que esta sessão foi 
em memória das vítimas do Holocausto para lembrar 
os 70 de insurreição dos judeus no Gueto de Varsóvia. 

A sessão foi presidida pelo nosso Senador daqui 
da Casa, da Mesa, Senador Flexa Ribeiro. 

Eu visitei, há pouco tempo, uma hora a duas 
atrás, aqui no Congresso Nacional, a exposição que 
mostrou a resistência do povo judeu com informação 
sobre crianças que foram assassinadas durante o Ho-
locausto. É um acervo especial de peças que resgatam 
a memória das vítimas. 

Essa exposição pode ser visitada até o dia 28 de 
abril, das 9 horas às 17 horas.

Lembro aqui, para encerrar, o pensamento de 
um grande líder da Transilvânia, que perdeu mãe, pai 
e irmã nos campos nazistas de extermínio. Ele afir-
mou o seguinte:

“Eu jurei nunca ficar em silêncio onde os seres 
humanos estiverem passando por sofrimento 
e humilhação. Devemos sempre tomar partido. 

Neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. 
O silêncio encoraja [somente] o torturador, 
nunca o atormentado.” 
Ainda que profundamente marcado por sua 
vivência infeliz de aniquilamento e ódio, Elie 
Wiesel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 
1986, costumava relembrar que “o oposto do 
amor não é ódio, mas indiferença”, e logrou 
trabalhar por um mundo melhor, mais livre e 
mais aberto [aceitando as] diferenças.

Assim, Srªs e Srs. Senadores, nós temos a obriga-
ção de sempre nos lembrar de fatos da história como o 
Holocausto, que matou mais de seis milhões somente 
de judeus; de nos lembrar também do extermínio de 
mais de 50 milhões de indígenas na América Latina; 
dos mortos pela Inquisição; dos negros escravizados, 
torturados e assassinados no mundo inteiro; de Hi-
roshima e Nagasaki.

Em Fruto do Suor, já dizia o poeta:

O interesse fabricou carimbos. O ódio à toa le-
vantou paredes. A baioneta desenhou frontei-
ras. E a estupidez nos separou em bandeiras.

Nenhuma guerra é aceitável. Não existe conflito 
que seja sustentado pela razão. E, se há guerras, se 
irmãos matam irmãos – afinal, somos todos filhos de 
Deus –, é porque existem governantes inescrupulosos 
e dominados pela mesquinhez. Só por isso existem 
as guerras.

Holocausto, Holocausto nunca mais! Guerra, 
guerra nunca mais!

Que Deus ilumine a todos! 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 266, DE 2013

Requeiro, nos termos dos arts. 13 e 40, § 1º, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para ausentar-me desta Casa nos dias 10 a 12 de abril 
do corrente ano, quando participarei, como Membro da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA), de diligência, objeto 
do Requerimento nº 13/2013-CMA, no Estado de Mi-
nas Gerais, destinada a coletar subsídios para instruir 
os Projetos de Lei da Câmara (PLC) nº 147 e nº 148, 
ambos de 2010, cuja relatoria naquela Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle está sob minha responsabilidade.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à pu-
blicação e será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 112, 
de 2013, na origem, da Senhora Presidente da Repú-
blica, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei nº 
55, de 2012 – CN, que altera a Lei nº 12.708, de 17 de 
agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 
e dá outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.795, de 2013.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senado Federal recebeu, da Senhora Presidente 
da República, a Mensagem nº 121, de 2013, na ori-
gem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei nº 
24, de 2012-CN, que estima a receita e fixa a despe-
sa para o exercício financeiro de 2013, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.798, de 2013.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senado Federal recebeu do Sistema Arizona de 
Comunicação Ltda., em atendimento ao Requerimento 
nº 1.491, de 2009, a complementação dos documen-
tos referentes ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
192, de 2009. 

Os documentos foram juntados ao processado 
da referida matéria, que segue ao exame da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, para prosseguimento da tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu as 
prestações de contas relativas ao exercício financeiro 
de 2012, dos seguintes Órgãos:

– Governo Federal (Mensagem nº 25, de 2013-
CN – nº 117, de 2013, na origem);
– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 12, 
de 2013-CN – n° 117, de 2013, na origem);
– Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº 
13, de 2013-CN – nº 68, de 2013, na origem);
– Superior Tribunal Militar (Ofício nº 14, de 
2013-CN – nº 104, de 2013, na origem); e
– Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº 15, 
de 2013-CN – nº 302, de 2013, na origem).

As matérias serão publicadas em Suplemento 
ao Diário do Senado Federal de 9 de abril de 2013.

Nos termos do inciso I do art. 71 da Constituição 
Federal e da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal, as contas vão ao Tribunal 
de Contas da União.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados 
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência aos Projetos de Lei do Senado nºs 
26, 35, 36, 37 e 53, de 2013, que passaram a tramitar 
em conjunto em virtude da aprovação, pela Mesa, do 
Requerimento nº 139, de 2013, a Presidência adita 
o seu despacho a fim de que as matérias sejam apre-
ciadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania em caráter terminativo.

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 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.

2 
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 
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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.

3 
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.

4 
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.

5 
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.

6 
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.

7 
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.

8 
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 
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do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

9 
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.

10 
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.

11 
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.

12 
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.

13 
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-
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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 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.

15 
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.

16 
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.

17 
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.

18 
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 de hoje.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 44 minutos.) 
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Ata da 46ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 9 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Ana Amélia e dos Srs. Eduardo Suplicy,  
Paulo Davim, João Capiberibe, Anibal Diniz; Paulo Paim e Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 21 horas e 33 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 267, DE 2013

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a  tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado nº 443, de 2009, com o 
Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2005, por versa-
rem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
(À Mesa para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 268, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do Re-
gimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do Senado 
nº 309, de 2005, de minha autoria.

Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias.

REQUERIMENTO  
Nº 269, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 256, I, do RISF, 
a retirada de tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição – PEC nº 35, de 2012, da qual sou o pri-
meiro signatário.

Sala das Sessões, Senador Cyro Miranda.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – A Presidência defere os requerimentos que 
acabam de ser lidos.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO  
Nº 270, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador Renan Calheiros
Com fundamento no disposto no art. 255, inciso 

II, alínea c, item 12, do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro a Vossa Excelência que o Projeto de 
Lei da Câmara nº 42, de 2010, que “Acrescenta pará-
grafo único ao art. 13 da Lei nº 8.987, de 13 de feve-
reiro de 1995, estabelecendo que o fornecimento e a 
instalação dos equipamentos de medição associados 
à tarifação do serviço prestado correrão a expensas 
da concessionária”, seja apreciado, também, pela Co-
missão de Assuntos Econômicos – CAE.

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 271, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, licença para representar a 
Casa, a convite do Presidente da Comissão Especial Ex-
terna “Transposição do rio São Francisco”, Senador Vital 
do Rego, em visita às obras da Transposição do rio São 
Francisco, que ocorrerá nos Estados da Paraíba e Per-
nambuco (Eixo Leste), no dia 19 de abril do corrente ano.

Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador 
Benedito de Lira.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à pu-
blicação e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 115, DE 2013

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, de modo a desvincular do veículo, 
para efeito de expedição de novo Certificado 
de Registro de Veículo (CRV) motivada por 
transferência de propriedade, os débitos re-
lativos às multas de trânsito que especifica.

.O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 124 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 124.  .......................................................
 .......................................................................
§1º. Para efeito do disposto neste artigo, não 
serão consideradas vinculadas ao veículo, na 
forma do inciso VIII, as multas por infração 
decorrente de ato praticado na direção do 
veículo, nem será exigida a respectiva quita-
ção para a expedição de novo Certificado de 
Registro de Veículo em caso de transferência 
da propriedade.
§2º. As multas de que trata o parágrafo ante-
rior serão vinculadas ao proprietário do veículo 
que cometer a infração por meio do Cadastro 
de Pessoa Física – CPF, ou Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ deste, conforme o 
caso, podendo este ser inserido no Cadastro 
de Dívida ativa pela não quitação dos referi-
dos débitos.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A legislação de trânsito, consubstanciada no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), exige do cidadão 
que pretender vender um veículo de sua propriedade 
a prévia quitação de todos os débitos vinculados ao 
veículo, aí incluídos tributos, encargos e multas de 
trânsito pendentes de pagamento.

Sem essa providência, a operação não se com-
pleta, pois a transferência de propriedade de veículo 
gera obrigatoriamente a necessidade de expedição 
de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), 
conforme disposto no art. 123, inciso I, do CTB. Já a 
expedição do novo CRV depende, entre outros docu-
mentos, da apresentação, pelo proprietário-vendedor, 
do comprovante de quitação dos débitos “relativos a 
tributos, encargos e multas de trânsito” de alguma ma-
neira associados ao veículo em processo de venda 
(art. 124, inciso VIII).

A proposta que apresento visa a evitar que a 
existência de eventuais débitos relativos a multas pela 
prática de infração sem qualquer relação com a situa-
ção do veículo comprometa a possibilidade de comer-
cialização desse bem pelo seu proprietário.

Ora, a lógica do CTB nos ensina que as multas 
visam a coibir a prática de irregularidades, as quais, 
no caso de infrações cometidas ao volante, devem-se 
tão somente à negligência ou à indisciplina do condu-
tor. Logo, as punições aplicadas devem afetar exclu-
sivamente o condutor – no limite, devem impedi-lo de 
continuar a conduzir veículos. Nada justifica que daí 
derivem embaraços para qualquer veículo em particular, 
muito menos restrições à transferência de propriedade, 
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como é o caso da exigência legal de prévia quitação 
de débitos de multas que, a rigor, são estranhas ao 
bem negociado.

Sendo assim, defendo que a vinculação com o 
veículo fique restrita apenas às multas por infrações 
referentes à situação do veículo propriamente dito, tais 
como a ausência de regularização e o não preenchi-
mento das formalidades e condições exigidas para o 
trânsito do veículo nas vias públicas. As demais – re-
lativas ao descumprimento de normas de circulação 
e conduta, decorrentes de ato praticado ao volante 
– deixariam de ter o seu registro associado ao veícu-
lo, ficando vinculadas apenas ao infrator e respectivo 
prontuário. Entende-se como tal a pessoa que conduzia 
o veículo no momento em que a infração foi cometida, 
ou, na impossibilidade de identificação desta, aquela a 
quem o proprietário indicar como responsável.

Importante frisar que, no caso de veículos finan-
ciados, muitos proprietários deixam de honrar os pa-
gamentos perante as financeiras e, na iminência de 
retomada dos veículos, provocam excessivas multas, 
as quais, pelo entendimento atual, ficam vinculadas 
aos veículos e não aos proprietários. 

Esses fatos acabam por onerar o custo dos finan-
ciamentos, o que resulta em juros maiores, praticados 
por instituições financeiras, que acabam sendo pagos 
pelos bons pagadores. 

A aprovação da proposta poderia, assim, contri-
buir para o consumidor e a sociedade em geral, com a 
iminente redução dos juros praticados nas operações 
de financiamento de veículos, tendo em vista que a 
vinculação das multas ao verdadeiro devedor, ou seja 
ao proprietário infrator e não ao veículo.

Esse entendimento de vinculação das multas ao 
veículo inclusive já é procedimento questionado pela 
doutrina e jurisprudência pátria, exemplo da Sumula 
nº 323 do Supremo Tribunal Federal que destaca; “É 
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio 
coercitivo para pagamento de tributos”.

Ora, para exemplificar, não é lícito à Administra-
ção, em casos de construção de imóvel, a utilização 
da coerção para a quitação de tributos e multas, no 
ato de licenciamento da obra. Seria um ato atentatório 
à Constituição.

Nesse mesmo sentido, exigir a vinculação das 
multas ao veículo no momento da transferência, tam-
bém constitui violação da Carta Magna.

Essa proposta vem reforçar o entendimento de 
parte da doutrina e da jurisprudência, que entende não 
ser inconstitucional a vinculação em comento. 

Note-se que a pretendida dispensa de quitação 
de débitos de multas desse tipo como condição para 
a transferência de propriedade do veículo não signi-

fica conivência, tolerância ou perdão para o infrator. 
Afinal, é o próprio CTB que estabelece que “a reno-
vação da validade da Carteira Nacional de Habilitação 
ou a emissão de uma nova via somente será realizada 
após quitação de débitos constantes do prontuário do 
condutor” (art. 159, § 8º).

São essas as razões que justificam a presente 
iniciativa para a qual espero contar com o apoio dos 
membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, – Senador Sodré Santoro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

CAPÍTULO XI 
Do Registro de Veículos

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articu-
lado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado 
perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, no Município de domicílio ou residên-
cia de seu proprietário, na forma da lei.

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal somente registrarão veículos ofi-
ciais de propriedade da administração direta, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
qualquer um dos poderes, com indicação expressa, 
por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do 
órgão ou entidade em cujo nome o veículo será regis-
trado, excetuando-se os veículos de representação e 
os previstos no art. 116.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao ve-
ículo de uso bélico.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o 
Certificado de Registro de Veículo – CRV de acordo 
com os modelos e especificações estabelecidos pelo 
CONTRAN, contendo as características e condições 
de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

Art. 122. Para a expedição do Certificado de Re-
gistro de Veículo o órgão executivo de trânsito consul-
tará o cadastro do RENAVAM e exigirá do proprietário 
os seguintes documentos:

I – nota fiscal fornecida pelo fabricante ou reven-
dedor, ou documento equivalente expedido por auto-
ridade competente;

II – documento fornecido pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, quando se tratar de veículo importado 
por membro de missões diplomáticas, de repartições 
consulares de carreira, de representações de organis-
mos internacionais e de seus integrantes.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando:
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I – for transferida a propriedade;
II – o proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência;
III – for alterada qualquer característica do veículo;
IV – houver mudança de categoria.
§ 1º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências neces-
sárias à efetivação da expedição do novo Certificado 
de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos 
demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou resi-
dência no mesmo Município, o proprietário comunicará 
o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará 
o novo licenciamento para alterar o Certificado de Li-
cenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comu-
nicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o 
anterior e ao RENAVAM.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado 
de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes 
documentos:

I – Certificado de Registro de Veículo anterior;
II – Certificado de Licenciamento Anual;
III – comprovante de transferência de proprie-

dade, quando for o caso, conforme modelo e normas 
estabelecidas pelo CONTRAN;

IV – Certificado de Segurança Veicular e de emis-
são de poluentes e ruído, quando houver adaptação 
ou alteração de características do veículo;

V – comprovante de procedência e justificativa da 
propriedade dos componentes e agregados adaptados 
ou montados no veículo, quando houver alteração das 
características originais de fábrica;

VI – autorização do Ministério das Relações Ex-
teriores, no caso de veículo da categoria de missões 
diplomáticas, de repartições consulares de carreira, 
de representações de organismos internacionais e de 
seus integrantes;

VII – certidão negativa de roubo ou furto de ve-
ículo, expedida no Município do registro anterior, que 
poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII – comprovante de quitação de débitos relati-
vos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados 
ao veículo, independentemente da responsabilidade 
pelas infrações cometidas;

IX – (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998)
X – comprovante relativo ao cumprimento do dis-

posto no art. 98, quando houver alteração nas carac-
terísticas originais do veículo que afetem a emissão 
de poluentes e ruído;

XI – comprovante de aprovação de inspeção vei-
cular e de poluentes e ruído, quando for o caso, con-
forme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

Art. 125. As informações sobre o chassi, o mono-
bloco, os agregados e as características originais do 
veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I – pelo fabricante ou montadora, antes da co-
mercialização, no caso de veículo nacional;

II – pelo órgão alfandegário, no caso de veículo 
importado por pessoa física;

III – pelo importador, no caso de veículo impor-
tado por pessoa jurídica.

Parágrafo único. As informações recebidas pelo 
RENAVAM serão repassadas ao órgão executivo de 
trânsito responsável pelo registro, devendo este comu-
nicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo registrado.

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, 
ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa 
do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CON-
TRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre 
o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este 
artigo é da companhia seguradora ou do adquirente 
do veículo destinado à desmontagem, quando estes 
sucederem ao proprietário.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competen-
te só efetuará a baixa do registro após prévia consulta 
ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, de-
verá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de 
Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e 
de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao ve-
ículo, independentemente da responsabilidade pelas 
infrações cometidas.

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veícu-
los de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veí-
culos de tração animal obedecerão à regulamentação 
estabelecida em legislação municipal do domicílio ou 
residência de seus proprietários.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 116, DE 2013.

Modifica a Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro) para 
dispor sobre a transferência de veículos 
pelas empresas seguradoras.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1°. A Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 

1997, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 120-A:
Art. 120-A. É autorizada a transferência da pro-

priedade de veículo à companhia seguradora, ou a 
quem esta indicar, em razão da sub-rogação decor-
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rente de indenização constante em contrato firmado 
com o segurado proprietário do veículo;

§1º. A companhia seguradora poderá transferir a 
propriedade dos veículos irrecuperáveis, sinistrados, 
definitivamente desmontados ou a serem leiloados 
como sucata, diretamente aos adquirentes, em con-
sequência de sua comercialização;

§2º. Os veículos recuperados pelas companhias 
seguradoras em decorrência de furto ou roubo e pos-
teriormente comercializados pelas mesmas poderão 
ser transferidos diretamente aos arrematantes;

§3º. A nota fiscal de venda dos bens referidos 
neste artigo transfere ao adquirente todas as obriga-
ções sobre os bens adquiridos, bem como todos os 
tributos ou ônus que incidam sobre estes a partir da 
data de emissão da mesma.

§4º. É obrigatório ao adquirente ou arrematante 
de veículo sinistrado e posto em condições de circula-
ção, num prazo de até trinta dias, o licenciamento nos 
termos do art. 130 e seguintes, incorrendo no caso do 
não cumprimento do referido prazo na infração previs-
ta no art. 233;

Ao adquirente ou arrematante é vedado a transfe-
rência do veículo adquirido sem o devido licenciamento 
previsto neste parágrafo.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor 60 dias após a 
data de sua publicação.

Justificação

Apesar de o registro e o licenciamento de veí-
culos automotores estarem devidamente regulados 
pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB), a transferência da pro-
priedade, passo anterior à expedição dos certificados 
de registro e licenciamento destes, é regulada pelos 
órgãos de trânsito estaduais.

No caso em questão, trata-se da transferência da 
propriedade de veículos chamados de “salvados”. Estes 
veículos, em virtude da indenização paga ao segura-
dos, passam à propriedade da empresa seguradora, 
a qual os comercializa posteriormente.

Posteriormente a esta comercialização, as em-
presas seguradoras são obrigadas, pelo disposto no 
art. 134 do CTB e da Portaria 288, de 2009, do Depar-
tamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, a comu-
nicar a venda ao Departamento Estadual de Trânsito 
competente, no prazo de 30 dias.

Ocorre que, mesmo cumprindo todas as dispo-
sições legais, as empresas continuam como titulares 
da propriedade, para efeito de cobrança de débitos fis-
cais e não fiscais, pois não há, na maioria dos casos, 
comunicação entre os departamentos de trânsito e as 
secretarias de fazendas dos Estados.

Tal procedimento faz com que as empresas se-
guradoras tenham que arcar com débitos de multas e 
impostos de veículos já comercializados. Tais prejuízos 
acabam por compor os custos destas empresas que, 
no fim, repassam tais custos para os segurados pelo 
aumento do valor dos prêmios de seguros.

Além disso, o Estado por vezes executa judicial-
mente as empresas seguradoras no intuito de cobrar 
tais débitos, isso gera outros custos diversos, tanto para 
as seguradoras quanto para o Estado. Tais custos, por 
fim, recairão sempre sobre os segurados e sobre os 
contribuintes, de uma forma geral.

O Projeto de Lei em tela visa regular esta situa-
ção que tem causado prejuízos para empresas, con-
sumidores e contribuintes, reduzindo os valores dos 
prêmios de seguro, bem como diminuindo os custos do 
poder judiciário com as cobranças às empresas que, 
em nosso entendimento são indevidas.

Diante do exposto solicito a colaboração e pos-
terior aprovação por meus ilustres pares desta propo-
situra. – Senador Sodré Santoro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

CAPÍTULO XI 
Do Registro de Veículos

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articu-
lado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado 
perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, no Município de domicílio ou residên-
cia de seu proprietário, na forma da lei.

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal somente registrarão veículos ofi-
ciais de propriedade da administração direta, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
qualquer um dos poderes, com indicação expressa, 
por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do 
órgão ou entidade em cujo nome o veículo será regis-
trado, excetuando-se os veículos de representação e 
os previstos no art. 116.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao ve-
ículo de uso bélico.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o 
Certificado de Registro de Veículo – CRV de acordo 
com os modelos e especificações estabelecidos pelo 
CONTRAN, contendo as características e condições 
de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

Art. 122. Para a expedição do Certificado de Re-
gistro de Veículo o órgão executivo de trânsito consul-
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tará o cadastro do RENAVAM e exigirá do proprietário 
os seguintes documentos:

I – nota fiscal fornecida pelo fabricante ou reven-
dedor, ou documento equivalente expedido por auto-
ridade competente;

II – documento fornecido pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, quando se tratar de veículo importado 
por membro de missões diplomáticas, de repartições 
consulares de carreira, de representações de organis-
mos internacionais e de seus integrantes.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando:

I – for transferida a propriedade;
II – o proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência;
III – for alterada qualquer característica do veículo;
IV – houver mudança de categoria.
§ 1º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências neces-
sárias à efetivação da expedição do novo Certificado 
de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos 
demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou resi-
dência no mesmo Município, o proprietário comunicará 
o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará 
o novo licenciamento para alterar o Certificado de Li-
cenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comu-
nicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o 
anterior e ao RENAVAM.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Re-
gistro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I – Certificado de Registro de Veículo anterior;
II – Certificado de Licenciamento Anual;
III – comprovante de transferência de proprie-

dade, quando for o caso, conforme modelo e normas 
estabelecidas pelo CONTRAN;

IV – Certificado de Segurança Veicular e de emis-
são de poluentes e ruído, quando houver adaptação 
ou alteração de características do veículo;

V – comprovante de procedência e justificativa da 
propriedade dos componentes e agregados adaptados 
ou montados no veículo, quando houver alteração das 
características originais de fábrica;

VI – autorização do Ministério das Relações Exterio-
res, no caso de veículo da categoria de missões diplomáti-
cas, de repartições consulares de carreira, de representa-
ções de organismos internacionais e de seus integrantes;

VII – certidão negativa de roubo ou furto de ve-
ículo, expedida no Município do registro anterior, que 
poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII – comprovante de quitação de débitos relati-
vos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados 

ao veículo, independentemente da responsabilidade 
pelas infrações cometidas;

IX – (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998)
X – comprovante relativo ao cumprimento do dis-

posto no art. 98, quando houver alteração nas carac-
terísticas originais do veículo que afetem a emissão 
de poluentes e ruído;

XI – comprovante de aprovação de inspeção vei-
cular e de poluentes e ruído, quando for o caso, con-
forme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

Art. 125. As informações sobre o chassi, o mono-
bloco, os agregados e as características originais do 
veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I – pelo fabricante ou montadora, antes da co-
mercialização, no caso de veículo nacional;

II – pelo órgão alfandegário, no caso de veículo 
importado por pessoa física;

III – pelo importador, no caso de veículo impor-
tado por pessoa jurídica.

Parágrafo único. As informações recebidas pelo 
RENAVAM serão repassadas ao órgão executivo de 
trânsito responsável pelo registro, devendo este comu-
nicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo registrado.

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, 
ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa 
do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CON-
TRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre 
o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este 
artigo é da companhia seguradora ou do adquirente 
do veículo destinado à desmontagem, quando estes 
sucederem ao proprietário.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competen-
te só efetuará a baixa do registro após prévia consulta 
ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, de-
verá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de 
Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e 
de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao ve-
ículo, independentemente da responsabilidade pelas 
infrações cometidas.

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veícu-
los de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veí-
culos de tração animal obedecerão à regulamentação 
estabelecida em legislação municipal do domicílio ou 
residência de seus proprietários.

CAPÍTULO XII 
Do Licenciamento

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articu-
lado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, 
deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executi-
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vo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde 
estiver registrado o veículo.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a ve-
ículo de uso bélico.

§ 2º No caso de transferência de residência ou 
domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamen-
to de origem.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anu-
al será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 
Certificado de Registro, no modelo e especificações 
estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simulta-
neamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licen-
ciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 
encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 
ao veículo, independentemente da responsabilidade 
pelas infrações cometidas.

§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá 
comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança 
veicular e de controle de emissões de gases poluentes 
e de ruído, conforme disposto no art. 104.

Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos 
ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo 
CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Muni-
cípio de destino.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
-se, igualmente, aos veículos importados, durante o 
trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e 
o Município de destino.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de 
Licenciamento Anual.

Art. 134. No caso de transferência de proprieda-
de, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão 
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 
transferência de propriedade, devidamente assinado 
e datado, sob pena de ter que se responsabilizar so-
lidariamente pelas penalidades impostas e suas rein-
cidências até a data da comunicação.

Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao 
transporte individual ou coletivo de passageiros de li-
nhas regulares ou empregados em qualquer serviço 
remunerado, para registro, licenciamento e respectivo 
emplacamento de característica comercial, deverão 
estar devidamente autorizados pelo poder público 
concedente.

CAPÍTULO XV 
Das Infrações

Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo 
no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de 
trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização.

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 117, DE 2013

Altera o art. 206 do Código Civil, a fim de 
ampliar o prazo prescricional para a preten-
são de reparação civil e explicitar o prazo 
prescricional para a cobrança de dívidas 
da União, dos Estados e dos Municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 206 da Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar 
acrescido dos seguintes incisos IV e V:

“Art. 206.  .......................................................
 .......................................................................
§ 5º  ...............................................................
 .......................................................................
IV – a pretensão de reparação civil;
V – a pretensão de cobrança das dívidas pas-
sivas da União, dos Estados e dos Municípios, 
bem como a de toda e qualquer cobrança con-
tra a Fazenda federal, estadual,distrital ou mu-
nicipal, correndo o prazo prescricional da data 
do ato ou fato que deverá constituir a causa 
de pedir da respectiva ação.” (NR)

Art. 2º Acrescentar-se-á aos prazos prescricionais 
para a pretensão de reparação civil que se encontra-
rem em curso na data de entrada em vigor desta Lei 
o tempo remanescente necessário para a consecução 
do período de cinco anos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º Fica revogado o inciso V do § 3º do art. 
206 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Có-
digo Civil).

Justificação

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Có-
digo Civil), em seu art. 206, § 3º, inciso V, dispõe que 
prescreve em três anos a pretensão indenizatória alu-
siva à reparação civil.

Como é notório, nosso Código Civil – como, ali-
ás, qualquer outro – volta-se eminentemente para a 
regulamentação de questões de direito privado. Por 
isso, em princípio, eventuais dispositivos excepcionais 
devem ser explícitos ao estipular a aplicação do Có-
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digo às pessoas jurídicas de direito público, aos bens 
públicos e à Fazenda Pública.

É precisamente o que fazia o art. 178, § 10, inci-
so V, do Código Civil de 1916, ao estabelecer o prazo 
prescricional de cinco anos para as ações contra a 
Fazenda Pública, o que não foi repetido no atual códi-
go, tampouco tratado recentemente em outra norma 
infraconstitucional.

Perceba-se, além disso, que o prazo prescricional 
quinquenal para as ações indenizatórias contra a Fa-
zenda Pública encontra-se fixado no art. 2º do Decre-
to-lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942, no art. 1º-C 
da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997 (incluído 
pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 
2001), bem como no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 
6 de janeiro de 1932. Mesmo assim – e notadamente 
em face do art. 10 do próprio Decreto nº 20.910, de 
1932, que deixa entrever a preponderância de prazos 
mais favoráveis à Fazenda Pública, na hipótese de 
conflito de normas –, têm surgido discussões jurídicas 
em torno da aplicação do prazo quinquenal às ações 
indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em 
detrimento do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, 
inciso V, do vigente Código.

Note-se, ainda, que há uma patente discrepância 
também entre o prazo prescricional trienal fixado no 
Código Civil e o prazo de natureza análoga que figura 
no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, con-
soante o qual “prescreve em cinco anos a pretensão à 
reparação pelos danos causados por fato do produto 
ou do serviço”.

No que concerne ao conjunto normativo que o 
antecedeu, o Código Civil de 2002 promoveu modifi-
cação do prazo prescricional genérico para a obtenção 
de reparação civil, que foi reduzido de vinte para ape-
nas três anos, seja quando se refira a danos materiais, 
seja a danos morais. Cumpre-nos observar, a propósi-
to, que, se, por um lado, é bem verdade que o período 
vintenário se afigurava assaz diuturno, parece-nos, em 
contrapartida, que a atual exiguidade do prazo mitiga o 
prestígio do próprio instituto da responsabilidade civil.

Para aqueles que entendam ser quinquenal o pra-
zo prescricional para o ajuizamento de ações reparató-
rias contra o Poder Público, seus agentes ou pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 
públicos (com espeque no já mencionado Decreto nº 
20.910, de 1932, combinado com o Decreto-lei nº 4.597, 
de 1942, e a Lei nº 9.494, de 1997), será forçosa a in-
ferência de que o prazo do Código Civil atenta contra 
o princípio constitucional da isonomia, pois, quando 
alguém sofrer dano provocado por particular, o prazo 
prescricional para o ajuizamento da respectiva ação de 
reparação será de somente três anos; será, no entanto, 

de cinco anos, caso esse mesmo dano seja causado 
por um agente público no exercício de suas funções. 

Para dirimir, pois, toda a controvérsia em tela, 
vimos apresentar este projeto de lei, para cuja apro-
vação esperamos granjear o apoio dos nobres Pares.

Sala das Sessões, – Senador GIM.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

ÍNDICE
Vigência
Texto compilado
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro 
Vide Lei nº 12.441, de 2011

Institui o Código Civil.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Seção IV 
Dos Prazos da Prescrição

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quan-
do a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
I – a pretensão dos hospedeiros ou fornecedo-

res de víveres destinados a consumo no próprio es-
tabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou 
dos alimentos;

II – a pretensão do segurado contra o segurador, 
ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de res-
ponsabilidade civil, da data em que é citado para res-
ponder à ação de indenização proposta pelo terceiro 
prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a 
anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato 
gerador da pretensão;

III – a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justi-
ça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela per-
cepção de emolumentos, custas e honorários;

IV – a pretensão contra os peritos, pela avaliação 
dos bens que entraram para a formação do capital de 
sociedade anônima, contado da publicação da ata da 
assembléia que aprovar o laudo;

V – a pretensão dos credores não pagos contra 
os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o 
prazo da publicação da ata de encerramento da liqui-
dação da sociedade.

§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver presta-
ções alimentares, a partir da data em que se vencerem.

§ 3o Em três anos:
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I – a pretensão relativa a aluguéis de prédios ur-
banos ou rústicos;

II – a pretensão para receber prestações venci-
das de rendas temporárias ou vitalícias;

III – a pretensão para haver juros, dividendos ou 
quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos 
não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

IV – a pretensão de ressarcimento de enriqueci-
mento sem causa;

V – a pretensão de reparação civil;
VI – a pretensão de restituição dos lucros ou divi-

dendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data 
em que foi deliberada a distribuição;

VII – a pretensão contra as pessoas em seguida indi-
cadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos 
constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresen-
tação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em 
que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou 
assembléia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembléia 
semestral posterior à violação;

VIII – a pretensão para haver o pagamento de 
título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas 
as disposições de lei especial;

IX – a pretensão do beneficiário contra o segu-
rador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro 
de responsabilidade civil obrigatório.

§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, 
a contar da data da aprovação das contas.

§ 5o Em cinco anos:
I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas 

constantes de instrumento público ou particular;
II – a pretensão dos profissionais liberais em geral, 

procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus 
honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, 
da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III – a pretensão do vencedor para haver do ven-
cido o que despendeu em juízo.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 118, DE 2013

Institui o Dia Nacional do Leiloeiro

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Leiloeiro, 

a ser comemorado, anualmente, no dia 19 de outubro, 
em todo o território nacional.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Podendo ser considerada a mais antiga forma 
de negociação conhecida, o leilão é atualmente a for-
ma mais utilizada para a venda de bens de empresas 
públicas ou privadas e também de órgãos públicos. 

Pelo disposto no §5º do art. 22 da Lei 8.666, de 
1993 (Lei de Licitações) o leilão é também uma das 
formas de licitação, sendo utilizado pelo poder públi-
co para se desfazer de bens dos mais diversos tipos.

A todos estes procedimentos faz-se necessária a 
condução pelo leiloeiro, profissão regulamentada pelo 
Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932. A atuação 
ilibada destes profissionais vem imprimindo aos leilões 
confiabilidade e segurança e transformando-os numa 
das mais populares formas de comércio da atualidade.

Considerando como marco histórico inicial da 
profissão de leiloeiro em nosso país a data da regula-
mentação desta profissão pelo Decreto nº 21.981, de 
19 de outubro de 1932, tem-se por salutar firmar tal 
data como o dia de comemoração para esta.

Sala das Sessões, – Senador Sodré Santoro.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO  
Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932.

Regula a profissão de Leiloeiro ao território 
da República 

O Chefe do Governo Provisório da República dos 
Estados Unidos do Brasil, na conformidade do art. 1º 
do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 

Decreta:
Artigo único. Fica aprovado o regulamento da 

profissão de leiloeiro no território da República, que a 
este acompanha e vai assinado pelo ministro do Es-
tado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio; 
revogadas as disposições em contrário. 

 Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1932, 111º da 
Independência e 44º da República. – GETULIO VARGAS 
– Joaquim Pedro Salgado Filho – Oswaldo Aranha.

Este texto não substitui o publicado na CLB de 1932, vol 4, pág. 271

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO 
Nº 21.981, DE 19 DE OUTUBRO DE 1932 

CAPÍTULO I  
Dos Leiloeiros 

Art. 1º A profissão de leiloeiro será exercida me-
diante matricula concedida pelas juntas Comerciais, do 
Distrito Federal, dos Estados e Território do Acre, de 
acordo com as disposições deste regulamento. 
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Art. 2º Para ser leiloeiro, é necessário provar: 
a) ser cidadão brasileiro e estar no gozo dos di-

reitos civís e políticos; 
b) ser maior de vinte e cinco anos; 
c) ser domiciliado no lugar em que pretenda exer-

cer a profissão, há mais de cinco anos; 
d) ter idoneidade, comprovada com apresenta-

ção de caderneta de identidade e de certidões nega-
tivas dos distribuidores, no Distrito Federal, da Justiça 
Federal e das Varas Criminais da Justiça local, ou de 
folhas corridas, passadas pelos cartórios dessas mes-
mas Justiças, e, nos Estados e no Território do Acre, 
pelos Cartórios da Justiça Federal e Local do distrito 
em que o candidato tiver o seu domicílio. 

Apresentará, também, o candidato, certidão ne-
gativa de ações ou execuções movidas contra ele no 
foro civil federal e local, correspondente ao seu domi-
cílio e relativo ao último quinquênio. 

Art. 3º Não podem ser leiloeiros: 
a) os que não podem ser comerciantes; 
b) os que tiverem sido destituídos anteriormente 

dessa profissão, salvo se o houverem sido a pedido; 
c) os falidos não reabilitados e os reabilitados, 

quando a falência tiver sido qualificada como culposa 
ou fraudulenta. 

Art. 4º Os leiloeiros serão nomeados pelas Juntas 
Comerciais, de conformidade com as condições pres-
critas por este regulamento no art. 2º, e suas alíneas. 

Art. 5º Haverá, no Distrito Federal, 20 leiloeiros 
e, em cada Estado e no Território do Acre, o número 
que for fixado pelas respectivas Juntas Comerciais. 

Art. 6º Cada leiloeiro é abrigado, após a habilita-
ção, perante às Juntas comerciais e mediante despacho 
destas, a prestar a fiança de 40:000$0, em dinheiro 
ou apólices da dívida pública federal, que será reco-
lhida, no Distrito Federal, ao Tesouro Nacional e, nos 
Estados e no Território do Acre, às Delegacias Fiscais, 
Alfândegas ou Coletorias Federais. 

§ 1º A fiança em apólices nominativas será pres-
tada com o relacionamento desses títulos na Caixa de 
Amortização, ou nas repartições federais competentes 
para recebê-la, dos Estados e no Território do Acre, me-
diante averbações que as conservem intransferiveis, até 
que possam ser levantadas legalmente, cabendo aos 
seus proprietários a percepção dos respectivos juros. 

§ 2º Quando se oferecem como fiança depósitos 
feitos nas Caixas Econômicas, serão as respectivas ca-
dernetas caucionadas na forma do parágrafo anterior, 
percebendo igualmente os seus proprietários os juros 
nos limites arbitrados por aqueles institutos, 

§ 3º A caução da fiança em qualquer das espécies 
admitidas, a, bem assim o seu levantamento, serão efe-

tuados sempre à requisição da Junta Comercial perante 
a qual se tiver processado a habilitação do leiloeiro. 

Art. 7º A fiança responde pelas dívidas ou respon-
sabilidades do leiloeiro, originadas por multas, infrações 
de disposições fiscais, impostos federais e estaduais 
relativos à profissão, saldos e produtos de leilões ou 
sinais que ele tenha recebido e pelas vendas efetu-
adas de bens de qualquer natureza, e subsistirá até 
120 dias, após haver deixado o exercício da profissão, 
por exoneração voluntária, destituição ou falecimento. 

§ 1º Verificada a vaga do cargo de leiloeiro em 
qualquer desses casos, a respectiva Junta Comercial, 
durante 120 dias, tornará pública a ocorrência por edital 
repetido no mínimo uma vez por semana, convidando 
os interessados a apresentarem suas reclamações 
dentro desse prazo. 

§ 2º Somente depois de satisfeitas por dedução 
do valor da fiança, todas as dívidas e responsabilida-
des de que trata este artigo, será entregue a quem de 
direito o saldo porventura restante. 

§ 3º Findo o prazo mencionado no § 1º, não se 
apurando qualquer alcance por dívidas oriundas da 
profissão, ou não tendo havido reclamação alguma, 
fundada na falta de liquidação definitiva de atos pra-
ticados pelo leiloeiro no exercício de suas funções, 
expedirá a Junta, certidão de quitação com que ficará 
exonerada e livre a fiança, para o seu levantamento. 

Art. 8º O leiloeiro só poderá entrar no exercício 
da profissão, depois de aprovada a fiança oferecida e 
de ter assinado o respectivo compromisso perante à 
Junta comercial. 

Art. 9º Os leiloeiros são obrigados a registar nas 
Juntas Comerciais, dentro de 15 dias após a cobran-
ça, os documentos comprobatórios do pagamento dos 
impostos federais e estaduais relativos á sua profissão, 
sob pena de suspensão, de que não haverá recurso. 

Parágrafo único. Se decorridos seis meses, o 
leiloeiro ainda não tiver cumprido a disposição deste 
artigo, será destituido do cargo, afixando-se na porta 
de seu estabelecimento a folha do orgão oficial em que 
houver sido publicado o edital respectivo. 

Art. 10. Os leiloeiros não poderão vender em lei-
lão, estabelecimentos comerciais ou industriais sem 
que provem terem os respectivos vendedores, quita-
ção do imposto de indústrias e profissões relativo ao 
exercício vencido ou corrente, sob pena de ficarem os 
mesmos leiloeiros responsaveis pela dívida existente. 
Ficam isentos desta obrigação quando se tratar de 
leilões judiciais ou de massas falidas. 

Art. 11. O leiloeiro exercerá pessoalmente suas 
funções, não podendo delegá-las, senão por moléstia 
ou impedimento ocasional em seu preposto. 
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Art. 12. O preposto indicado pelo leiloeiro prestará 
as mesmas provas de habilitação exigidas no art. 2º, 
sendo considerado mandatário legal do proponente 
para o efeito de substituí-lo e de praticar, sob a sua 
responsabilidade, os atos que lhe forem inerentes. 
Não poderá, entretanto, funcionar juntamente com o 
leiloeiro, sob pena de destituição e tornar-se o leiloeiro 
incurso na multa de 2:000$0. 

Parágrafo único. A destituição dos prepostos 
poderá ser dada mediante simples comunicação dos 
leiloeiros às Juntas Comerciais, acompanhada da in-
dicação do respectivo substituto. 

Art. 13. Quando o leiloeiro não tiver preposto ha-
bilitado, poderá, nos leilões já anunciados, ser subs-
tituído por outro leiloeiro de sua escolha, mediante 
prévia comunicação à Junta Comercial, ou adiar os 
respectivos prégões, se, em qualquer dos casos, nisso 
convierem os comitentes por declaração escrita, que 
será conservada pelo leiloeiro no seu próprio arquivo. 

Parágrafo único. Os leilões efetuados com desres-
peito deste artigo serão nulos, sujeitando-se o leiloei-
ro à satisfação de perdas e danos, que lhe for exigida 
pelos prejudicados. 

Art. 14. Os leiloeiros, ou os prepostos, são obri-
gados a exibir ao iniciar os leilões, quando isso lhes for 
exigido, a prova de se acharem no exercício de suas 
funções, apresentando a carteira de identidade a que 
se refere o art. 2º, alínea d, ou o seu título de nomea-
ção, sob as mesmas penas cominadas no parágrafo 
único do artigo precedente. 

Art. 15. Os leiloeiros não poderão fazer nova-
ção com as dívidas provenientes do saldo dos leilões, 
convertendo-as em promissórias ou quaisquer outros 
títulos e responderão como fiéis depositários para com 
seus comitentes, sob as penas da lei. 

Parágrafo Único. Verificada a infração deste ar-
tigo, diante de denúncia cuja procedência as Juntas 
Comerciais apurarão em processo, será multado o lei-
loeiro, em quantia correspondente à quarta parte da 
fiança, com os mesmos efeitos do art. 9º. 

CAPÍTULO II  
Das Penalidades Aplicavéis aos Leiloeiros 

Art. 16. São competentes para suspender, des-
tituir e multar os leiloeiros, nos casos em que estas 
penas são aplicaveis: 

a) as Juntas Comerciais, com recurso para o mi-
nistro do Trabalho, Indústria e Comércio, no prazo de 
10 dias, nos casos de suspensão, imposição de mul-
tas e destituição, com efeito devolutivo, quando não se 
tratar dos casos do art. 9º e seu parágrafo, 

b) as justiças ordinárias, nos casos de mora e 
falta de pagamento, nas ações intentadas contra os 
leiloeiros segundo as disposições deste regulamento. 

Parágrafo Único. A condenação em perdas e da-
nos só pode ser levada a efeito pelos meios ordinários. 

Art. 17. As Juntas Comerciais cabe impor penas: 
a) ex-officio; 
b) por denúncia dos prejudicados. 
§ 1º Todos os atos de cominação de penas aos 

leiloeiros e seus prepostos far-se-ão públicos por edital. 
§ 2º A imposição da pena de multa, depois de 

confirmada pela decisão do recurso, se o houver, im-
porta concomitantemente na suspensão dos leiloei-
ros até que satisfaçam o pagamento das respectivas 
importâncias. 

§ 3º Suspenso o leiloeiro, também o estará, ta-
citamente o seu preposto. 

Art. 18. Os processos administrativos contra os 
leiloeiros obedecerão às seguintes normas: 

a) havendo denúncia de irregularidades praticadas 
por qualquer leiloeiro, falta de exação no cumprimen-
to dos seus deveres ou infração a disposições deste 
regulamento, dará a respectiva Junta Comercial início 
ao processo, juntando à denúncia os documentos re-
cebidos, com o parecer do diretor ou de quem suas 
vezes fizer, relativamente aos fatos arguidos, e intimará 
a leiloeiro a apresentar defesa, com vista do processo 
na própria Junta, pelo Prazo de cinco dias, que pode-
rá ser prorrogado, a requerimento do interessado, por 
igual tempo, mediante termo que lhe for deferido; 

b) vencido o prazo e a prorrogação, se a houver, 
sem que o acusado apresente defesa, será o processo 
julgado à revelia, de conformidade com a documen-
tação existente; 

c) apresentada defesa, o diretor ou quem suas 
vezes fizer, juntando-a ao processo, fará este concluso 
à Junta, acompanhado o de relatório, para o julgamento; 

d) as decisões das Juntas, que cominarem pena-
lidades aos leiloeiros, serão sempre fundamentadas. 

CAPÍTULO III  
Das Funções dos Leiloeiros 

Art. 19. Compete aos leiloeiros, pessoal e privati-
vamente, a venda em hasta pública ou público pregão, 
dentro de suas próprias casas ou fará delas, de tudo 
que, por autorização de seus donos por alvará judicial, 
forem encarregados, tais como imóveis, móveis, mer-
cadorias, utensílios, semoventes e mais efeitos, e a de 
bens moveis e imoveis pertencentes às massas falidas, 
liquidações judiciais, penhores de qualquer natureza, 
inclusive de jóias e warrants de armazens gerais, e o 
mais que a lei mande, com fé de oficiais públicos. 
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Parágrafo Único. Excetuam-se destas disposi-
ções as vendas de bens imóveis nas arrematações 
por execução de sentenças, as dos mesmos bens 
pertencentes a menores sob tutela e interditos, após 
a partilha, dos que estejam gravados por disposições 
testamentárias, dos títulos da dívida pública federal, 
municipais ou estadual e dos que estiverem excluidos 
por disposição legal. 

Art. 20. Os leiloeiros não poderão vender em 
leilão, em suas casas a fora delas, quaisquer efeitos 
senão mediante autorização por carta ou relação, em 
que o comitente os especifique, declarando as ordens 
ou instruções que julgar convenientes e fixando, se as-
sim o entender, o mínimo dos preços pelos quais os 
mesmos efeitos deverão ser negociados, sob pena de 
multa na importância correspondente à quinta parte da 
fiança e, pela reincidência, na de destituição. 

Art. 21. Os leiloeiros são obrigados a acusar o 
recebimento das mercadorias móveis e de tudo que 
lhes for confiado para venda e constar na carta ou re-
lação a que se refere o artigo precedente, dando para 
o efeito de indenizações, no caso de incêndio, quebras 
ou extravios, e na hipótese do comitente haver omitido 
os respectivos valores a avaliação que julgar razoavel, 
mediante comunicação que deverá ser entregue pelo 
protocolo ou por meio de carta registada. 

Parágrafo único. Quando o comitente não con-
cordar com a avaliação feita como limite provavel para 
a venda em leilão, deverá retirar os objetos, dentro de 
oito dias após a respectiva comunicação, sob pena 
de serem vendidos pelo maior preço alcançado, sem 
direito à, reclamação. 

Art. 22. Os leiloeiros, quando exercem o seu ofí-
cio dentro de suas casas e fora delas, não se achan-
do presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser 
vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários 
ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade: 

a) cumprir fielmente as instruções que recebe-
rem dos comitentes; 

b) zelar pela boa guarda e conservação dos efei-
tos consignados e de que são responsaveis, salvo caso 
fortuito ou de força maior, ou de provir a deterioração 
de vício inerente à, natureza da causa; 

c) avisar as comitentes, com a possivel brevida-
de, de qualquer dano que sofrerem os efeitos em seu 
poder, e verificar, em forma legal a verdadeira origem 
do dano devendo praticar iguais diligências todas as 
vezes que, ao receber os efeitos, notarem avaria, di-
minuição ou estado diverso daquele que constar das 
guias de remessa, sob pena de responderem, para 
com as comitentes, pelos mesmos efeitos nos termos 
designados nessas guias, sem que se lhes admita 

outra defesa que não seja a prova de terem praticado 
tais diligências; 

d) declarar, ao aviso e conta que remeterem ao 
comitente nos casos de vendas a pagamento, o nome 
e domicílio dos compradores e os prazos estipuladores; 
presumindo-se a venda efetuada a dinheiro de conta-
do, sem admissão de prova em contrário, quando não 
fizerem tais declarações; 

e) responder, perante os respectivos donos, seus 
comitentes, pela perda ou extravio de fundos em di-
nheiro, metais ou pedras preciosas, existentes em seu 
poder, ainda mesmo que o dano provenha de caso 
fortuito ou de força maior, salvo a prova de que na sua 
guarda empregaram a diligência que em casos seme-
lhantes empregam os comerciantes acautelados, e 
bem assim pelos riscos sobrevenientes na devolução 
de fundos em seu poder para as mãos dos comiten-
tes, se desviarem das ordens e instruções recebidas 
por escrito, ou, na ausência delas, dos meios usados 
no lugar da remessa; 

f) exigir dos comitentes uma comissão pelo seu 
trabalho, de conformidade com o que dispõe este re-
gulamento, e a indenização da importância despendida 
no desempenho de suas funções, acrescida dos grupos 
legais, pelo tempo que demorar o seu reembolso, e, 
quando os efeitos a ser vendidos ficarem em depósito 
litigioso, por determinação judicial, as comissões devi-
das e o aluguel da parte do armazem que os mesmos 
ocuparem, calculado na proporção da área geral e do 
preço de aluguel pago por esse armazem. 

Art. 23. Antes de começarem o ato do leilão, os 
leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a 
forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão 
ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, 
principalmente quando, pela simples intuição, não pu-
derem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu 
peso, medida ou quantidade, quando o respectivo va-
lor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de in-
correrem na responsabilidade que no caso couber por 
fraude, dolo, simulação ou omissão culposa. 

Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será 
regulada por convenção escrita que estabelecerem 
com os comitentes, sobre todos ou alguns dos efeitos 
a vender. Não havendo estipulação prévia, regulará a 
taxa de cinco por cento sobre moveis, semoventes, 
mercadorias, jóias e outros efeitos e a de três por cento 
sobre bens imóveis de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Os compradores pagarão obri-
gatoriamente cinco por cento sobre quaisquer bens 
arrematados. 

Art. 25. O comitente, no ato de contratar o leilão, 
dará por escrito uma declaração assinada do máximo 
das despesas que autoriza a fazer com publicações, 
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carretos e outras que se tornarem indispensáveis, não 
podendo o leiloeiro reclamar a indenização de maior 
quantia porventura despendida sob esse título. 

Art. 26. Os leiloeiros não poderão vender a crédito 
ou a prazo, sem autorização por escrito dos comitentes. 

Art. 27. A conta de venda dos leilões será forne-
cida até cinco dias uteis depois da realização dos res-
pectivos pregões, da entrega dos objetos vendidos ou 
assinatura da escritura de venda, e o seu pagamento 
efetuado no decurso dos cinco dias seguintes: 

§ 1º As contas de venda, devidamente autentica-
das pelos leiloeiros, demonstrarão os preços alcança-
dos nos pregões de cada lote e serão entregues aos 
comitentes mediante remessa pelo protocolo ou por 
meio de carta registada. 

§ 2º Devem as contas de venda conferir com os 
livros e assentamentos do leiloeiro, sob pena de incor-
rerem nas sanções deste regulamento. 

§ 3º Se o comitente não procurar receber a impor-
tância do seu crédito, proveniente da conta de venda 
recebido, vencido o prazo de que trata este artigo, o 
leiloeiro depositá-la-á na Caixa Econômica ou agên-
cia do Banco do Brasil, em nome de seu possuidor, 
salvo se a soma respectiva não atingir a 500$000, ou 
tiver ordem, por escrito, do comitente para não fazer 
o depósito. 

§ 4º Havendo mora por parte do leiloeiro, poderá 
o credor, exibindo a respectiva conta de venda, reque-
rer ao juizo competente a intimação dele, para pagar 
dentro de 24 horas, em cartório, o produto do leilão, 
sem dedução da comissão que lhe cabia, sob pena 
de prisão, como depositário remisso, até que realize 
o pagamento. 

Art. 28. Nos leilões judiciais, de massas falidas e 
de liquidações, os leiloeiros são obrigados a por á dis-
posição do juizo competente, ou representantes legais, 
as importâncias dos respectivos produtos, dentro dos 
prazos estabelecidos no artigo precedente. 

Art. 29. A falência do leiloeiro será sempre frau-
dulenta, como depositário de bens que lhe são entre-
gues para a venda em leilão. 

Art. 30. São nulas as fianças, bem como os en-
dossos e avais dados pelos leiloeiros. 

Art. 31. São livros obrigatórios do leiloeiro: 
I. Diário de entrada, destinado á escrituração di-

ária de todas as mercadorias, móveis, objetos e mais 
efeitos remetidos para venda em leilão no armazem, 
escriturado em ordem cronológica, sem entrelinhas, 
emendas ou rasuras, de acordo com a relação a que 
se refere o art. 20, 

II. Diário de saída, destinado á escrituração das 
mercadorias efetivamente vendidas ou saídas do ar-
mazem com a menção da data do leilão, nomes dos 

vendedores e compradores, preços obtidos por lotes 
e o total das vendas de cada leilão, extraido do Diário 
de leilões. 

III, Contas correntes, destinado aos lançamen-
tos de todos os produtos líquidos apurados para cada 
comitente, de acordo com as contas de que trata o § 
1º do art. 27, e dos sinais recebidos pelas vendas de 
Imóveis. 

Parágrafo único. O balanço entre os livros – Diário 
de entrada a Diário de saída – determinará a existên-
cia dos efeitos conservados no armazem do leiloeiro. 

Art. 32. Alem dos livros exigidos no artigo prece-
dente, os leiloeiros terão mais os seguintes, legaliza-
dos nas juntas Comerciais, mas isentos de selo, por 
serem de mera fiscalização. 

I. Protocolo, para registar as entregas das contas 
de venda e das cartas a que se referem, respectiva-
mente, os artigos 20 e 21. 

II. Diário de Leilões, que poderá desdobrar-se 
em mais de um livro para atender as necessidades do 
movimento da respectiva agência e onde serão escri-
turados a tinta, sem emendas ou rasuras que possam 
levantar dúvidas, todos os leilões que realizar o leiloei-
ro, com catálogo ou sem ele, inclusive os do armazem, 
observada na sua escrituração as mesmas normas que 
se observam na do Diário de saida, com a indicação 
da data de leilão, nome de quem o autorizou, números 
dos lotes, nomes dos compradores, prego de venda 
de cada lote, e a soma total do produto bruto do leilão, 
devendo a escrituração desse livro conferir exatamente 
com a descrição dos lotes e os preços declarados na 
conta de venda fornecida ao comitente. 

III. Livro talão, de cópia carbônica, para extra-
ção das faturas destinadas aos arrematantes de lo-
tes, com indicação do nome por inteiro de cada um e 
seu endereço. 

Art. 33. Todos os livros do leiloeiro terão número 
de ordem, inclusive o Livro-talão que não poderá ser 
emendado ou raspado e servirá para conferência ou 
esclarecimento de dúvidas, entre leiloeiros e comitentes. 

§ 1º A exibição em juizo dos Livros-talões não 
poderá ser recusada, quando exigida por autoridade 
competente para dirimir questões suscitadas entre 
leiloeiros e comitente, incorrendo na pena de suspen-
são, por tempo indeterminado, aplicavel pela autorida-
de deprecante, e por fim na de destituição, o que não 
cumprir o mandado recebido. 

§ 2º Poderão as Juntas Comerciais determinar, 
sempre que julgarem conveniente, o exame nos livros 
dos leiloeiros pelo diretor ou por seu substituto, afim 
de se verificar se os mesmos livros estão devidamen-
te escriturados e preenchem as condições prescritas 
neste regulamento, ordenando as correções que se 
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tornarem necessárias e punindo os seus possuidores 
quando as faltas ou irregularidades encontradas exi-
jam a aplicação de qualquer das medidas atribuidas 
à sua competência. 

§ 3º Quando tiver de encerrar qualquer dos seus 
livros, o leiloeiro, para poder arquivá-lo ou substitui-lo, 
o levará, á Junta Comercial a que estiver subordinado 
para o respectivo encerramento. 

Art. 34. Quando os produtos líquidos das contas 
de venda tiverem de ser depositados de acordo com o 
art. 37, § 3º, ou por determinação judicial, o selo pro-
porcional será colado nas mesmas contas e inutilizado 
pelo próprio leiloeiro, que deverá entregar a segunda via 
ao comitente, juntamente com a caderneta do depósito. 

Art. 35. As certidões ou contas que os leiloeiros 
extrairem de seus livros, quando estes se revestirem 
das formalidades legais, relativamente à venda de 
mercadorias ou de outros quaisquer afeitos que pela 
lei são levados a leilão, teem fé pública. 

Art. 36. É proibido ao leiloeiro: 
sob pena de destituição: 
1º, exercer o comércio direta ou indiretamente no 

seu ou alheio nome; 
2º, constituir sociedade de qualquer espécie ou 

denominação; 
3º, encarregar-se de cobranças ou pagamentos 

comerciais; 
sob pena de multa de 2:000$000; 
Adquirir para si, ou para pessoas de Sua família, 

coisa de cuja venda tenha sido incumbido, ainda que 
a pretexto de destinar-se a seu consumo particular. 

Parágrafo único. Não poderão igualmente os lei-
loeiros, sob pena de nulidade de todos os seus atos, 
exercer a profissão aos domingos e dias feriados na-
cionais, estaduais ou municipais, delegar a terceiros 
os pregões, nem realizar mais de dois leilões no mes-
mo dia em locais muito distantes entre si, a não ser 
que se trate de imóveis juntos ou de prédios e moveis 
existentes no mesmo prédio, considerando-se, nestes 
casos, como de um só leilão os respectivos pregões. 

Art. 37. Quando o leiloeiro precisar ausentar-se 
do exercício do cargo para tratamento de saúde, re-
quererá licença às Juntas Comerciais, juntando ates-
tado médico e indicando preposto, ou declarando, no 
requerimento, desde que data entrou em exercício esse 
seu substituto legal, se o tiver. 

Parágrafo Único. O afastamento do leiloeiro do 
exercício da profissão, por qualquer outro motivo, será 
sempre justificado. 

Art. 38. Nenhum leilão poderá ser realizado sem 
que haja, pelo menos, três publicações no mesmo 
jornal, devendo a última ser bem pormenorizada, sob 
pena de multa de 2:000$0. 

Parágrafo Único. Todos os anúncios de leilões de-
verão ser claros nas discrições dos respectivos efeitos, 
principalmente quando se tratar de bens imoveis ou de 
objetos que se caracterizem pelos nomes dos autores 
e fabricantes, tipos e números, sob pena de nulidade 
e de responsabilidade do leiloeiro. 

Art. 39. Aceitos os lances sem condições nem 
reservas, os arrematantes ficam obrigados a entrar 
com um sinal ou caução que o leiloeiro tem o direito de 
exigir no ato da compra, a pagar os preços e a receber 
a coisa vendida. Se não se realizar o pagamento no 
prazo marcado, o leiloeiro ou o proprietário da coisa 
vendida terá a opção para rescindir a venda, perdendo 
neste caso o arrematante o sinal dado, do qual serão 
descontadas pelo leiloeiro a sua comissão e as despe-
sas que houver feito, entregando a saldo a seu dono, 
dentro de 10 dias, – ou para demandar o arrematante 
pelo preço com os juros de mora, por ação executiva, 
instruida com certidão do leiloeiro em que se declare 
não ter sido completado o preço da arrematação no 
prazo marcado no ato do leilão. 

Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leilo-
eiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a 
sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para reali-
zar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro 
o direito de cobrar judicialmente e sua comissão e as 
quantias que tiver desembolsado com anúncios, guar-
da e conservação do que lhe for entregue para vender, 
instruindo a ação com os documentos comprobatórios 
dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos 
comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, 
que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso. 

Art. 41. As Juntas Comerciais, dentro do menor 
prazo possível, organizarão a lista dos leiloeiros, clas-
sificados por antiguidade, com as anotações que jul-
garem indispensaveis, e mandarão publicá-la. 

Parágrafo único. As autoridades judíciais ou ad-
ministrativas poderão requisitar as informações que 
desejarem a respeito de qualquer leiloeiro, assim como 
a escala de classificação a que se refere este artigo, 
devendo ser as respectivas respostas fornecidas rapi-
damente e sob a responsabilidade funcional de quem 
as formular, quanto á sua veracidade. 

Art. 42. Nas vendas de bens moveis ou imóveis 
pertencentes á União e aos Estados e municípios, os 
leiloeiros funcionarão por distribuição rigorosa de es-
cala de antiguidade, a começar pelo mais antigo. 

1º O leiloeiro que for designado para realizar os 
leilões de que trata este artigo, verificando, em face da 
escala, que não lhe toca a vez de efetuá-los, indicará à 
repartição ou autoridade que o tiver designado àquele 
a quem deve caber a designação, sob pena de perder, 
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em favor do prejudicado, a comissão proveniente da 
venda efetuada. 

§ 2º Nas vendas acima referidas os leiloeiros 
cobrarão somente dos compradores a comissão es-
tabelecida no parágrafo único do artigo 24, correndo 
as despesas de anúncios, reclamos e propaganda dos 
leilões por conta da parte vendedora. 

§ 3º O leiloeiro que infringir as disposições des-
te regulamento ou que tiver sido suspenso, ainda que 
uma só vez, ficará excluido de escala das vendas de 
que trata este artigo, pelo espaço de um ano. 

Art. 43. Nas vendas judiciais, de bens de massas 
falidas e de propriedades particulares, os leiloeiros 
serão da exclusiva escolha e confiança dos interessa-
dos, síndicos, liquidatários ou comitentes, aos quais 
prestarão contas de acordo com as disposições legais. 

CAPÍTULO IV  
Disposlções Gerais 

Art. 44. As Juntas Comerciais publicarão em edi-
tal afixado à porta das suas sedes e insertos no Diário 
Oficial, ou, onde não houver orgão oficial, em jornal 
de maior circulação, durante o mês de março de cada 
ano, a lista dos leiloeiros matriculados, com a data das 
respectivas nomeações, para a escala de que trata o 
art. 41, podendo as repartições públicas requisitá-las a 
qualquer tempo para execução do disposto no art. 42. 

Art. 45. Somente para fins beneficentes, quando 
não haja remuneração de qualquer espécie, será per-
mitido o pregão por estranhos á classe dos leiloeiros. 

Parágrafo único. Excetuam-se dessa restrição os 
casos de venda de mercadorias apreendidas como con-
trabando, ou abandonadas nas alfândegas, repartições 
públicas e estradas de ferro, nos termos da Nova Con-
solidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, 
e do decreto n. 5.573, de 14 de novembro de 1928. 

Art. 46. No preenchimento das vagas de leiloei-
ro que se forem dando, terão preferência os respecti-
vos prepostos, quando, requererem a sua nomeação 
dentro do prazo de 60 dias após a notificação da vaga 
perante as Juntas Comerciais. 

Art. 47. Os atuais leiloeiros darão cumprimento 
as disposições deste regulamento dentro dos prazos, 
respectivamente, de 90 dias no Distrito Federal e Es-
tados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e 
de 180 dias nos demais Estados e Território do Acre, 
sob pena de suspensão, incorrendo na de destituição 
aqueles que não o fizerem após 30 dias alem de cada 
um dos referidos prazos. 

Art. 48. Todas as atribuições conferidas às Juntas 
Comerciais, por este regulamento, serão exercidas, 
onde elas não existirem, pela autoridade que as deva 
substituir, de acordo com a legislação vigente. 

Art. 49. Este regulamento entrará em execução 
em a data de sua publicação. 

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio, 19 de outubro de 1932. – Joaquim Pedro 

Salgado Filho. 

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 119, DE 2013

Estabelece restrições ao comércio de pro-
dutos químicos com elevado potencial cor-
rosivo sobre a pele e as mucosas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os produtos químicos que apresentem 

elevado potencial corrosivo sobre a pele e as mucosas 
terão sua comercialização restrita na forma desta Lei.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput 
serão definidos em regulamento.

Art. 2º A venda dos produtos de que trata o art. 
1º ao consumidor final somente poderá ser realizada 
mediante prévio cadastramento da pessoa no estabe-
lecimento comercial.

§ 1º O adquirente deverá justificar a compra, 
informar a destinação do produto e assinar termo de 
responsabilidade sobre o manuseio de produtos quí-
micos corrosivos.

§ 2º O estabelecimento comercial manterá em 
arquivo as informações relativas às vendas do produ-
to ao consumidor final durante o prazo de três anos, 
para fins de fiscalização.

Art. 3º É vedada a venda dos produtos de que 
trata o art. 1º:

I – a crianças e adolescentes;
II – a granel ao consumidor final.
Art. 4º Os rótulos e embalagens dos produtos 

químicos de que trata esta Lei deverão conter alertas 
e advertências sobre riscos à saúde.

Art. 5º A venda dos produtos de que trata o art. 
1º em desconformidade com as disposições desta Lei 
sujeita o estabelecimento infrator às penalidades esta-
belecidas pelo inciso XXIX do art. 10 da Lei nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a data de sua publicação.

Justificação

Queimadura é toda lesão causada por agentes ex-
ternos sobre o revestimento do corpo, podendo destruir 
desde a pele até tecidos mais profundos, como ossos 
e músculos. Diferentemente do que muitos pensam, 
as queimaduras não são provocadas apenas pelo fogo 
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ou por fontes de calor intenso. Parcela expressiva dos 
casos de queimadura registrados no País se deve ao 
uso inadequado de produtos químicos, especialmente 
os ácidos e as bases fortes.

Em audiência pública realizada no âmbito da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 
a Dra. Thereza Piccolo expôs sua larga experiência no 
atendimento de pessoas com queimaduras. A cirurgiã 
plástica enfatizou a grande incidência de queimaduras 
provocadas por ácidos e bases fortes adquiridos por 
pessoas sem conhecimentos técnicos sobre a mani-
pulação desses produtos. É muito comum que pesso-
as utilizem esses produtos químicos perigosos para 
finalidades inadequadas, tais como limpeza de pisos, 
remoção de lodo etc. 

O uso doméstico de ácidos e bases fortes, em 
concentrações elevadas, também traz séria ameaça 
às crianças, pois muitas vezes os produtos são arma-
zenados inapropriadamente, ao alcance dos infantes.

A Dra. Thereza Piccolo também realçou a im-
portância do uso de produtos químicos cáusticos para 
atacar deliberadamente outras pessoas. Essa prática 
era muito rara no País há algumas décadas, porém, 
com a divulgação de alguns casos estarrecedores de 
uso de ácidos para perpetrar vinganças em países 
orientais, alguns brasileiros resolveram adotar essa 
prática nefasta. 

A médica relatou ter atendido, em seu serviço 
especializado, inúmeros pacientes com queimaduras 
extensas e profundas, muitas vezes acometendo a face, 
provocadas por ácidos e bases lançados por pesso-
as ligadas à vítima: esposas, maridos, namorados e 
parentes. Num acesso de fúria, a disponibilidade de 
produtos químicos letais pode precipitar uma tragédia.

Por isso, a especialista recomendou a restrição 
do comércio de ácidos e bases fortes, com o fito de 
diminuir o acesso a esses produtos para pessoas sem 
a devida habilitação para seu manuseio. Não se pode 
admitir que produtos químicos com tamanho grau de 
periculosidade sejam comercializados e usados livre-
mente. O mínimo que se pode exigir é a restrição da 
venda a adultos, que justifiquem o uso do produto.

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura infrações à legislação sanitária 
federal, estabelece as sanções respectivas, 
e dá outras providências. 

 O Presidente da República , faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I  
Das Infrações e Penalidades 

 Art . 1º – As infrações à legislação sanitária fede-
ral, ressalvadas as previstas expressamente em nor-
mas especiais, são as configuradas na presente Lei.
....................................................................................

 Art . 10 – São infrações sanitárias: 
....................................................................................

XXIX – transgredir outras normas legais e regu-
lamentares destinadas à proteção da saúde: 

 pena - advertência, apreensão, inutilização e/
ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou 
fabricação do produto, cancelamento do registro do 
produto; interdição parcial ou total do estabelecimen-
to, cancelamento de autorização para funcionamento 
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamen-
to do estabelecimento, proibição de propaganda e/
ou multa; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)
....................................................................................

 Art . 39 – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

 Art . 40 – Ficam revogados o Decreto-lei nº 785, 
de 25 de agosto de 1969, e demais disposições em 
contrário. 

 Brasília, em 20 de agosto de 1977; 156º da Inde-
pendência e 89º da República. – ERNESTO GEISEL  
– Paulo de Almeida Machado.

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Assuntos Sociais, 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.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 115/13-GLPSDB

Brasília, de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que 

a partir desta data, o Senador Cyro Miranda deixa de 
integrar, como suplente, a Comissão de Serviços de 
Infraestrutura.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero me inscre-
ver pela Liderança da Oposição.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Liderança da Minoria, Senador Mário Couto.

Senador Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Eu gostaria também de me inscrever para uma 
comunicação inadiável, baseado no art. 14 do Regi-
mento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Nem precisa citá-lo, Senador, o senhor já está 
inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– O Senador Casildo para uma comunicação inadiável; 
o Senador Mário Couto é o primeiro orador inscrito por 
liderança partidária; e o Senador Paulo Paim, a quem 
convido, é o primeiro orador inscrito para fazer uso da 
palavra. Em seguida, o Senador Mário Couto e, não 
havendo orador inscrito, o Senador... Mas a Senadora 
Vanessa já está presente e falará no horário dela. De-
pois da Senadora Vanessa, é V. Exª, Senador Casildo.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidenta, eu estou esperando uma matéria sobre a qual 
vou fazer a dissertação na tarde de hoje.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sim.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – De 
maneira que, até a matéria chegar, V. Exª pode ir cha-
mando...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Faço permuta com o Senador Casildo Maldaner.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois 
não. Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Agradeço-lhe a orientação, Senador Mário Couto. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dora Ana Amélia, que preside a sessão, primeiro, eu 
agradeço a V. Exª porque sei que ontem, Senador Ro-
drigo Rollemberg, a Senadora Ana Amélia representou 
os três Senadores e V. Exª também no aniversário do 
Beto. Então, agradeço a V. Exª, Senadora.

Senadores e Senadoras, eu queria, neste mo-
mento, fazer um registro rápido, dizendo que, de mi-
nha parte, vi com bons olhos a iniciativa do Ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante, e do Presidente da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Sr. Marcus Vinicius 
Furtado. Houve entre eles um acordo de cooperação 
técnica com o objetivo de realizar estudos para subsi-
diar nova política regulatória para o ensino jurídico no 
Brasil. Muitas instituições têm nos procurado demons-
trando preocupação. A preocupação é com os cursos 
de Direito que estão em fase de avaliação no MEC e 
o número de alunos que rodam, muitas delas com re-
nome e longos anos dedicados ao ensino.

Na última sexta-feira, recebi aqui no Senado o 
Instituto de Desenvolvimento Cultural (IDC), na figura 
dos Srs. Domingos Colpo, Marciano Colpo e José Aldo 
Pinheiro, todos de Porto Alegre. O instituto gaúcho já 
possui cursos jurídicos preparatórios para os exames 
da Ordem, concurso e pós-graduação. Na oportunida-
de, a pedido deles, falei com o Secretário-Executivo 
do MEC, Henrique Paim. Repito: Henrique Paim, que 
não é meu parente. Henrique recebeu em audiência a 
equipe e tranquilizou a todos afirmando que a ideia é 
expandir os cursos, sim, mas com qualidade. A OAB 
e o Ministério pretendem regulamentar a política de 
critérios para a autorização, o reconhecimento e a re-
novação de cursos de Bacharel em Direito. Segundo 
o MEC, os processos em trâmite serão avaliados sem 
qualquer prejuízo para os trabalhos já efetuados. Tendo 
qualidade, não precisa se preocupar. Para Henrique, 
Secretário-Executivo do MEC, será importante esse 
trabalho conjunto com a OAB e com o Ministério para 
expandir, repito, os cursos, mas com qualidade. 

Por fim, agradeço essa parceria com o Ministério 
da Educação, especialmente na figura do ex-Senador 
e hoje Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e 
também do Secretário-Executivo Henrique Paim, pelos 
quais tenho o maior apreço, e do próprio Tiago, que 
trabalhava comigo e foi requisitado pelo MEC, onde 
está fazendo um belíssimo trabalho.

Senadora Ana Amélia, vou falar de um tema, e 
tenho certeza de que a minha exposição é a mesma 
que a senhora faria se estivesse na tribuna neste mo-
mento – mas está presidindo e falará depois sobre o 
tema –, que diz respeito à emenda assinada pelos 
três gaúchos: Senadora Ana Amélia, Senador Simon 
e Senador Paim. 

Senhoras e senhores, hoje é um dia histórico. 
Esta Casa, hoje ou o mais tardar amanhã, tudo indica, 
haverá de votar um projeto da maior relevância para 
todos os brasileiros, que envolve todos os Estados. A 
Bancada gaúcha está coesa na defesa dos interesses 
do Rio Grande do Sul. 

Nas últimas semanas, estivemos reunidos com 
o Relator, Senador Walter Pinheiro, com a presença 
dos três Senadores do Rio Grande e do Secretário 
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da Fazenda Odir Tonollier e, na oportunidade, com o 
próprio Governador Tarso Genro.

Demonstramos com dados e tabelas a situação 
de prejuízo para o nosso Estado nesse debate do FPE. 
Apresentamos uma proposta que, tenho certeza, goza 
de condições plenas de aprovação, justamente porque 
atende não somente ao Estado gaúcho, mas a outros 
15 Estados que, no nosso entendimento, estavam pre-
judicados pela forma original. 

A proposta é simples, objetiva e trará maior har-
monia na repartição dos recursos.

A primeira alteração pega os Estados chamados 
menores – uns dizem os Estados norte – e consiste 
em um limite populacional mínimo de 1%. Não é o 
caso do Rio Grande do Sul, mas avança na melhoria 
da distribuição para os chamados Estados de popu-
lação menor. O objetivo é o de trazer mais igualdade 
aos Estados com população menor.

Essa nossa proposta garante aos Estados, no 
fator populacional, um mínimo efetivo de 1,21% e um 
índice máximo de 8,44%, visto que o excedente é no-
vamente redistribuído entre todos.

Além disso, pretendemos, na nossa proposta, 
assinada pelos três Senadores do Rio Grande, uma 
alteração do redutor para 75% em relação à renda do-
miciliar per capita, como forma de minimizar as perdas. 
No relatório original, está 70%.

Por fim, mas não menos importante, nós quere-
mos a reinclusão do art. 2º, que trata da inaplicabilidade 
dessa fórmula para os demais repasses. Lembramos 
aqui, principalmente, a questão dos royalties, porque, 
se for aplicado agora, perdemos agora e perdemos no-
vamente, quando, no futuro, houver outra redistribuição. 

Enfim, eu, o Senador Simon e a Senadora Ana 
Amélia endossamos essa ideia, que foi discutida inclu-
sive com os Estados do Sul e outros Estados.

Em relação ao adendo apresentado pelo nobre 
Senador Relator, na semana passada, observamos 
que houve, embora pequena, uma alteração. Permane-
cem os índices atuais do anexo único da LC nº 62/89 
(2,3548% no caso do Rio Grande do Sul) até 2015. O 
problema é dali para frente. Em 2016 e 2017, ficam 
garantidos os valores nominais de 2015, reajustados 
pelo IPCA + 50% da variação real do PIB. Lamentavel-
mente, o índice despenca para 1,73%. Não foi alterado 
e continua valendo para os demais repasses, o que é 
muito ruim, pois desfavorece em demasia as receitas, 
por exemplo, do nosso Estado.

Por fim, quero dizer que pretendíamos apoiar, 
inclusive, outras emendas mais favoráveis à causa do 
Rio Grande do Sul e até mesmo apresentar um subs-
titutivo, mas preferimos algo mais equilibrado, razoá-

vel, mas equânime, que caminhe no sentido de uma 
maior paridade entre todas as unidades da Federação.

Senador Casildo Maldaner, saliento que essa 
proposta, que foi construída, principalmente, pelo Rio 
Grande do Sul e por Santa Catarina, também perde, 
mas não perde tanto como o projeto original.

Por isso, nós, Senadores dos Estados do Sul e – 
diria – do Norte, pedimos o apoio dos nobres colegas, 
especialmente dos Senadores dos outros 15 Estados, 
que aumentam seus índices a partir da proposta que 
assinamos. Nós, eu digo, os três Senadores do Rio 
Grande, com o aval de outros Senadores.

Nossa proposta melhora para Estados que es-
tavam perdendo: Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pa-
raná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Ca-
tarina, São Paulo, Sergipe, Pará e Tocantins.

Gostaria que ficasse registrada nos Anais a tabela 
anexa, com o cálculo de quem ganha e quem perde 
com essa nossa sugestão.

Acredito que temos que ser coerentes. Se cada 
bancada apoiar uma emenda diferente, como diz o di-
tado, perdemos todos e morremos na praia.

A nossa sugestão – é nossa, não é individual – 
é de que possamos somar esforços em torno de pro-
postas que sejam vencedoras e que tragam vantagens 
para a maioria dos Estados.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Senador Paim...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Casildo Maldaner, passo a palavra a V. Exª em seguida.

A nossa proposta atende à maioria dos Estados. 
Caso não haja consenso em torno dela, somos sim-
páticos – e falava com o Senador Dornelles antes –, 
em última instância, Senadora Ana Amélia... Em última 
instância, vamos pela proposta do Dornelles, embora 
entendamos que ela não é ideal. Entendemos que a 
nossa é mais equilibrada, mas a do Senador Dornelles 
é melhor ainda que o projeto original.

A iniciativa do ilustre carioca é favorável a 16 
Estados da Federação, se compararmos com a atual 
redação.

Em relação ao substitutivo apresentado pelo meu 
querido amigo e Senador do meu Partido, Walter Pi-
nheiro, os Estados de Goiás, Sergipe...

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

cantins também melhoram seus índices.
Era isso, Senador Casildo Maldaner. É com ale-

gria que concedo um aparte a V. Exª. E sei da tolerân-
cia da nossa companheira nessa jornada, Senadora 
Ana Amélia.
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O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Muito brevemente, apenas para dizer que essa preo-
cupação de V. Exª e do Rio Grande do Sul, que inclui 
a Senadora Ana Amélia e o Senador Pedro Simon, é 
algo que vem procurar um consenso, buscar o deba-
te. Ela, para nós, incluindo Santa Catarina, é a melhor 
das três. Tem a do Senador Dornelles... 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Foi cons-
truída junto com o Governador de Santa Catarina e 
com os técnicos das Secretarias.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Isso. Até o Codesul fez uma reunião em Santa Catari-
na, na última quinta-feira, e trataram disso. O Codesul, 
com a participação de Mato Grosso do Sul, do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, logicamente, 
em segundo plano, está aquela do Senador Dornelles. 
As duas ficam melhores ainda do que a do eminente 
Relator Walter Pinheiro. Em todo caso, é um debate 
que, pelo que se vê, pelo que se nota, talvez, no fim 
do dia de hoje ou ainda na parte da tarde de hoje, 
entre em discussão aqui no plenário. Mas é bom nos 
prepararmos...

(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – ... 

para esse grande debate. Quero cumprimentá-lo pelo 
esforço e pela dedicação, pois V. Exª é muito conheci-
do por defender os direitos dos aposentados, disto e 
daquilo, defender os temas mais relacionados à área 
social, mas também debate a questão dos Municípios 
e dos Estados. Vejo que V. Exª é bem polivalente no 
Senado Federal. Meus cumprimentos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Casildo Maldaner. Agradeço pelo 
aparte, que mostra que, na verdade, essa proposta que 
todos endossamos contempla a maioria dos Estados. 
Olhei todas as propostas, é a que vai mais na linha 
da justiça. Por isso, fico feliz com o seu depoimento.

Senadora Ana Amélia, agradeço a V. Exª pela to-
lerância. Considere na íntegra o meu pronunciamento, 
porque comentei mais do que li. 

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

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

Registro sobre agenda no MEC. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, frente a no-

tícia de que o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
assinou com o Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Marcus Vinicius Furtado, acordo de 
cooperação técnica com objetivo de realizar estudos 
para subsidiar nova política regulatória para o ensino 
jurídico no Brasil, muitas instituições tem nos procurado.

A preocupação das instituições é com os cursos 
de direito que estão em fase de avaliação no MEC.

Muitas delas com renome e longos anos dedi-
cados ao ensino.

Na última sexta-feira recebi os representantes do 
Instituto de Desenvolvimento Cultural – IDC, Srs. Do-
mingos Colpo, Marciano Colpo e José Aldo Pinheiro, 
localizado em Porto Alegre.

O instituto gaúcho já possui cursos jurídicos pre-
paratórios para o exame da ordem, concurso e pós– 
graduações.

Na oportunidade o Secretário Executivo do MEC, 
Henrique Paim, recebeu em audiência a equipe e 
tranquilizou-os, afirmando que a ideia é expandir os 
cursos com qualidade. 

A OAB e o Ministério pretendem regulamentar 
a política de critérios para a autorização, o reconhe-
cimento e renovação de reconhecimento do curso de 
bacharel em direito.

Segundo o MEC, os processos em tramite serão 
avaliados, sem qualquer prejuízo para os trabalhos já 
efetuados.

Para Henrique Paim será importante esse traba-
lho conjunto com a OAB para que o Ministério possa 
expandir os cursos de direito com qualidade.

Por fim, quero agradecer essa parceria com o 
Ministério da Educação, especialmente na pessoa do 
Ministro Aloizio Mercadante e do Secretário-Executivo 
Henrique Paim, o qual tenho o maior apreço. 

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

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre a votação do Fundo de Participa-

ção dos Estados (FPE) no plenário do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um 

dia histórico, uma votação da maior relevância para to-
dos nós, representantes legítimos dos estados.

A bancada gaúcha está coesa na defesa dos in-
teresses do Rio Grande do Sul.

Nas ultimas semanas temos nos reunido com o 
relator Senador Walter Pinheiro com a presença do 
Secretario de Fazenda Odir Tonollier e do Governa-
dor Tarso Genro. 

Demonstramos com dados em tabelas a situação 
de prejuízo para o nosso estado. 

Apresentamos uma proposta que, tenho certeza, 
goza de condições plenas de aprovação, justamente 
porque atende não somente ao estado gaúcho, mas 
outras 15 unidades da Federação. 

A proposta é simples, objetiva e trará maior har-
monia na repartição. 
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A primeira alteração consiste em um limite po-
pulacional mínimo de 1%, cujo objetivo é o de trazer 
mais igualdade aos estados com população menor. 

Essa nossa proposta garante aos estados no fator 
populacional um mínimo efetivo de 1,21% e um índice 
máximo de 8,44%, visto que o excedente é novamente 
redistribuído entre todos. 

Além disso, pretendemos alteração do redutor 
para 75% em relação à renda domiciliar per capita, 
como forma de minimizar as perdas. 

E por fim, mas não menos importante, a reinclu-
são do artigo 2º que trata da inaplicabilidade da fórmula 
para os demais repasses, excluindo principalmente a 
repartição dos royalties do petróleo.

Eu, o senador Simon e a senadora Ana Amélia 
endossamos essa ideia. 

Em relação ao adendo apresentado pelo nobre 
senador relator, na semana passada, observamos pe-
quenas alterações.

Permanecem os índices atuais do anexo único da 
LC 62/89 (2,3548% no caso do RS) até 2015.

Em 2016 e 2017 ficam garantidos os valores 
nominais de 2015 reajustados pelo IPCA + 50% da 
variação real do PIB.

Lamentavelmente o índice de 1,73%, não foi al-
terado e continua valendo para os demais repasses, 
o que é muito ruim, pois desfavorece em demasia as 
receitas gaúchas.

Por fim quero dizer que pretendíamos apoiar 
outras emendas mais favoráveis que a nossa e, até 
mesmo, apresentar um substitutivo, mas preferimos 
algo mais razoável, mas equânime que caminhe no 
sentido de uma maior paridade entre as unidades da 
Federação.

Saliento que esta proposta o Rio Grande do Sul 
também perde, mas não perde tanto. 

Por isso, peço a apoio dos nobres colegas, es-
pecialmente dos senadores dos 15 Estados que au-
mentam seus índices com esta nossa proposta, em 
relação ao substitutivo do relator, são eles:

1. Acre

2. Amapá
3. Espírito Santo
4. Goiás
5. Mato Grosso
6. Mato Grosso do Sul
7. Minas Gerais 
8. Paraná
9. Rio de Janeiro
10. Rondônia
11. Roraima
12. Santa Catarina
13. São Paulo
14. Sergipe
15. Tocantins
Gostaria que ficasse registrado nos anais a tabe-

la anexa com o calculo de quem ganha e quem perde 
com essa nossa sugestão.

Acredito que temos que ser coerentes.
Se cada bancada apoiar uma emenda diferente, 

como diz o ditado: “morreremos na praia”.
A minha sugestão é que nos unamos em torno 

de propostas que possam ser vencedoras e trazer 
vantagens para a maioria dos Estados.

Essa nossa proposta tem viabilidade e atende a 
15 Bancadas, por isso peço o apoio dos nobres sena-
dores e senadores desses Estados. 

Caso não haja consenso em torno da proposta 
gaúcha, somos simpáticos à aprovação da sugestão 
do nobre senador Francisco Dornelles.

A iniciativa do ilustre carioca é favorável a 16 
(dezesseis) Estados da Federação, se compararmos 
com a atual situação.

Em relação ao substitutivo apresentado pelo se-
nador Walter Pinheiro, os Estados de Goiás, Sergipe 
e Tocantins também melhoram seus índices.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Na forma regimental, Senador Paulo Paim, a 

solicitação de V. Exª será atendida.

E eu queria endossar. Hoje até fiquei, de certa 

forma, animada, porque li na imprensa que o Relator, 

Senador Walter Pinheiro, teria entrado em contato di-

zendo que o Rio Grande do Sul não seria prejudicado. 

Não entendi se isso era acatamento à nossa emenda...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ou se é 

só até 2015.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Ou se é só até 2015. É mais ou menos um pre-
sente de grego. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem.) – Peço a V. Exª que me inscreva para falar 
pela Liderança do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Alvaro Dias. Antes 

UF ATUAL
SUBSTITUTIVO 
WALTER PINHEIRO COEFICIENTES

ACRE 3,42% 3,19% 3,45%

ALAGOAS 4,16% 4,99% 4,60%

AMAPÁ 3,41% 2,54% 3,03%

AMAZONAS 2,79% 4,55% 4,19%

BAHIA 9,40% 9,23% 8,41%

CEARÁ 7,34% 7,25% 6,63%

DISTRITO FEDERAL 0,69% 0,69% 0,64%

ESPÍRITO SANTO 1,50% 1,85% 2,02%

GOIÁS 2,84% 2,51% 2,72%

MARANHÃO 7,22% 7,22% 6,63%

MATO GROSSO 2,31% 2,09% 2,22%

MATO GROSSO DO SUL 1,33% 1,73% 1,86%

MINAS GERAIS 4,45% 5,12% 5,33%

PARÁ 6,11% 6,98% 6,39%

PARAÍBA 4,79% 4,99% 4,59%

PARANÁ 2,88% 2,62% 3,02%

PERNAMBUCO 6,90% 7,03% 6,43%

PIAUÍ 4,32% 5,10% 4,70%

RIO DE JANEIRO 1,53% 1,21% 1,94%

RIO GRANDE DO NORTE 4,18% 4,22% 3,95%

RIO GRANDE DO SUL 2,35% 1,73% 2,26%

RONDÔNIA 2,82% 2,45% 2,61%

RORAIMA 2,48% 2,15% 2,71%

SANTA CATARINA 1,28% 0,87% 1,28%

SÃO PAULO 1,00% 0,78% 1,57%

SERGIPE 4,16% 3,93% 3,63%

TOCANTINS 4,34% 2,97% 3,17%



16560 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

de V. Exª, estão inscritos o Senador Mário Couto e o 
Senador Rodrigo Rollemberg, pela Liderança. 

Eu queria convidar... Senador Mário Couto, V. Exª 
quer fazer permuta com...

Senador Casildo Maldaner, para uma comuni-
cação inadiável. 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente Ana Amélia, caros Colegas, 
não poderia deixar de, nesta tarde, fazer um registro, 
de comunicar à Casa e ao Brasil o que houve ontem 
em Florianópolis, em Santa Catarina.

Nosso Estado ontem viveu um momento histórico, 
que produzirá efeitos positivos não apenas no Estado, 
mas no Brasil e na América Latina: foi assinado em Flo-
rianópolis o contrato para instalação da primeira fábrica 
da famosa montadora alemã BMW na América Latina. 
As obras de instalação já estão em andamento e, em 
2015, já teremos os primeiros carros fabricados no País.

Como reflexos imediatos, podemos falar na ge-
ração de 1,4 mil empregos diretos, cerca de 5 mil 
indiretos, com investimento inicial superior a R$500 
milhões, chegando, em pouco tempo, a algo em torno 
de R$1 bilhão.

As repercussões, no entanto, são muito mais 
profundas. A instalação da montadora prevê trans-
ferência de tecnologia, dando efetiva contribuição à 
modernização da indústria nacional. Por seu alto grau 
de exigência, demandará do mercado a formação de 
profissionais com grande especialização e, pelo mes-
mo motivo, desenvolverá uma forte e extensa cadeia 
de fornecedores, que deverão estar enquadrados nos 
padrões internacionais seguidos pela marca. Isso para 
não falar em incremento na arrecadação e seus bene-
fícios associados.

A conquista, nobre Presidente e caros colegas, 
que merece ser celebrada e conhecida de todos os 
brasileiros, deve-se a dois motivos fundamentais.

De um lado, a já conhecida vocação industrial 
catarinense. O Município de Araquari, onde está sen-
do construído o parque fabril, localiza-se na região 
norte catarinense, um dos mais importantes polos da 
indústria metal-mecânica brasileira. Da mesma forma, 
a infraestrutura logística e a capacitação de nossos 
profissionais foram determinantes.

Mas esse fator não é o suficiente para atração 
de um investimento de tal monta, certamente disputa-
do por todos os Estados brasileiros – além de nossos 
vizinhos sul-americanos. Fez toda diferença o esforço 
empreendido pelo governo catarinense, na pessoa 
do nosso Governador Raimundo Colombo, que não 
mediu esforços para a concretização da empreitada. 
A missão exigiu uma união suprapartidária, articulada 

e coesa, no campo legislativo e econômico, condições 
construídas com habilidade e perseverança pelo Go-
vernador e seu secretariado, com o apoio amplo de 
nossas forças políticas e empresariais.

É essencial destacar a vital participação do Go-
verno Federal, que esteve representado nos atos pe-
los Ministros Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; e os catarinenses Ideli 
Salvatti, de Relações Institucionais; e Manoel Dias, do 
Trabalho, recém-empossado nesse Ministério, além 
dos nossos colegas aqui no Senado, Luiz Henrique 
e Paulo Bauer, Deputados Federais, enfim, todos do 
fórum parlamentar catarinense participando.

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Estou concluindo, nobre Presidente.
É dessa parceria entre as forças vivas da socie-

dade, públicas e privadas, que se criam as condições 
para o desenvolvimento econômico e social de nosso 
País. Com melhoria na infraestrutura logística e redu-
ção da carga tributária, aliada à qualificação profissio-
nal de nossos jovens, estarão firmados os alicerces 
para que o exemplo catarinense se replique por todo 
o País, e dê frutos.

São nossas reflexões, e a comunicação que não 
pude deixar de trazer à Casa, nobre Presidente Ana 
Amélia, do fato de que ontem toda a sociedade cata-
rinense participou, um regozijo para nós, com exten-
são para o Sul brasileiro, para o Brasil. Eis que dessa 
marca, da BMW, na América do Sul, é a primeira que 
se instala, e por sinal, no Brasil. Fomos contemplados. 
Com certeza, os raios disso serão benéficos para todo 
o Brasil e para a América do Sul.

Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento-o, Senador Casildo Maldaner. 
Parabéns a Santa Catarina, que, ao sediar uma mon-
tadora da competência e do reconhecimento inter-
nacional da BMW, mostra que o Estado foi escolhido 
pela sua competitividade, pela qualidade do seu povo 
e pela capacidade do Estado na sua eficiência. Então, 
essa é a grande questão. Parabéns aos catarinenses 
por esse benefício!

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Muito obrigado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
estou pronto. Tão logo possa chamar...

A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Agora eu tenho que chamar a Senadora Vanessa 
Grazziotin, que está como oradora inscrita. Logo depois 
da Senadora, será V. Exa.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas 
falar depois da Senadora Vanessa para mim é um or-
gulho que não tem limites.

A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O senhor é um cavalheiro. Obrigada, Senador 
Mário Couto.

A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designou os Senadores Ricardo 
Ferraço, Francisco Dornelles e Casildo Maldaner como 
membros suplentes para integrar a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, em 
vagas destinadas ao PMDB, conforme Ofício no 140, 
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 Depu-
tados.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 140/2013

Brasília, 9 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, comunico a Vos-

sa Excelência, nos termos regimentais, a indicação 

dos Senadores abaixo para comporem a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
– CMO, como membros suplentes, conforme Ofício nº 
95/2013-CN, cópia em anexo.

Senador Ricardo Ferraço – PMDB – ES
Senador Francisco Dornelles – PP – RJ
Senador Casildo Maldaner – PMDB – SC
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-

deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

Of. nº 95/2013-CN

Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Senhor Líder,
Solicito a V. Exª, de acordo com os arts. 5º, 6º e 

7º da Resolução nº 1, de 2006-CN, e nos termos da 
Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regi-
mento Comum do Congresso Nacional, a indicação de 
3 (três) membros titulares e igual número de suplen-
tes, referente à participação do Bloco Parlamentar da 
Maioria (PMDB/PP/PV) na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, conforme o cál-
culo da proporcionalidade partidária em anexo.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente do Congresso Nacional.
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A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra, a Senadora...

Senador Casildo, o senhor queria...?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Apenas para deixar registrado que o Senador 
Mário Couto foi muito gentil em permitir a permuta, para 
que eu fizesse a comunicação desse empreendimento 
que ontem começou a se instalar em Santa Catarina 
e, por extensão, no Brasil. Eu quero deixar aqui o re-
conhecimento dos catarinenses ao Pará.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Casildo.

E uma catarinense de nascimento assume a tri-
buna neste momento: Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Ana Amélia, Srs. 
Senadores, companheiros e companheiras.

Srª Presidenta, deve já ter tido início, neste mo-
mento, no auditório Freitas Nobre, da Câmara dos 
Deputados, um importante evento, um ato organiza-
do e patrocinado pelos profissionais da enfermagem 
no Brasil. Mais uma vez, estão em caravana a Brasí-
lia para reivindicar a aprovação do Projeto de Lei nº 
2.295, de 2000, projeto esse que teve origem aqui no 
Senado Federal. O projeto, apresentado e aprovado 
pelo Senado, em 1999, aqui tomou número; apresenta-
do pelo Senador Lúcio Alcântara, do PSDB do Estado 
do Ceará, determina, Senador Alvaro Dias, a jornada 
de 30 horas para as trabalhadoras e os trabalhadores 
em enfermagem do Brasil.

Importante: enquanto eu estive, em 2010, à frente 
da Liderança do Partido, da Bancada do PCdoB, na 
Câmara dos Deputados, nós conseguimos aprovar, 
Senadora Ana Amélia, no colegiado de Líderes, um 
requerimento de urgência, e tentamos, inúmeras ve-
zes, votar e aprovar a matéria no plenário da Câmara 
dos Deputados. Infelizmente, outras questões não per-
mitiram, àquela época, que o projeto fosse votado, de 
tal sorte que, agora, no ano de 2013, mais de 10 anos 
depois de apresentado esse projeto, a categoria ainda 
continua se mobilizando, no Brasil inteiro, buscando a 
aprovação do mesmo, Srª Presidente.

E este ano, mais uma vez, por iniciativa da Depu-
tada Bruna Furlan, foi aprovado o regime de urgência 
para que ele fosse votado imediatamente no plenário 
da Câmara dos Deputados. Infelizmente, um Deputa-
do do mesmo partido da Deputada Bruna apresentou 
outro requerimento pedindo para retirar-se o regime 
de urgência.

O fato é que a categoria, hoje vinda de todos os 
Estados brasileiros – do seu Estado, o Rio Grande do 
Sul, do meu querido Estado do Amazonas, dos nove 

Estados do Nordeste brasileiro, aqui do Centro-Oeste; 
enfim, de todos os Estados brasileiros –, a categoria 
dos enfermeiros e das enfermeiras, que é composta 
por aproximadamente 1,864 milhão de profissionais, 
está mobilizada, Senador Wellington, reivindicando 
a aprovação da matéria: a jornada de trabalho de 30 
horas semanais.

Isso nada mais faz e promove do que justiça para 
com esses trabalhadores, visto que os médicos já têm 
uma jornada de trabalho até inferior a isso.

Em relação ao impacto que isso possa vir a ter, 
dentro do orçamento público, estudos foram feitos ano 
passado. Foram feitos, inclusive, com a equipe do pró-
prio Governo e ficou comprovado, demonstrado, que o 
impacto para o setor público é muito pequeno e pos-
sível de ser admitido, mesmo porque grande parte, já, 
dos profissionais da área de enfermagem, trabalha no 
serviço público 30 horas semanais. Restando, aí, essa 
jornada a ser cumprida, principalmente nos segmentos 
filantrópico e privado.

Então, é importante que haja a sensibilização 
– e sensibilidade não apenas dos parlamentares fe-
derais, dos Deputados Federais –, mas que haja a 
sensibilidade também do Governo Federal. Hoje, os 
enfermeiros estão distribuindo, para todo o conjunto 
de Deputados Federais, através da Federação Na-
cional da Enfermagem, assinado pela Srª Presidente 
Solange Caetano, um manifesto, uma carta que estão 
enviando à Presidenta da República, à Presidenta Dil-
ma Rousseff, pedindo ajuda, assim como ao Ministro 
Alexandre Padilha, não só na tramitação da matéria, 
mas na aprovação efetiva.

E, aqui, Srª Presidenta, falo não apenas como uma 
Senadora, mas falo como uma profissional da área de 
saúde. Farmacêutica que sou, tenho o entendimento 
de que uma das premissas para que melhore a quali-
dade da assistência da saúde, no Brasil, é termos pro-
fissionais qualificados, profissionais bem preparados 
e, principalmente, profissionais que exerçam ou que 
desempenhem uma jornada de trabalho compatível 
com a função de cada uma dessas categorias. Cuidar 
de doente, como fazem os profissionais dessa área, 
não é nada fácil, Senador Wellington. Não é nada fá-
cil; é um trabalho não apenas cansativo, é um trabalho 
estressante, que estressa fisicamente e, principalmen-
te, psicologicamente, esses profissionais. E não são 
poucos os que tomam para si muitos dos sintomas 
daqueles doentes com os quais lidam no dia a dia.

Creio que este é um momento muito importante. 
Por isso, fiz questão de, neste exato momento, em que 
os trabalhadores – e a sua grande maioria é composta 
por mulheres – estão lá no auditório Freitas Nobre, vir 
aqui à tribuna deste plenário para trazer a matéria para 
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o debate também no Senado, porque, repito, quan-
do estive à frente da liderança de nossa Bancada na 
Câmara, pudemos receber inúmeras vezes represen-
tantes do Conselho Federal, da Federação Nacional 
e debater profundamente essa matéria.

E, hoje, a Bancada do Partido Comunista do Brasil 
é, sem dúvida alguma, uma das maiores defensoras da 
aprovação do Projeto 2.295, de 2000, que estabelece 
a jornada de 30 horas semanais para os profissionais 
da área de enfermagem.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-

dora Vanessa, quero saudar V. Exª como Senadora e 
como enfermeira, está certo?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Farmacêutica.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Farma-
cêutica, aliás. Pensei que era enfermeira também. E 
quero saudar também esses profissionais por essa 
luta. Estive há pouco com as lideranças do meu Esta-
do, que também participam deste ato, como também 
de todo o Brasil. Estava também me lembrando dos 
bons tempos de sindicalista. E, com certeza, as duas 
Casas, Câmara e Senado, deverão lidar com todo o 
carinho sobre esse tema, dialogando com os gover-
nadores, com os Municípios, com o próprio Governo 
Federal, para buscarmos encontrar uma alternativa 
que dê condições de sintonia entre o trabalho dos en-
fermeiros e outras categorias da área de saúde, como 
a dos médicos. Então, parabenizo V. Exª pela forma 
sempre brilhante, combativa, lutadora e pelo interesse 
da causa dos trabalhadores.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada. Agradeço o aparte de V. Exª.

Acaba de chegar ao plenário o Senador Moka, 
que, com muita competência, compromisso e, princi-
palmente, dedicação, vem dirigindo os trabalhos da 
Comissão de Assuntos Sociais desta Casa. 

E, Senador Moka, o Projeto de Lei a que me refiro 
é o 2.295, 2000, que determina a jornada de trabalho 
para os profissionais da área de enfermagem em 30 
horas semanais.

V. Exª, que é médico, sabe que os médicos têm 
uma jornada de 20 horas semanais no Brasil. Então, 
lutar e defender as 30 horas semanais de jornada 
para os profissionais da área de enfermagem não é 
absolutamente nada absurdo. Pelo contrário, é extre-
mamente compatível com as necessidades, as respon-
sabilidades e as atribuições dessa categoria, porque, 
no geral, o médico é quem faz o diagnóstico, é quem 
faz a prescrição. 

E quem cuida, no trato diário, para administrar a 
prescrição, para cuidar efetivamente do paciente, são 

os profissionais da enfermagem, sejam eles profissio-
nais de nível superior ou profissionais de nível médio.

E repito: hoje, Senador Moka, eles estão aqui 
no Congresso, mais especificamente ali ao lado, na 
Câmara dos Deputados, no Auditório Freitas Nobre, 
pedindo, mais uma vez, a sensibilidade... 

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – ... da Câmara dos Deputados para a aprova-
ção do projeto. O projeto já foi aprovado no Senado 
Federal e está pronto para ser votado na Câmara dos 
Deputados.

Éramos Deputados quando, no plenário, lutamos 
para ver o projeto aprovado. E um fator importante é 
que, desde o ano passado, 2012 – e considero um 
avanço significativo –, depois de estudos realizados, 
comprovou-se que o impacto nas contas públicas não 
é o que se imaginava. Um impacto maior ocorrerá, re-
pito, nas unidades privadas e filantrópicas de saúde.

Portanto, não há por que os governadores ficarem 
contra esse projeto. Não há por que os prefeitos das 
mais de cinco mil cidades brasileiras posicionarem-se 
contra esse projeto de lei, porque, eu repito, a busca da 
excelência, da melhoria da qualidade na assistência à 
saúde passa, primordial e necessariamente, por uma 
boa capacitação dos profissionais da área, mas prin-
cipalmente por boas condições de trabalho. E exigir...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... jornadas de trabalhos exaustivas para além 
da capacidade do ser humano é não permitir a boa 
qualidade na assistência à saúde.

Portanto, Senadora Ana Amélia, concluo, agra-
decendo desde já a V. Exª pelo tempo a mais que me 
concedeu, dizendo que essa luta é uma das prioridades 
determinadas pela Bancada Federal do Partido Comu-
nista do Brasil na Câmara dos Deputados. Entendemos 
ser um projeto de largo alcance social.

Hoje, pela manhã, na Comissão de Assuntos 
Sociais, o Senador Moka conduziu uma belíssima au-
diência pública que tratou da Convenção 151 da OIT, 
que trata da regulamentação do direito à sindicaliza-
ção, de negociação coletiva dos servidores públicos.

Então, conseguimos, no ano passado, um cresci-
mento recorde no nível salarial dos trabalhadores bra-
sileiros. Entretanto, precisamos olhar individualmente 
para algumas categorias que apresentam problemas 
e problemas que vêm de longa data.

Então, fica aqui o meu total e irrestrito apoio aos 
enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil.

Muito obrigada, Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
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Essa é a demanda mais recente que chegou a 
Casa: a demanda das 30 horas para a enfermagem.

Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança 
da Minoria, o Senador Mário Couto.

Pois não, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, enquanto o 
Senador Mário Couto (Fora do microfone.) se desloca 
até a tribuna, eu queria fazer o registro da presença de 
um grande catarinense, o Dr. Marcos Antônio da Silva.

Ele foi nosso suplente de Deputado Federal; 
hoje, é o Vice-Presidente da Ordem dos Advogados 
de Santa Catarina e também é do Conselho Federal 
da Ordem. S. Exª é de Brusque, uma região extraordi-
nária do nosso Estado.

De modo que eu não poderia deixar de fazer este 
registro neste momento.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Mesa também saúda o ilustre catarinense a 
que se referiu o Senador Casildo Maldaner.

Bem-vindo a Casa!
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. 
Senadores, Srª Senadora Vanessa, inicialmente que-
ro saudar a presença, neste Parlamento, do Prefeito 
da minha querida cidade de Ourém, no nordeste do 
Pará, Prefeito Junior, bem como a do nobre Vereador 
Roberto, que ali se fazem presentes nesta sessão de 
hoje à tarde.

É uma cidade próspera. São dois jovens que mili-
tam na política já há algum tempo, apesar da juventude.

Parabéns! Sintam-se à vontade aqui, neste Se-
nado Federal.

Presidenta, sei – e sempre falo – que alguns 
devem ficar incomodados com a minha postura neste 
Senado. Minha postura de combate à corrupção, seja 
no meu Estado, seja neste País.

A corrupção hoje nos leva quase R$80 bilhões. 
Ela se generalizou em todas as esferas, em todos os 
setores da sociedade brasileira. Ela está na economia, 
ela está no esporte. E eu, neste momento, combato a 
corrupção no esporte do meu Estado.

Sei que o tema é polêmico, mas nós precisamos 
dar um basta, definitivamente, na corrupção no espor-
te do Estado do Pará. Basta! Basta de serem lesados, 
basta de serem roubados os grandes clubes do Pará 
– Remo, Paysandu e outros grandes clubes também 
do interior do Estado.

Vejam, senhores e senhoras: o Pará produz uma 
das maiores rendas do futebol brasileiro. São milhões e 
milhões de reais deixados nos estádios, principalmente 
no clássico Remo versus Paissandu. E os clubes vivem 

numa miséria dramática para honrar as suas folhas 
de pagamento! Como é que pode?! Onde foram parar 
esses milhões? No bolso dos dirigentes da Federação 
Paraense de Futebol.

Eu tenho aqui a mais incrível confissão de cor-
rupção que eu já vi na minha história. Senhores e se-
nhoras, brasileiros e brasileiras, pasmem! Pasmem! 
E quando eu ler isto aqui, tenho certeza de que os 
cabelos do meu braço vão se arrepiar!

O dirigente Romano, da Federação Paraense de 
Futebol, confessa que roubou, Presidenta. A senhora 
já viu isso, Presidenta? Eu nunca tinha visto em lugar 
nenhum. Eu fiz uma acusação, Presidenta, referente 
ao dinheiro público, dizendo que esse senhor, chamado 
Romano, tirava do dinheiro público com que o Governo 
ajudava os clubes a comprarem as passagens aéreas. 
Ele montou uma empresa de passagens aéreas dentro 
da Federação e, quando o cheque do Governo ia para 
os clubes, ele descontava as passagens aéreas nos 
cheques e dava o restante da migalha para os clubes.

Corrupção do dinheiro público, sem licitação, 
absolutamente sem nada! E, então, ele vem respon-
dendo o meu pronunciamento da semana passada, 
confessando o crime. Ele disse assim – permita-me 
ler, Srª Presidente; é rápido – para o blogueiro que o 
entrevistou: “Zé, eu já falei; as passagens aéreas co-
meçaram a ser tiradas desde o primeiro dia do cam-
peonato” – então, já confessou, dizendo que ele tira as 
passagens aéreas. E ele continua: “‘Estamos em abril 
e eu não recebi nenhum centavo”’ – torna a confirmar. 
“Já está num montante superior a R$300 mil” – tenho 
certeza de que é mais. “E o Governo ainda não repas-
sou a verba dos contratos de passagens, hospedagens 
e alimentação”.

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

não sabia que a corrupção também, além das passa-
gens, atingia hospedagens e alimentação.

Continua ele: “E, desde janeiro até hoje, não re-
cebi nenhum tostão. E desses 300 mil empregados, 
não ganho 30 mil”.

É rico o cara, pois 30 mil para ele e nada são a 
mesma coisa!

Está muito cheio o teu bolso de dinheiro, Romano.
Para ele, 30 mil... Ele está reclamando que só 

ganha 30 mil, Senadora.
Já vou descer. Sei que hoje é um dia ruim, Se-

nadora, porque, hoje à tarde, temos vários projetos, 
por isso, preferi falar logo. Porém, amanhã, vou fazer 
um amplo comentário.

Sociedade paraense, esteja atenta, porque, ama-
nhã, farei um amplo comentário em relação a essa 
confissão.
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“Eu ganho apenas” – e, aí, confessou o percentual 
da propina – “entre 8% e 10%. Não sou maluco não”.

Maluco tu não és, mas ladrão tu és!
As pessoas acham ruim eu chamar de “ladrão”, 

mas esse negócio de chamar de “corrupto” já está 
muito banal no País.

Maluco ele não é, mas é um ladrão confesso.
“Não sou maluco. Empregar dinheiro desde ja-

neiro até abril para ganhar 30 mil? Zé, os clubes com-
pram comigo...”

Confessou tudo, senhores e senhoras!
E continua: “... porque as agências não dão cré-

dito a eles. Ninguém quer vender para os clubes” – 
ofendeu os clubes.

Também vocês mataram os clubes, roubaram 
os clubes, trituraram os clubes. O nosso futebol está 
muito abaixo do de Fortaleza, de Goiás, de quase todo 
o Brasil, porque vocês roubaram o que quiseram dos 
clubes paraenses.

Torcedores paraenses, torcedores do Remo, do 
Paysandu, torcedores do Águia, do Cametá, estou fa-
zendo isso pela moralização do nosso futebol! Quero 
colocar o Sr. Romano na cadeia, torcedor.

Vamos, agora, com uma comissão de Senadores, 
pedir ao Ministério Público a prisão do Sr. Romano por 
confessar os crimes, torcedor.

Queremos isso: a melhoria e moralidade do fute-
bol do nosso Estado. Qualidade nós temos, mas temos 
que tirar os ladrões de dentro da Federação.

Muito obrigado, minha querida Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Mário Couto, por abordar uma 
questão de interesse regional do seu Estado, o Pará.

Convido para fazer uso da palavra, em permuta 
com o Senador Cristovam Buarque, o Senador Rodri-
go Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, pre-
zados Senadores aqui presentes, telespectadores da 
TV Senado, eminentes Senadores Jorge Viana, Edu-
ardo Suplicy, Waldemir Moka, ocupo, mais uma vez, 
a tribuna do Senado, nesta tarde, para manifestar a 
minha preocupação – já o fiz na semana passada – a 
respeito da matéria veiculada, naquela ocasião, pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, no sentido de que a Abin 
estaria investigando lideranças do movimento sindical 
e até acompanhando e monitorando os passos e as 
reuniões do Governador Eduardo Campos com lide-
ranças sindicais.

Naquela oportunidade, disse – e reitero agora – 
que as posições adotadas pelo Governador Eduardo 
Campos, como Governador de Estado, como Presidente 

de um partido político, como liderança nacional que é, 
têm sido claras, transparentes, públicas, e é por isso 
que recebeu, numa agenda pública divulgada para a 
imprensa, as lideranças do movimento sindical no pa-
lácio naquele momento.

Preocupa-nos uma nova reportagem do jornal O 
Estado de S. Paulo dizendo que documento da Abin 
comprova e confirma a vigilância de sindicalistas. A 
reportagem diz que O Estado de S. Paulo teve acesso 
a texto sigiloso da Abin que revela missão de fiscalizar 
possível reação de trabalhadores contra a MP dos Por-
tos. Chefe do gabinete de segurança institucional disse, 
na semana passada, que a informação era mentirosa.

Eu quero aqui manifestar a minha crença, a minha 
convicção de que o Governo presidido pela Presidenta 
Dilma, que lutou pela democracia no País, pela cons-
trução da democracia – com muito sofrimento, diga-se 
de passagem –, jamais admitiria algo como relata essa 
matéria. Esperamos que toda a ação do Gabinete de 
Segurança Institucional e da Abin estejam nos estritos 
limites da legislação. Qualquer atitude que, porventu-
ra, extrapole os estritos limites da legalidade significa 
uma afronta à democracia.

Naquela ocasião, eu disse, e reitero neste mo-
mento, que é da maior importância o esclarecimento 
completo dessas informações, para que não paire 
dúvida alguma de que o que efetivamente se deu foi 
apenas a revelação de informações a respeito de um 
ambiente sobre o qual, nós reconhecemos, há a ne-
cessidade de a Presidenta estar informada. Mas nós 
não podemos admitir, Senador Eduardo Suplicy, sob 
pena de termos um sério atentado à democracia, qual-
quer coisa que signifique ir além disso para monitorar 
reuniões de lideranças sindicais ou para, o que seria 
tão grave quanto, monitorar reunião de Governador, 
de lideranças nacionais com lideranças sindicais. Isso 
realmente seria inadmissível! 

Como já tive a oportunidade de dizer várias ve-
zes aqui, entendo que nosso País avançou muito nos 
últimos 30 anos. Às vezes, nós nos esquecemos de 
que, há pouco mais de três décadas, vivíamos em uma 
ditadura e que, nesse período, Senador Randolfe, con-
quistamos a democracia, conquistamos a Lei da Ficha 
Limpa, conquistamos a Lei de Acesso à Informação, 
instalamos a Comissão da Verdade, aprovamos a Lei 
da Transparência, instrumentos importantes de um 
processo democrático. 

Eu diria que a democracia hoje é um dos grandes, 
senão o maior patrimônio do povo brasileiro. Portanto, 
é da maior importância que o Governo, por intermédio 
de suas instâncias adequadas, possa esclarecer o fato 
definitivamente, para que não paire nenhuma dúvida. 
Repito e reitero: manifesto minha confiança e convic-
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ção de que a Presidenta Dilma e este Governo, pela 
trajetória que têm, um Governo que nós ajudamos a 
eleger, ajudamos a conquistar a democracia, não au-
torizaria uma medida grave como essa em que se ex-
trapola o limite da democracia e da institucionalidade.

Ouço o Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) 

– Senador Rodrigo, a matéria de hoje do jornal O 
Estado de S. Paulo é gravíssima, dentro da mesma 
linha das preocupações que V. Exª já tinha levantado 
aqui, no Plenário do Senado, na semana passada. Por 
isso, quero acreditar, como V. Exª acredita, que não 
houve nenhum tipo de autorização por parte do Go-
verno brasileiro em relação a esses acontecimentos. 
Inclusive para termos os devidos esclarecimentos, é 
fundamental o esclarecimento de uma matéria dessa 
natureza. Primeiro, é fundamental o esclarecimento 
pela figura da Presidente da República, alguém que 
padeceu sob práticas desse tipo, alguém que sofreu 
sob procedimentos desse tipo, e, segundo, é neces-
sário o esclarecimento em decorrência do Estado de 
direito em que nós vivemos. Em um momento em que 
o Brasil institui uma Comissão da Verdade, em que 
vêm à tona todas as atrocidades cometidas num pe-
ríodo de um Estado de exceção, nós não podemos 
continuar coexistindo com procedimentos desse perí-
odo. Uma agência de inteligência deve servir, única e 
exclusivamente, para informações estratégicas para o 
Estado brasileiro, não para o Governo brasileiro. Uma 
agência de inteligência não é uma agência de Gover-
no, mas uma agência de Estado, e é assim que deve 
se comportar. Em decorrência disso, Senador Rodrigo 
Rollemberg, e em decorrência, inclusive, da preocu-
pação que V. Exª já externou dessa tribuna, protocoli-
zarei hoje requerimento à Comissão de Fiscalização 
do Congresso Nacional para convocar para estarem 
aqui os diretores da Abin e o Chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República, 
este somente por ter, anteriormente, desmentido que 
isso teria ocorrido. Se ele desmentiu, é mais grave; 
se ele desmentiu, ele não tinha conhecimento. Se, de 
fato, houve o procedimento por parte da Agência Bra-
sileira de Inteligência, é mais grave ainda, porque nós 
temos uma instituição do Estado brasileiro que está 
atuando sem o acompanhamento e as determinações 
do Estado brasileiro. Eu não sei o que é mais grave: 
ter havido uma determinação superior para investiga-
ção ou termos uma espécie de instituição paraestatal 
espionando a vida das pessoas dentro do aparato do 
Estado. É dever do Parlamento brasileiro deixar esse 
acontecimento às claras, e é por isso que é fundamen-
tal e urgente a convocação dos diretores da Agência 
Brasileira de Inteligência.

(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) 

– São uma das mais graves ameaças à democracia 
os acontecimentos hoje relatados pelo jornal O Esta-
do de S. Paulo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Randolfe. 

Mais uma vez, quero reafirmar aqui minha con-
vicção de que, num Estado democrático de direito, 
como é o que nós estamos vivendo, isso precisa ser 
esclarecido. E tenho convicção de que será esclare-
cido para confirmar que não houve nenhum tipo de 
monitoramento em relação a lideranças sindicais ou 
ao próprio Governador Eduardo Campos. 

Quero dizer que foi uma conquista importante 
do processo democrático a liberdade de organização 
sindical. Essa é uma das grandes conquistas. Portan-
to, nós temos que garantir que a atuação da Agência 
Brasileira de Inteligência se restrinja ao que diz a lei.

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Qualquer tipo de extrapolação no sentido de 
acompanhar reunião de dirigentes sindicais, de acom-
panhar reunião de dirigentes partidários e de governa-
dores de Estado se reveste de uma grande gravidade. 

Tenho a convicção de que é interesse do Ge-
neral José Elito, com quem conversei e que, naquela 
ocasião, desmentiu que houvesse qualquer tipo de 
monitoramento nesse sentido a que me refiro, tenho 
convicção de que ele é o maior interessado em vir a 
esta Casa para esclarecer, porque, repito, é da maior 
importância. O que é mais importante neste momento 
é que esse episódio seja esclarecido definitivamente, 
para que possamos ter a tranquilidade de que esta-
mos vivendo num ambiente democrático e de que os 
instrumentos do Estado não serão utilizados de forma 
inadequada, de forma ilegal. 

A democracia é nosso grande patrimônio e, como 
tal, devemos defendê-la e zelar por ela.

Portanto, Senador Randolfe...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – ..., entendo que a ação de V. Exª...
Eu soube também que o Senador Aloysio estaria 

preparando um convite. 
Entendo que é importante, que é de interesse do 

General José Elito e da Abin vir a esta Casa prestar 
todas as informações, para que o Senado possa cum-
prir a sua responsabilidade, o seu papel e não permitir 
eventuais exageros que extrapolem os limites da de-
mocracia brasileira.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg 
pelo pronunciamento. 

De fato, essa é a posição que Parlamento precisa 
ter numa situação de extremo risco para o processo 
democrático. Não podemos ter essa espionagem afe-
tando a estabilidade.

Convido a fazer uso da palavra, como orador, 
pela Liderança do PSDB, o Senador Alvaro Dias. Em 
seguida, Senador Jorge Viana, como orador inscrito. 
(Pausa.)

Senador Blairo Maggi, se V. Exª quiser anunciar 
os seus convidados, esteja à vontade. (Pausa.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, Senadora Ana Amélia, ...

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Per-
mite-me, Senador Alvaro Dias?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Cla-
ro, com prazer.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado.

Presidente Ana Amélia e Senador Alvaro, estou 
recebendo a visita do Presidente da ADM do Brasil, 
que, juntamente com os seus executivos, vem buscar 
socorro, tendo em vista a Medida Provisória dos Por-
tos. Foram pegos no meio desse turbilhão. 

Eu estou aqui hoje para, junto com o Senador 
Eduardo Braga, tentar ajudar a minimizar os proble-
mas que essa Medida Provisória está trazendo. A gente 
sabe que é um avanço para o País, mas há uma fase 
de adaptação entre o que era e o que é. 

Portanto, estou recebendo aqui o Valmor Scha-
ffer, Presidente da ADM do Brasil, e apresentando a 
ele o plenário do Senado Federal. 

Muito obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Blairo Maggi, o Senador Alvaro Dias 
está com a palavra, mas quero dizer que esse é um 
problema grave e que o Brasil está perdendo compe-
titividade para o nosso adversário econômico, que é 
os Estados Unidos, em agricultura e avicultura. Esta é 
uma situação absolutamente inaceitável.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Nossa saudação 
aos visitantes.

Srª Presidente, o competente jornalista Rubens 
Valente, da Folha de S.Paulo, assina hoje uma maté-
ria que merece ser tratada da tribuna do Senado. Trata 
dos financiamentos secretos do Brasil aos governos 
de Cuba e de Angola.

Só anunciar a existência de financiamentos se-
cretos já pressupõe desrespeito, afronta, descaso com 
aqueles que pagam impostos neste País. 

Mais uma vez, a sociedade brasileira toma conhe-
cimento de fatos relevantes por intermédio do esforço 
do jornalismo investigativo, que saúdo neste momento.

Logo após a aprovação da Lei de Acesso à In-
formação, surpreendentemente, o Ministro do De-
senvolvimento, Fernando Pimentel, vetou qualquer 
possibilidade de acesso às tratativas e condições dos 
financiamentos concedidos a Cuba e Angola. Todos 
os papéis que envolvem essas operações estão sob o 
manto do sigilo e receberam a tarja de “secreto”. O teor 
dos documentos só poderá ser conhecido em 2027.

Pasmem, Srs. Senadores, diante de uma decisão 
dessa natureza!

O BNDES está a exigir a instalação de uma co-
missão parlamentar de inquérito para investigar es-
ses empréstimos mal explicados a países do exterior 
através de grandes empreiteiras de obras públicas do 
Brasil. E o que verificamos é a ausência completa de 
transparência. Esses empréstimos são clandestinos, 
e agora se tornam ainda mais obscuros.

Como nos informa a Folha de S.Paulo, só no ano 
passado, o BNDES financiou operações para 15 pa-
íses, no valor total de US$2,17 bilhões, mas apenas 
os casos de Cuba e Angola receberam carimbos de 
“secreto” no Ministério. O Banco de fomento, somente 
em 2012, direcionou US$875 milhões em operações 
de financiamento à exportação de bens e serviços de 
empresas brasileiras para Cuba e Angola.

A versão apresentada pela Pasta do Desenvolvi-
mento de que “memorandos de entendimento” justifi-
cam o sigilo imposto não procede. Em todas as trata-
tivas bilaterais são assinados memorandos similares. 
É igualmente inaceitável que alegações de sigilo co-
mercial blindem os negócios no Brasil com Havana e 
Luanda. Sigilo comercial em torno de financiamentos 
concedidos por um banco de fomento estatal? isso é 
risível. É uma anomalia.

O itinerário dos recursos é conhecido por inter-
médio dos pronunciamentos da Presidente e informa-
ções públicas. O Brasil financia grande parte da cons-
trução do Porto de Mariel, a 40 quilômetros da capital 
cubana, bem como oferece suporte para amenizar os 
efeitos do embargo econômico: “Impossível se consi-
derar que é correto o bloqueio de alimentos para um 
povo. Então, nós participamos aqui, financiando, atra-
vés de um crédito rotativo, US$400 milhões de compra 
de alimentos no Brasil”, palavras da Presidente Dilma 
quando da visita à ilha em janeiro passado. Na capital 
angolana, a Presidente dimensionou que são mais de 
US$3 bilhões disponibilizados àquela nação africana 



16568 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

– maior beneficiária de créditos no âmbito do Fundo 
de Garantias de Exportações.

Os negócios realizados pelo BNDES são públi-
cos e não podem ser mantidos sob o manto do sigilo, 
nem omitidos do conhecimento da sociedade brasilei-
ra. Essa é uma anomalia inaceitável, que merece ser 
esclarecida a esta Casa.

Por essa razão, o Senador Aloysio Nunes, Líder 
do PSDB na Casa, vai protocolar requerimento de in-
formações com base na Lei de Acesso à Informação, 
para que o Governo apresente os esclarecimentos so-
bre esses empréstimos a Cuba e a Angola. Eles não 
podem ficar acobertados pelo véu da clandestinidade, 
que nos autoriza a suspeitar dos seus objetivos. Qual 
a razão de o BNDES emprestar secretamente? O que 
estaria por trás desses empréstimos secretos?

E, sobretudo, agora, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, noticia-se que o ex-Presidente da República 
percorre países do mundo a serviço de empreiteiras 
de obras públicas e é assessorado por diplomatas das 
embaixadas brasileiras no exterior, estabelecendo uma 
espécie de conluio entre o público e o privado. Inte-
resses privados estão à sombra do interesse público 
para obter benefícios pessoais.

Não há justificativa para essa clandestinidade. 
Não há nenhuma explicação que possa convencer. 
O Governo está, agora, diante de um fato concreto: 
revelou-se que um Ministro de Estado decreta que há 
sigilo em torno de empréstimos oferecidos pelo Gover-
no brasileiro a Cuba e a Angola. Como explicar esse 
procedimento?

Este é o desejo do povo brasileiro: saber onde 
está sendo aplicado o dinheiro do imposto pago com 
tanto sacrifício. E não digam que recursos do BNDES 
não são recursos oriundos do sacrifício do povo bra-
sileiro, porque são recursos remanejados do Tesouro 
Nacional, e parcela significativa desses recursos tem 
origem no salário dos trabalhadores brasileiros, dos 
assalariados deste País.

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

recursos do FGTS e do FAT que deveriam ser aplicados 
exclusivamente em benefício dos trabalhadores deste 
País e que estão sendo transferidos para o exterior, 
neste caso, de maneira clandestina, secreta, sigilosa. 
E o Governo tem o dever de explicar.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a Srª Ana 
Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Alvaro Dias, meus cumprimentos 
por suas palavras!

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se V. 
Exª permitir, eu prosseguirei. Eu havia encerrado em 
razão da campainha. Pode anunciar o próximo orador.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O próximo orador é o Senador Jorge Viana, 
que fará uso da palavra como orador inscrito.

Em seguida, como Líder, falará o Senador Paulo 
Davim, pelo PV.

Tem a palavra o Senador Jorge Viana, do PT do 
Acre, nosso Vice-Presidente do Senado.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria cumprimen-
tar todos os colegas e todos os que nos acompanham 
pela TV Senado e pela Rádio Senado.

Pretendo fazer uma fala sobre o posicionamen-
to do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Minis-
tro Joaquim Barbosa, a respeito de um assunto que 
virou notícia em todos os jornais. A audiência ficou 
famosa pelo desentendimento entre os representan-
tes das categorias dos juízes federais e o Presidente 
do Supremo. Organizei-me para apresentar esta fala 
dentro das possibilidades do tempo, porque entendo 
que sou Senador da República, estou Vice-Presidente 
do Senado, e se falou que essa votação dos tribunais 
regionais foi feita “de maneira sorrateira”. Esse é um 
termo absolutamente inadequado para a condução 
que eu testemunhei, como Relator dessa matéria, 
aqui, no Senado.

Não sei quantos colegas Senadores sobem à tri-
buna para firmar uma posição radicalmente diferente da 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal deste País.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA. Fora do 
microfone.) – Há uma diferença, Senador Jorge Viana: 
o que foi votado na Câmara dos Deputados está lá há 
muitos anos. Então, não foi nada sorrateiro.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Exata-
mente. Como diz o meu colega Walter Pinheiro, o que 
foi votado, para ser preciso, Senador, está lá há 11 
anos. Começou em 2002 o debate.

E aí ouvimos o que foi divulgado em todos os ve-
ículos de comunicação, que isso foi feito “de maneira 
sorrateira”. O que é sorrateiro? É o que é feito de ma-
drugada, às escondidas, nas negociatas? Eu fui Relator 
dessa matéria no Senado Federal e não fiz nenhum 
encontro sorrateiro, não fiz nenhuma negociata! Não 
me propuseram nenhuma condução sorrateira!

Mas, antes disso, quero tratar de uma matéria 
que penso ser mais importante, Senador Suplicy, que 
preside esta sessão. É uma matéria ligada a um ato 
humanitário: a situação dos haitianos no Acre.

Fiz uma fala ontem e lamento que V. Exª, Senador 
Suplicy, que é tão ligado à causa daqueles que sofrem 
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por falta daquela essência presente nos direitos hu-
manos, que é tão comprometido com essa causa, não 
estivesse aqui. Se estivesse aqui, V. Exª, certamente, 
teria se somado a mim.

Hoje, há 1,3 mil haitianos, nigerianos, senegale-
ses e pessoas da República Dominicana no Acre, em 
Brasileia. Hoje, 10% da população de Brasileia são 
estrangeiros sem documentos. Então, é uma situação 
da maior gravidade.

Trago para a tribuna – e peço que possa constar 
nos Anais do Senado Federal – o Decreto nº 5.586, 
de 9 de abril de 2013, em que o Governador Tião Via-
na decreta situação de emergência no Municípios de 
Brasileia e de Assis Brasil, porque está longe das pos-
sibilidades do Governo do Estado tratar de um tema 
como esse. Deveriam estar no Acre funcionários da 
ONU, deveriam estar no Acre funcionários ou pessoas 
que compõem o Comitê Nacional para os Refugiados. 
Estou pedindo isso desde ontem. Tantos jatinhos do 
Brasil, do nosso Governo, estão na Base Aérea de Bra-
sília! Ontem, deveria ter decolado de Brasília um jato 
desses, para levar para lá representantes do Ministério 
da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do 
Ministério dos Direitos Humanos.

Mas acho que estou tratando de um tema que 
não tem muita relevância. Estou falando de pretos e 
de pobres. Para negros haitianos quem dá importân-
cia? Falo de pobres do mundo inteiro, de miseráveis, 
para ser mais preciso. Talvez, isso não desperte o in-
teresse das pessoas que estão confortavelmente na 
corte de Brasília.

O Governador Tião Viana, num ato corajoso, de-
cretou situação de emergência, para que haja no Acre 
a presença do Estado federal brasileiro.

A Presidenta Dilma tem ajudado, é verdade. On-
tem, falei com o Ministro Patriota e com o Ministro 
Eduardo Cardozo. É fundamental a presença da For-
ça Nacional e do Estado brasileiro no Acre, para que 
possamos pôr fim a algo que é gravíssimo.

As informações, Senador Suplicy, que preside a 
sessão – pedi para fazer uso da tribuna e agradeço a 
V. Exª –, são as de que há máfias explorando essas 
pessoas que buscam o sonho de fazer parte do nosso 
País. Só confirmo e falo que o Governador decretou 
situação de emergência hoje. Graças ao empenho da 
Polícia Federal – agradeço ao Ministro da Justiça –, 
começaram a documentar cem pessoas por dia, mas, 
provavelmente, vamos levar mais de um mês para fa-
zer esse trabalho, tendo em vista que, todos os dias, 
chegam ali mais pessoas.

Foi fundamental a atenção do Ministro Patriota 
comigo. Tomara que possamos pôr fim a essa situação, 

sem sacrifício desses pobres coitados que tentam a 
melhor sorte em nosso País!

Sr. Presidente, caros colegas Senadores, não sei 
que fase do nosso País estamos vivendo, mas acho 
que é uma fase em que se mistura a hipocrisia com o 
medo. Hipocrisia com medo não dá muito certo, são 
duas coisas terríveis.

Hoje, abri os jornais e li que havia ocorrido uma 
audiência. “Tribunais serão criados em resorts em al-
gumas praias”, essa frase é do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal do Brasil. Acho que é uma frase infeliz, 
no mínimo. “Tribunais serão criados em resorts e em 
praias.” O problema é que essa frase está se referindo 
a tribunais federais de recursos, ao acesso do cidadão 
à Justiça. Isso está no jornal O Globo.

Aí ando um pouco mais, já que agora a Folha de 
S.Paulo não faz mais parte da nossa sinopse, e leio: 
“Novos tribunais vão ficar em resorts, ironiza Barbosa”. 
Isso está no jornal O Estado de S.Paulo.

Aí leio mais um pouco. No Valor Econômico, é 
dito: “Os senhores não representam a Nação”. Barbosa 
se refere a juízes, ou melhor, a entidades represen-
tantes dos juízes federais que foram recebidos ontem.

E, no Correio Braziliense, é dito: “Críticas aos 
novos tribunais regionais federais”.

Eu não vou, obviamente, ler essas matérias, mas 
acho absolutamente inadequada uma relação assim 
entre o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os 
representantes de classe dos juízes e juízas federais. 
É esse o clima? É essa a relação que cria um proces-
so pedagógico, educativo, para o cidadão brasileiro?

Eu li, eu vi na televisão o Presidente do Supremo 
dizer: “Calem-se! Aqui não têm que falar alto! Vocês 
estão na Presidência do Supremo Tribunal Federal”. 
Esse foi o clima de uma audiência que, parece-me, 
desde o ano passado, estava sendo solicitada.

O problema não para aí. O problema, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, é que a audiência – pelo 
menos, parte dela, a parte pública – tinha como moti-
vação a criação dos tribunais regionais federais. E eu, 
como Vice-Presidente do Senado, não posso calar! 
“Quem cala consente”, aprendi isso faz muito tempo. 
E foi dito que a discussão e a votação da criação dos 
tribunais regionais federais no Senado e na Câmara, 
no Congresso, teriam sido feitas “de forma sorrateira”. 
O que é sorrateiro?

Eu lamento. Dizem que isso, de fato, ocorreu. Não 
sei se é o caso, mas quero crer que não, porque tenho 
muita admiração pelos ministros, homens e mulheres, 
que compõem o Supremo Tribunal Federal. Tenho por 
eles muita admiração. Fico feliz quando tenho a opor-
tunidade de com eles conversar. São pessoas realmen-
te destacadas pelo conhecimento, pela oportunidade 
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que a vida e o destino lhes deram. Não posso crer que 
essas pessoas queiram nos decepcionar a todos. É a 
mais alta Corte de Justiça do País, mas aquela audi-
ência de ontem deseduca, para falar o mínimo. Aquela 
audiência deseduca, Senador Suplicy!

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-

sidente, peço a V. Exª um pouquinho de compreensão.
O Presidente do Supremo disse que essa matéria 

não diz respeito às categorias – concordo com ele – e 
às corporações – concordo com ele. Ele disse que essa 
matéria sobre a criação de tribunais regionais federais é 
uma matéria que precisa passar pelo Conselho Nacional 
de Justiça, e concordo com ele. Disse que essa é uma 
matéria que tem que ser discutida pelas organizações 
do Estado Federal brasileiro, e concordo com ele. O 
problema é que a matéria de criação dos tribunais, em 
2002, foi objeto de deliberação do Conselho Nacional 
de Justiça. Foi aprovada por nove conselheiros, entre 
doze. Foi aprovada uma nota técnica.

Eu estou vindo à tribuna porque fui Relator dessa 
matéria aqui, no Senado, na Comissão mais importante 
desta Casa, do ponto de vista da apreciação consti-
tucional das matérias, a CCJ. Eu não fui pressionado 
por ninguém, eu não fui chamado por ninguém para 
fazer nenhum parecer sorrateiro, mas eu me senti. Eu 
estou pondo a carapuça. Mas será que o Senado tem 
que aceitar isso?

O que eu vou falar é grave. Eu sei que o Presi-
dente desta Casa, o Senado Federal, foi convidado, 
chamado, reuniu-se com o Presidente do Supremo 
para tratar dessa mesma matéria. Eu não posso – se-
ria leviano da minha parte – dizer que foi uma atitude 
sorrateira do Presidente do Supremo chamar o Presi-
dente Renan para dizer que não é bom criar os tribu-
nais. Eu acho absolutamente normal que o Presidente 
do Senado seja convidado e trate de todo e qualquer 
assunto com o Presidente de outro Poder. Onde é que 
há uma ação indevida nisso?

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – A ma-

téria foi tratada no Conselho. Dizer que a criação dos 
tribunais regionais federais é uma atitude corporativa 
para atender a interesses escusos, montar tribunais 
em praias, é um desrespeito com a Bahia, que está 
propondo ser sede de um tribunal. É um desrespeito 
com o Estado de V. Exa, Senador Jarbas Vasconcelos, 
que pleiteia a mesma coisa. Só porque uma parte do 
Estado é litoral?

Eu tenho os números, porque fui Relator dessa 
matéria. Eu estudei essa matéria. Primeiro, quando fo-
ram criados, na Constituição de 1988, os cinco tribunais 
que temos hoje, eles foram criados pelo Constituinte 

originário. Não foi pelo Supremo. A Constituição criou. 
Os Constituintes, Parlamentares, criaram, e coube à 
Justiça implementá-los. Eles foram criados em 30 de 
março de 1989.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu não 

vou me prender a todos, mas eu gostaria de poder 
pelo menos colocar: sede em Brasília, sede em São 
Paulo, sede no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em 
Recife. Tramitavam, naquela época, 96 mil processos. 
Hoje, tramitam, sabem quantos? Cerca de 1,2 milhão 
de processos nos tribunais regionais. Sabem quantos 
juízes havia naquela época? O número de magistrados 
aumentou muito, felizmente, graças à ação de todos. 
Some-se a isso – eu queria ler aqui, rapidamente – a 
instalação de 230 novas Varas do Judiciário no primei-
ro grau. Isso significa 460 novos juízes. E, aí, temos a 
situação de que, em 1989, eram 2 juízes federais para 
cada desembargador federal. Sabem como é hoje? 
São 14 juízes federais para cada desembargador. E 
vejam que o número de juízes praticamente dobrou 
nesse período.

Eu não posso me referir a outros tribunais, mas eu 
queria aqui, dentro do possível, referir-me ao Tribunal 
da 1ª Região. São 70 milhões de habitantes. São 14 
Estados, Senador, procurando justiça constitucional, 
recursos de segundo grau. Na 1ª Região, temos Brasí-
lia, Distrito Federal, no caso, e Acre, Amapá – são 13 
–, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocan-
tins. Desde a Constituição, essa é a organização. Há 
um tribunal no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. 
São 14 milhões de pessoas, e há um tribunal no Brasil 
para atender 70 milhões de brasileiros.

Sabem quantos quilômetros tem que andar uma 
pessoa do Acre para alcançar um recurso de segundo 
grau na Justiça Federal? Não estou falando de qual-
quer Justiça. Quatro mil quilômetros, Senador. Quatro 
mil quilômetros! 

Esse assunto não pode ser tratado dessa maneira.
Fui Relator. A matéria que foi votada na Câmara, 

a PEC, não é minha. A que eu relatei está aqui. E, na 
PEC que relatei, nós colocamos que, em 180 dias, a 
Justiça do nosso País encontraria uma maneira de ver 
que tribunais implantar, que tribunais seriam efetiva-
dos, porque cabe ao Judiciário fazer isso. Essa é uma 
maneira de respeitar a independência dos Poderes. E 
colocamos isso porque achamos que é fundamental, 
sim. Nisso eu me associo ao Presidente do Supremo.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Nós 

temos que pensar o custo e a manutenção quando se 
cria mais um espaço institucional neste País. Mas não 
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tenho dúvida de que não podemos tratar um assunto 
tão grave como esse dessa maneira.

Tenho aqui os dados. Se somarmos três tribunais 
– três! – regionais, 

não chegam ao da 1ª Região, do ponto de vista 
da população.

Eu queria concluir, Sr. Presidente, pedindo a com-
preensão de todos e dizendo que não dá para aceitar-
mos um posicionamento desses, em que foram tornadas 
públicas as declarações da reunião. Estamos falando 
de juízes federais; estamos falando de um encontro no 
gabinete do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
e a maneira do trato ou do destrato não é adequada 
para que possamos reproduzir aqui, no Senado.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Então, 

eu me senti de maneira a vir aqui, na tribuna. 
Estou Vice-Presidente do Senado, mas sou Se-

nador da República. Estou temporariamente ali. Fui 
colocado pelos meus colegas, mas sou Senador da 
República. Fui eleito pelo povo do Acre. Tenho todo 
respeito pelos outros Poderes, mas tenho mais respeito 
ainda pela minha independência, pela independência 
deste poder que o povo me deu: de me sentar em uma 
dessas cadeiras. E vamos aceitar que nós votamos 
leis, aqui, de maneira sorrateira? Uma lei que tramita, 
que é de interesse do cidadão? 

Antes de ouvir o aparte do Senador Anibal, para 
encerrar, digo que, se o Ministro Joaquim Barbosa, 
Presidente do Supremo, não tinha conhecimento da 
decisão do Conselho Nacional de Justiça, que ele 
preside, eu entendo. Mas, mesmo que ele não tivesse 
compreensão, ele pega essa matéria, deliberada pelo 
Congresso Nacional – onde houve deliberação – e pau-
te o Conselho Nacional de Justiça. O que pode ter de 
mais importante para o Conselho Nacional de Justiça 
do que justiça? Agora, é uma injustiça como fez, de 
maneira, eu diria, conivente com parte da imprensa 
brasileira, ao dizer que se estão criando situações, 
elefantes brancos em beiras de praias. Não! 

O Presidente do Supremo também erra. Aliás, 
tem errado muito, xingando jornalistas, xingando seus 
colegas juízes. Isso não é bom para o Brasil, não é 
bom para o Supremo.

Estou vindo aqui como cidadão, e não como Vice-
-Presidente, porque isso é passageiro.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Es-

tou vindo como Senador da República defender esta 
Casa, e defender o Judiciário, e defender o Presidente 
do Supremo, mas, dessa vez, ele errou, e errou feio. 

Eu ouvi o ex-Presidente do Supremo, Ayres Britto, 
ontem, falando outra frase infeliz: “O papel da imprensa 

é controlar governo”. Vejam só! O papel da imprensa 
é fiscalizar governo, denunciar governo, mas contro-
lar governo?

Nós temos, agora, que aceitar e nos calar sobre 
isso. Eu, pelo menos, não vou me calar. Eu estou que-
rendo um entendimento entre os juízes, no Judiciário, 
para que possam fazer com que o cidadão tenha di-
reito e acesso à Justiça. Só isso que quero. E cabe ao 
Presidente do Supremo, que é Presidente do Conse-
lho Nacional de Justiça, pautar esse assunto, decidir 
sobre ele. Agora, achar que a criação de outro tribunal 
regional, com sede em Manaus, é uma...

(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...atitu-

de sorrateira, não posso admitir (Fora do microfone.).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Jorge Viana, os demais Senadores 
acharão ruim comigo se eu for tão mais generoso no 
tempo. Por favor, conclua rapidamente, para que os 
outros possam falar.

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.) 
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 

Jorge Viana, só para cumprimentá-lo pelo pronuncia-
mento e me solidarizar com os termos em que V. Exª 
se dirige para tratar desse assunto, porque, se fosse 
um eleito, seja do Executivo, seja do Legislativo, a ter 
tal postura com um par, dizendo as palavras “só me di-
rija a palavra quando eu lhe pedir”, se fosse um eleito, 
com toda a certeza esse fato seria manchete em todos 
os jornais, mas, como se trata do Ministro Presiden-
te do Supremo Tribunal Federal, a maioria se cala, e 
ninguém emite uma opinião sobre isso. Se isso não é 
atitude ditatorial, é o quê?

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT –AC) – Eu lhe 
agradeço, Senador.

E, mais uma vez, pedindo desculpas ao Presi-
dente desta sessão, eu queria dizer que sofri, de ma-
neira justa... 

(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...com 

conhecimento jurídico, com a oposição dos meus cole-
gas (Fora do microfone.) Pedro Taques e Aloysio Nunes, 
quando estava relatando a matéria. Achei que aquilo 
engrandecia o debate que estávamos tendo. Eu fala-
va: concordo que a criação é uma decisão da Justiça.

Foi um debate aberto, mas eu não fiz um enca-
minhamento sorrateiro.

Ouço o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 

Jorge Viana, não sei se o Ministro Joaquim Barbosa 
falou sorrateiramente em relação à tramitação da Pro-
posta de Emenda à Constituição nesta Casa. Eu fui um 
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dos opositores, não do mérito, da criação dos tribunais 
regionais federais. Entendo que nós, sim, precisamos 
de outros tribunais regionais federais. Agora, os fins 
não justificam os meios. Eu entendi, defendi e defendo 
que não cabe Proposta de Emenda à Constituição. Não 
cabe. Agora, na Comissão Especial do Código Penal, 
foi deferido um requerimento da minha lavra, convi-
dando o Ministro Joaquim Barbosa para comparecer 
à Comissão Especial do Código Penal. E qual é o inte-
resse nisso? Para que nós possamos discutir o projeto 
do Código Penal. E não há que se falar em criação de 
um Código Penal sem que nós saibamos o órgão do 
Poder Judiciário que o julgará, que julgará os crimes. 
Esse tema poderia ser agitado, debatido também por 
ocasião da visita do Ministro Joaquim Barbosa. Inclu-
sive, já entrei em contato com ele, na quinta-feira, e 
ele aceitou o convite. Só está aguardando a marcação 
dessa data. Mas, aqui, eu não quero defender o Minis-
tro Joaquim Barbosa, porque eu não tenho procuração 
para fazê-lo, apesar de a Lei Processual Civil dar ao 
advogado – mas não sou advogado – prazo para jun-
tar a procuração. Mas eu não quero fazer a defesa do 
Ministro Joaquim Barbosa. 

(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eu 

quero fazer a defesa da possibilidade de um servidor 
público como ele também se manifestar a respeito de 
um tema importante como esse. Eu não sei detalhes 
dessa famosa – já famosa – reunião. Eu conheço os 
participantes da reunião: o Presidente da Ajufe, o Pre-
sidente da AMB. Eu os conheço; eu os recebo sempre 
aqui no gabinete. Esse tema precisa ser debatido, mas 
eu confio no Ministro Joaquim Barbosa. Eu tenho certe-
za de que V. Exª também confia. Nós estamos vivendo 
uma quadra histórica em que muitas vezes é possível 
a utilização de um tema já passado para fundamentar 
temas presentes e futuros e fazer críticas a pessoas. 

Eu sei da honestidade de propósitos de V. Exª quando 
trouxe a Proposta de Emenda à Constituição. Eu co-
nheço o Acre. Trabalhei no Acre como Procurador da 
República, quando V. Exª lá estava. Eu já oficiei em 12 
Estados da Federação, e V. Exª sabe disso. 

(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sei da 

necessidade da criação desses tribunais regionais fe-
derais. O mérito está correto. Agora, quem sabe, nessa 
audiência, nós possamos acalmar os ânimos. Não o 
de V. Exª, porque sempre foi muito cordial na defesa 
dos interesses do seu Estado e dos interesses da Re-
pública Federativa do Brasil.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT– AC) – Eu lhe 
agradeço mais uma vez e queria incorporar o aparte 
do colega Pedro Taques. 

Quero dizer que só estou vindo à tribuna porque 
fui Relator dessa matéria e senti que houve o sorra-
teiro, que nós fomos enganados por juízes federais. 
Mais respeito com os juízes federais nós devemos ter 
também. Há um conflito lá de interesses? Pode ser. Eu 
tenho muito respeito por todos que ocupam o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, incluindo o 
Ministro Joaquim Barbosa, que tem uma história de 
vida muito bonita e que o levou a ser indicado pelo 
Presidente Lula ...

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... para 

ocupar a mais alta Corte de Justiça. Eu só fico teme-
rário. Sigo confiando, mas eu, que já ocupei cargo de 
prefeito e governador, aprendi também que o poder re-
vela. Espero que ele não esteja sendo revelado agora. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Cumprimento o Senador Jorge Viana pe-
las observações relativas aos haitianos no Acre – pela 
sua preocupação de logo resolver a situação dos mes-
mos – e pelas ponderações relativas ao seu direito, 
como Senador, de ter apresentado o parecer sobre a 
referida PEC.

Tem a palavra, agora, o Senador Paulo Davim, 
pela Liderança do Partido Verde.

Antes, porém, defiro a solicitação de transcrição 
feita pelo Senador Jorge Viana.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sena-
dor Suplicy, Sras e Srs. Senadores, ontem, domingo, 
8 de abril, comemorou-se o Dia Mundial do Combate 
ao Câncer. 

A Organização Mundial de Saúde achou uma 
necessidade a criação desse dia no sentido de esti-
mular os governos e chamar a atenção deles para a 
implantação de políticas de prevenção, de diagnóstico 
e de tratamento do câncer no mundo. 

Anualmente, estima-se que sejam diagnosticados 
mais de doze milhões de casos de câncer em todo o 
mundo. Quase oito milhões de casos diagnosticados 
levam à morte. Estima-se também que um terço des-
sas mortes poderiam ter sido evitadas se os casos 
fossem diagnosticados e tratados com antecedência, 
com precocidade. 

No Brasil, o enfrentamento ao câncer passa por 
um momento difícil. São poucos os hospitais públicos 
que dispõem de serviços de oncologia para diagnos-
ticar, para tratar e para fazer os devidos acompanha-
mentos. 

Só em 2012, no Brasil, foram detectados mais de 
52.680 casos de câncer da mama, por exemplo, com um 
risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. 
Em relação ao câncer da próstata, foram registrados 
mais de 60 mil casos entre brasileiros, no ano passa-
do. Em 2013 – este ano, portanto –, há uma perspec-
tiva de diagnosticar-se mais de 500 mil novos casos.

Portanto, Sr. Presidente, os números falam por si 
só. O câncer é realmente uma patologia que merece 
toda a atenção das autoridades sanitárias do Brasil e 
do mundo. E, quando a Organização Mundial de Saúde 
escolhe 8 de abril para ser o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer, é exatamente para despertar a consciência, 
a responsabilidade dos governos, dos gestores públi-
cos, estaduais, municipais e federais, mas também da 
sociedade civil, organizada ou não. 

Ultimamente, O Ministério da Saúde tem investido 
muito na divulgação de alguns procedimentos, como, 
por exemplo, o autoexame da mulher, que tem diag-
nosticado precocemente câncer de mama nas brasilei-

ras. São medidas educativas como esta que facilitam 
o diagnóstico precoce dessa patologia.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – O Inca, 

Instituto Nacional de Câncer, aponta que o câncer re-
presenta a segunda causa de morte no Brasil, atrás 
apenas da mortalidade por doenças coronarianas. 

Para diminuir essa incidência, o Ministério da 
Saúde intensificou estratégias para ampliar o acesso 
da população aos serviços de diagnóstico e tratamen-
to de câncer. No caso das mulheres, por exemplo, a 
oferta do serviço de mamografia móvel contribui para 
ampliar o número de mulheres na faixa etária priori-
tária (de 50 a 69 anos), que devem se submeter ao 
exame de mamografia e que vivem preferencialmente 
em áreas remotas e de difícil acesso.

Quero dizer que esta Casa, o Senado Federal, 
no ano passado, aprovou um projeto de lei permitindo 
a gratuidade da vacina...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... do 

HPV, o papiloma vírus humano, cobrindo a faixa etária 
de mulheres de 9 a 26 anos. Foi uma lei aprovada por 
esta Casa, como também uma lei aprovada por esta 
Casa permite a doação a instituições que combatem 
o câncer, e o doador pode abater essa doação no Im-
posto de Renda.

Nos últimos anos, o Senado Federal tem se pre-
ocupado com essas questões, que são muito sérias 
do ponto de vista da saúde pública, e tem oferecido a 
sua contribuição. 

Chamo a atenção também, Sr. Presidente, para 
os novos casos de câncer de pulmão, Em 2012, ano 
passado, foram mais de 27 mil novos casos de câncer 
de pulmão diagnosticados.

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só 

para concluir, mais um minuto, Sr. Presidente (Fora 
do microfone.).

O câncer de pulmão provocou a morte de mais 
de 21 mil brasileiros que tiveram o diagnóstico dessa 
doença, que tem um aumento na sua incidência em 
mais de 12% ao ano.

E quando venho à tribuna fazer um discurso com-
batendo o tabagismo, dificultando, obstaculizando o 
acesso da população ao cigarro, sugerindo que a ta-
xação de produtos originários do tabaco seja revertida 
para a saúde... Porque os números dizem isto, que há 
um aumento de mais de 12% na incidência do câncer...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... ano 

a ano, e sabemos que o cigarro é o maior implicado 
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no câncer de pulmão, como também de vias aéreas, 
boca, faringe, esôfago etc.

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, quero di-
zer que eu não poderia deixar passar essa data, 8 de 
abril, Dia Mundial do Combate ao Câncer, sem fazer 
este registro e, mais uma vez, me somar aos esforços 
do Ministério da Saúde no alerta incessante para que 
toda a sociedade tenha um olhar preocupado sobre 
essa patologia e também alertar os gestores da saúde 
para o grave problema que é o câncer no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos, meu caro Dr. Paulo 
Davim, médico, que aqui externa a importância de se 
prevenir o câncer de toda natureza. A sua consciên-
cia de pessoa que cuida da saúde é muito importante.

Peço que presida um pouco a sessão porque, 
pela relação de oradores, eu sou o próximo.

Senador Pedro Taques, V. Exª quer usar da pa-
lavra agora?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Fora 
do microfone.) – Não, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pode inverter comigo, então? Eu serei o 
próximo, então, dos presentes.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Passo a palavra, na condição de orador inscrito, 
ao Senador Eduardo Suplicy, que disporá do tempo 
regulamentar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Senador Presidente, Paulo Davim, Srªs e 
Srs. Senadores, eu quero hoje registrar, da tribuna do 
Senado, o meu respeito à excepcional cantora baiana 
que tanto tem contribuído para animar os carnavais 
de Salvador e de tantos festivais musicais em todo o 
Brasil e no exterior pelas entrevistas que concedeu, 
nesses últimos dias, para as revistas Veja e Época, 
para o Fantástico, da Rede Globo, e diversos outros 
meios de comunicação.

Nessas entrevistas, ela decidiu tornar pública 
sua decisão de se casar com a jornalista Malu Ver-
çosa, editora da TV Bahia, e também disse que está 
profundamente apaixonada por ela. Por que ela quis 
tornar pública a relação? Assim respondeu Daniela:

Porque quis ter minha dignidade preservada. 
Como todo mundo, quero ser aceita, ter liber-
dade, ser respeitada. Não suportaria ficar es-
condida. E o único jeito de não ficar escondida, 

com medo das fofocas, foi tratar isso como uma 
coisa natural – que, de fato, é.

Ao ser perguntada sobre como seus pais e filhos 
reagiram à situação, ela que é mãe de dois filhos, já 
adultos, do primeiro casamento, e de outros três ado-
tados, do segundo, assim respondeu:

Falei com um por um. Para o meu pai, eu te-
lefonei, e disse que tinha me apaixonado por 
Malu. Ele me perguntou: “Minha filha, não é um 
pouco cedo para você viver essa relação?”. Eu 
disse que não, e que queria levar Malu para 
ele conhecer. Claro que não foi fácil. No fim da 
ligação, ele disse que não conseguia entender 
direito, mas que me amava. Mi nha filha de 15 
anos perguntou se eu es tava feliz e eu disse 
que sim. Depois que eu e Malu colocamos as 
fotos na internet, ela me mandou uma mensa-
gem: “Vocês estão fazendo a maior confusão”. 
E, Iogo depois, mandou outra: “Vocês estão 
lindas nas fotos”.

Ao ser perguntada se ela havia se casado no 
civil, ela disse:

Não. Nosso casamento foi assim: dias atrás, 
passamos por Paris e, naquela cidade român-
tica, compramos as alianças e trocamos os 
anéis. Imagine: fizemos isso em meio àquela 
enorme passeata que houve lá, de pessoas 
que são contra o casamento gay. Colocamos 
as alianças e fomos à Sacré-Coeur, já que 
somos as duas católicas. Fo mos fazer nossas 
orações e pedir proteção. Logo em seguida, 
Iigamos para a nos sa família para contar a no-
vidade. Não ofi cializamos a relação porque, por 
enquan to, não vimos necessidade. Mas, se as 
coi sas práticas da vida pedirem, resolução so-
bre herança, por exemplo, daí podemos casar. 
Eu acho importantíssimo ter um ins trumento 
legal que respeite e dê permis são ao casamen-
to gay. Todo mundo fica mais protegido assim.

Ao ser perguntada: “Sua coragem de expor publi-
camente essa relação rendeu muitos elogios. Mas o que 
a senhora diria a pessoas, ou fãs, que eventualmente 
tenham ficado desapontados com a revelação?”, res-
pondeu: “Sinto muito. Espero que, a cada minuto, isso 
fique mais fácil para vocês. Eu não quero chocar, não 
quero agredir. Estou feliz, estou amando e não abro 
mão dessa condição. Minha mensagem é de amor”.

Eu quero aqui dizer que, ao longo de minha vida, 
aprendi a ter o respeito por aquelas pessoas que aca-
baram, de alguma maneira, optando por terem uma 
relação homossexual. Muitas pessoas, inclusive, mui-



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 16577 

to próximas; amigas que conheci e que tiveram outra 
relação que não a heterossexual. São pessoas que 
muitas vezes, para mim, demonstraram ter o melhor 
caráter possível, pessoas extremamente honestas, 
pessoas sinceras e que se sentiram com necessidade 
de ter uma relação com pessoas do mesmo sexo, ou 
vontade, ou mesmo se apaixonaram por essas pesso-
as. E eu aprendi, ao longo de minha vida, a respeitar 
essas pessoas.

Dentre inúmeros casos que conheci, certo dia, 
em 1979, quando eu era Deputado Estadual, na As-
sembleia Legislativa de São Paulo, fui procurado pela 
Presidente do Movimento em Defesa do Menor, Srª 
Lia Junqueira, que estava muito preocupada com di-
versas situações que aconteciam na Febem, inclusive 
de maus-tratos com os menores.

Um dia ela me disse que havia uma moça de 17 
anos e meio que, desde os 14 anos, estava colocada 
na FEBEM, colocada por sua tia, e que sua mãe e 
seu pai haviam falecido. Ela disse que, se houvesse 
alguém que se responsabilizasse por aquela moça, 
ela poderia ter autorização do juiz de menores para 
sair. Fui conhecer a senhorita Sandra Mara Herzer, 
de 17 anos e meio, que tinha grande talento como 
poetisa e havia escrito inúmeros poemas. Eu disse a 
ela que me responsabilizaria perante o juiz para que 
ela pudesse fazer um estágio, aprender a atender te-
lefone, tirar xerox, atender pessoas, mas que eu lhe 
daria uma atribuição. Tendo em conta a sua história 
e a capacidade de ela redigir tão bem, eu sugeri que 
ela tivesse como responsabilidade escrever a história 
de sua própria vida.

Essa moça tinha uma característica: ela, embora 
jovem moça e até muito interessante, se sentia como 
se homem fosse e se vestia com um jeans, uma blusa 
e uma camiseta como se fosse um rapaz. Assim ela 
trabalhou comigo por dois anos, escreveu a história 
de sua vida, mas à certa altura, quando ela quis fazer 
exame para um concurso na Assembleia Legislativa, 
ao mostrar sua identidade para o responsável daque-
le exame, ele lhe disse: “Mas como assim, você está 
vestida de homem e é, na verdade, uma moça?” Ela 
ficou tão nervosa e preocupada que acabou não pas-
sando no exame.

Pouco depois, ela me mostrou um poema que 
escreveu em que ela falava em dar término à sua 
vida. Eu lhe disse: “Olha, seu livro já está aceito pela 
Editora Vozes. Os responsáveis, Rose Marie Muraro 
e Leonardo Boff se comoveram”. Rose Marie Muraro 
disse que até Leonardo Boff havia chorado ao ler os 
poemas de Sandra Mara Herzer, que assinava Ander-
son Herzer. E disse a ela que o livro, certamente, teria 
grande sucesso.

Infelizmente, um mês depois, ela se jogou do 
Viaduto 23 de Maio. Eu acabei indo ao Hospital das 
Clínicas a um chamado de socorro. Ela havia coloca-
do meu nome e telefone em seu bolso, e acharam-no.

Quando eu estava no Hospital das Clínicas, no 
Pronto Socorro, fazendo doação de sangue, infeliz-
mente, recebi a notícia de que ela falecera. Embora 
ela tivesse me reconhecido e mostrado grande ansie-
dade na hora em que me viu, sofria muito pela queda 
acontecida.

Esse livro, A Queda para o Alto, por sugestão, 
até ficou um nome...

(Interrupção de som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Só para concluir, Sr. Presidente.
Foi meu amigo, o publicitário Carlito Maia, que, ao 

ouvir a história, sugeriu que o nome do livro de Sandra 
Mara Herzer fosse A Queda para o Alto. Esse livro já 
está na 28ª edição, editado pela Editora Vozes. É uma 
história muito bonita, dedicada, sobretudo, aos meno-
res, às crianças, que, na sua tenra idade, não tiveram 
oportunidade plena à cidadania. É um livro muito lido 
por jovens, principalmente nas áreas mais carentes, 
nas áreas periféricas.

Certo dia, em Heliópolis, São Paulo, um grupo 
de jovens me pediu que contasse um pouco da histó-
ria de Sandra Mara Herzer, porque resolveram fazer 
uma peça, um drama, que foi apresentado em mais 
de 20 teatros naquele ano de 2000, 2001, contando a 
história dessa jovem.

Eu apenas aqui cito a história de Sandra Mara 
Herzer, que se chamava, como autora, Anderson Her-
zer, para demonstrar o respeito que eu tinha, e tenho, 
por pessoas que, às vezes, sendo homens, sentem 
vontade de ter um companheiro masculino, ou, sendo 
mulheres, como no caso de Daniela Mercury, depois 
até de ter se casado com dois homens, ter tido dois 
filhos com o primeiro e adotado três com o segundo – 
aliás, uma atitude muito cristã –, resolveu, agora, se 
casar com essa jornalista.

Então, aqui, quero expressar o meu sentimento 
de respeito por Daniela Mercury e por pessoas que, 
como ela, resolvem tomar um caminho que, eu acho, 
também precisa ser respeitado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSDB – AP) – Obrigado, Senador Suplicy. Essa his-
tória é realmente comovente e mostra o quanto é im-
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portante a compreensão humana e a convivência com 
as diferenças.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSDB – AP) – Dando sequência aos inscritos, tenho 
a honra de passar a palavra ao Senador Cristovam 
Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Capiberibe, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, aqueles que me escutam 
aqui, há quase dez anos como Senador, devem ter 
percebido que, raramente, eu falo dirigido a qualquer 
grupo social, Senador Diniz. Eu, em geral, falo sobre o 
problema do Brasil. Até mesmo no Distrito Federal, que 
eu represento, as pessoas reclamam que eu não falo 
muito sobre o Distrito Federal, só falo sobre o Brasil.

Hoje, eu vou falar, corporativamente, para um pe-
queno grupo. Aliás, não pequeno, mas um grupo gran-
de de pessoas, neste País, que são as trabalhadoras 
domésticas. Mas eu não vim comemorar a vitória dos 
direitos trabalhistas, que já comemoramos muito. Um 
dos orgulhos que eu tive aqui foi votar a PEC das Do-
mésticas. Mas eu vim dizer para elas que não podem 
se contentar apenas com esses direitos; elas devem 
lutar por aquilo que, de fato, vai resolver o problema 
da família de cada uma delas: a educação dos filhos.

Quando eu, como professor, votei aqui pela PEC 
das Domésticas, lembrei – e estou falando para elas, 
estou falando para as empregadas domésticas que 
possam estar assistindo a isso ou que venham a as-
sistir na próxima vez – que a abolição da escravatura 
passou por algumas etapas. Primeiro, proibiram que 
viessem novos escravos. Depois, fizeram uma lei dizen-
do os filhos dos escravos e das escravas não seriam 
mais escravos. Uma lei que recebeu o nome de Lei 
do Ventre Livre. Nome até muito poético. O ventre da 
escrava era livre, não era escravo. Só quase 20 anos 
depois, é que foi feita a Lei da Abolição.

Senadora Vanessa, Senador Capiberibe, quando 
eu votei aqui pela PEC, tive a sensação de estar votando 
pelo contrário do ventre livre. As domésticas passam 
a ter os direitos, mas seus filhos não. Porque os filhos 
das famílias para que elas trabalham, cuidados pelas 
domésticas, vão para escolas boas, mas os filhos das 
empregadas vão para escolas ruins. Eu diria até para 
não-escolas, porque escola só devia ser se fosse boa.

Nós temos que comemorar, sim, cada passo que 
damos para melhorar as condições de vida de qualquer 
trabalhador, mas não podemos mentir, enganar, dizen-
do que estamos fazendo tudo que é preciso.

A verdadeira PEC das Domésticas seria os filhos 
delas estudando nas mesmas escolas dos filhos dos 
seus patrões. Ou pelo menos em escolas diferentes, 
mas com a mesma qualidade, Senador Capiberibe.

Eu falo para as nossas trabalhadoras domésticas, 
que a partir de agora têm os seus direitos trabalhistas 
assegurados, graças a um bom trabalho feito aqui no 
Congresso Nacional, que não parem de lutar pelas 
escolas de qualidade dos seus filhos. Não se conten-
tem com os direitos trabalhistas de vocês! Exijam o 
direito maior de todos, que é o direito dos seus filhos 
a uma boa escola.

Vocês podem perguntar: como é que a gente luta 
por isso? De uma maneira muito simples: daqui a um 
ano, vocês vão votar – o direito ao voto já vem até de 
antes desta PEC das Domésticas, já vem de antes dos 
direitos trabalhistas para os trabalhadores e trabalha-
doras domésticos –, e o direito ao voto vocês já têm 
há muito tempo. Basta vocês escolherem Deputados 
Estaduais, Deputados Federais, Governadores, Pre-
sidente, que vocês sintam, pelo que ouvem, pelo que 
olham nos olhos desses candidatos e candidatas, que 
vão dar importância à educação dos filhos de vocês, 
e não só à educação dos filhos dos patrões de vocês. 
Procurem votar pensando nos seus filhos. Até porque 
os direitos trabalhistas vocês já têm. Agora chegou a 
hora de vocês lutarem pelos direitos dos filhos de vo-
cês. E não se esqueçam que esse direito é uma escola 
de qualidade igual no Brasil inteiro.

A gente não vai acabar com a desigualdade, 
mas tem de acabar com a imoralidade. A desigualda-
de que a gente não vai acabar é a de gente que tem 
roupa bonita e de gente que tem roupa feia; de gente 
que tem um carro e de gente que anda de ônibus. Isso 
é desigualdade. Mas, quando a escola não é com a 
mesma qualidade, não é desigualdade, Senadores e 
Senadoras; quando a escola não é igual, é imoralida-
de. E o Brasil é um país com a imoralidade da escola 
desigual, conforme a renda do pai da criança. Temos 
de romper com essa imoralidade! É uma imoralidade 
quase do mesmo nível daquela que existia na escra-
vidão, ou daquela que existia quando as trabalhado-
ras domésticas não tinham direitos trabalhistas. Era 
uma imoralidade. Resolvemos a imoralidade. Chegou 
a hora de resolver outra imoralidade. Isso depende de 
vocês. Depende da luta de vocês. Vocês podem votar. 
Procurem votar certo. Procurem colocar, na hora de 
votar, como objetivo central saber quem vai melhorar 
a escola dos filhos de vocês. 

Outro item que vocês podem fazer é ir às escolas 
dos filhos de vocês. As escolas onde os filhos de vocês 
estudam são públicas, pagas por vocês, pelos impos-
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tos que vocês pagam, que eu pago, que qualquer um 
paga. Vocês têm o direito e a obrigação...

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Senador Cristovam, desculpe-me interrompê-lo. 
É só para dar a V. Exª a oportunidade de cumprimentar 
os alunos e professores do Colégio Marista de Tagua-
tinga, no Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado por estarem nos visitando. Eu conheço 
muito bem o colégio de vocês e peço que levem um 
abraço para um que ali mora e que foi meu professor 
muitos anos atrás, o Irmão Afonso.

Quem conhece o Irmão Afonso?
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– (Fora do microfone.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – É. Até porque, se não o conhecem, sabem que 
ali todas as árvores foram plantadas por ele, nos seus 
92 ou 93 anos.

Mas eu quero então que vocês também partici-
pem dessa luta. Essa luta de fazer com que o Brasil 
acabe com a imoralidade de existirem escolas boas e 
escolas ruins. E que as mães compareçam às escolas 
onde estão os seus filhos, exijam a maior qualidade 
possível, apoiem os professores quando não tiverem 
as condições necessárias. Mas cobrem dos professo-
res, porque eles têm a obrigação de trabalhar, porque 
recebem um salário. Ajudem, sobretudo, a vencer uma 
mentalidade que está na cabeça de vocês, que está 
na cabeça de todo mundo, qual seja, a de que alguns 
nasceram para ter uma escola boa e outros nasceram 
para ter uma escola ruim, conforme a renda do pai. 
Esta é uma mentalidade que nós temos que quebrar.

Eu lembro a vocês que durante 300 anos, neste 
País, houve uma mentalidade que aceitava a escra-
vidão. A escravidão não foi imposta; a escravidão era 
aceita. Era aceita pela Igreja; era aceita pelas facul-
dades, pelos intelectuais. Aqui e ali vinha um poeta, 
como Castro Alves, que ficava contra. Mas, em geral, 
a maioria da intelectualidade, neste País, ficou a favor 
ou tolerando a escravidão.

Os próprios escravos eram tão submissos, depois 
de uma, duas, três gerações – e foram 15 gerações de 
escravos no Brasil –, passando tanto isso de pai para 
filho, Senador Diniz, que eles terminavam aceitando 
a escravidão, salvo um ou outro que fugiam, correndo 
riscos, e criavam um quilombo, como foi o Quilombo 
de Palmares, liderado por Zumbi e o Ganga Zumba.

Pois bem; nós temos uma mentalidade hoje pa-
recida com aquela da época da escravidão: a men-
talidade de aceitar escola desigual. Não pode existir 
escola desigual!

Por isso, vocês, que estão comemorando a con-
quista que tiveram de uma lei que lhes assegura os 
mesmos direitos trabalhistas dos outros trabalhadores, 
não se contentem e comecem a lutar para que as es-
colas onde estudam os seus filhos tenham a mesma 
qualidade, ainda que não seja a mesma, que a escola 
onde estudam os patrões de vocês. Isso é possível!

Ninguém acreditava, Senador Capiberibe – e já 
lhe darei a palavra –, que um dia acabaria a escravidão. 
Era impossível acreditar que existiria um Brasil sem 
escravidão, e aconteceu. Muitos não acreditam que é 
possível haver um país, um Brasil, onde as escolas 
sejam todas boas e de qualidade, mas já é assim na 
maioria dos países que têm um mínimo de renda como 
o Brasil. Já é assim! Nós estamos ficando para trás, 
como ficamos na escravidão. O Brasil foi o último país 
a abolir a escravidão no mundo inteiro do lá de cá, no 
Ocidente. Último!

A gente vai ser o último a ter escola de qualida-
de para todos? Não podemos. E isso depende não só 
dos que estão aqui, mas depende de vocês que nos 
escolhem para vir para cá. Escolham bem, visitem as 
escolas de seus filhos, peçam, quando for preciso, a 
seus patrões que deem apoio para que eles estudem 
bem, mas não se conformem apenas com a lei que 
deu direitos trabalhistas para vocês. Exijam os direitos 
trabalhistas que os filhos de vocês precisam ter, e um 
desses direitos se chama escola de qualidade.

Senador, era o que eu tinha isso para falar, mas 
eu não posso, obviamente, deixar de ter o aparte do Se-
nador Capiberibe. Por isso, eu lhe peço uma extensão.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Sena-
dor Cristovam, eu tenho grande admiração e respeito 
pela luta de V. Exª em torno da educação, essa luta 
para tornar a educação no Brasil não apenas universal, 
mas que seja universal e de qualidade. 

(Soa a campainha.)
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – E 

que, certamente, fará de nosso País o país dos nos-
sos sonhos, dos nossos desejos. É verdade que a so-
ciedade brasileira é extremamente conservadora; foi 
a última a libertar os escravos e só os libertou porque 
os ingleses fecharam o mar e passaram a atacar os 
navios negreiros. A pressão inglesa, naquele momen-
to – e o domínio era inglês ainda no século XIX –, fez 
com que, então, o Império agilizasse a libertação dos 
escravos. Mas eu vi que a sociedade brasileira, con-
servadora, foi a última nessa luta pela libertação dos 
escravos, depois dos Estados Unidos, que estão entre 
os primeiros países a libertar os escravos. E a luta de-
les também foi algo surpreendente. Eu assisti ao filme 
Lincoln e recomendo...

(Soa a campainha.)
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O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – ... a 
quem está nos ouvindo, a quem está nos assistindo 
que assista ao filme. Nos Estados Unidos, para liber-
tar os escravos, Lincoln teve que corromper a câmara 
de deputados; teve que fazer uma articulação enorme, 
porque havia a Guerra de Secessão, a guerra entre 
Norte e Sul, e ele decretou a libertação dos escravos, 
mas sabia que, depois da guerra, voltaria a escravi-
dão. Então, ele apresentou a 13ª Emenda, mas, para 
aprová-la, ele teve que fazer aquilo que nós conhe-
cemos aqui: distribuir cargos para os deputados da 
câmara americana. Mas isso não foi suficiente. Ele 
terminou comprando – um mensalão – para libertar 
os escravos americanos. Veja quanta resistência das 
elites para impedir os avanços da sociedade. No caso 
das empregadas domésticas, estamos no século XXI 
e só agora os empregados e empregadas domésticas 
ganharam o direito de registro como todos os trabalha-
dores. Eu gostaria de parabenizá-lo. Acho que esse é 
um segmento que merece um discurso de V. Exª. Esse 
discurso está sendo muito bem feito.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu quero agradecer o aparte do meu amigo 
Capiberibe.

Antes de passar a palavra à Senadora Vanessa, 
o que muito me satisfaz e orgulha, eu queria de dizer 
que há algumas diferenças entre o Lincoln e o que 
acontece hoje: primeiro, não foi o mensalão, porque 
foi uma vez que ele teve de atrair os votos dos parla-
mentares; e, segundo, havia uma causa. Ou seja, não 
era pelo poder, mas para que o poder pudesse ser 
exercido. E a causa, mais que nobre, era a abolição 
da escravatura em todo o país.

Então, apesar da semelhança que vejo muita gen-
te falando por aí, há essa diferença: nada sistemático; 
foram acordos; e havia uma grande, uma imensa causa.

Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Senador Cristovam, da mesma forma, quero cum-
primentar o pronunciamento de V. Exª. Não vou entrar 
no mérito do filme. Assisti ao filme e gostei muito dele.

(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Não vou entrar no mérito, porque faríamos um de-
bate não de uma tarde, mas quem sabe de um dia e 
talvez fosse muito pouco para debatermos, inclusi-
ve se as causas justificam os meios, nobre Senador. 
Mas V. Exª, mais uma vez, vem falar de educação, e 
falar para quem mais precisa ouvir sobre a educação. 
Ao mesmo tempo em que comemora um importante 
avanço – e talvez esse seja um dos mais importantes... 
Nem a Constituição cidadã foi capaz de imprimir esse 
avanço. Só agora, 25 anos depois, é que o Congresso 

brasileiro reuniu as condições necessárias para aprovar 
essa extensão para os empregados e as empregadas 
domésticas em relação aos direitos dos demais traba-
lhadores. Mas V. Exª fala de educação e, mais uma vez, 
estou aqui falando com V. Exª: nós precisamos ampliar 
e fortalecer, a cada dia, a luta por investimentos, por 
fontes de financiamento para a educação pública bra-
sileira, Senador. V. Exª me falava hoje, pela manhã – 
prestei muita atenção e concordo plenamente –, sobre 
a proposta de desonerar completamente os planos de 
saúde. V. Exª se mostrava contrário à matéria, assim 
como eu sou contrária a ela, porque temos o mesmo 
entendimento de que isso virá para enfraquecer o 
sistema público de saúde brasileiro. E na educação 
não é muito diferente: nós precisamos de fontes de fi-
nanciamento. Então, o que se coloca em relação aos 
royalties, à riqueza do petróleo, é um caminho, uma luz 
que temos diante de nós. E precisamos travar grandes 
debates neste País, principalmente com os dirigentes 
públicos, Senador Cristovam, com os Prefeitos dos 
mais de 5,5 mil Municípios do Brasil, que, penso, ain-
da não compreenderam corretamente a importância 
dessa questão: a de priorizar a educação brasileira, 
para que possamos, juntos, construir um Brasil que 
tenha educação. Um país que tem educação é um 
país que tem saúde, cultura, desenvolvimento, tudo 
enfim. Então, cumprimento, mais uma vez, V. Exª pelo 
pronunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Obrigado, Senadora Vanessa. Só tenho a agregar ao 
meu discurso a sua fala.

De fato, conversamos, hoje, de manhã, sobre a 
proposta de permitir que a totalidade dos gastos com 
educação particular seja descontada do Imposto de 
Renda. E, depois da educação, virá a saúde. Isso é 
um absurdo!

Quero dizer que comparto totalmente da sua 
esperança de que os recursos do pré-sal possam ser 
usados integralmente para a educação. Só acho que 
a gente não precisa esperar por isso. O Brasil não es-
perou pelo pré-sal, para fazer aeroporto, estrada, para 
montar indústria, para fazer Copa do Mundo, para fa-
zer Olimpíada. Por que esperar o pré-sal para fazer a 
educação dos filhos dos nossos trabalhadores e tra-
balhadoras domésticas?

Por isso, fiz questão de dizer, Senador Diniz, no 
começo, que este era um discurso, pela primeira vez 
na minha carreira, aqui, corporativo, dirigido a um pú-
blico específico – não estou falando no geral: o públi-
co que teve uma grande vitória, na semana passada, 
ao adquirir direitos trabalhistas iguais aos das outras 
categorias.
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Eu peço a essa categoria, dos trabalhadores do-
mésticos e das trabalhadoras domésticas, que não se 
contentem, que lutem agora, para que os seus filhos 
tenham direito a uma escola igual à dos filhos de seus 
patrões, para acabar com essa sensação que ficou de 
termos aprovado o contrário da Lei do Ventre Livre, que 
libertou os filhos e manteve os pais escravos: agora 
nós libertamos os escravos, mas mantemos os filhos 
escravizados por falta de escola.

Era isso, Sr. Presidente que eu tinha a falar.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, 
o Sr. João Capiberibe deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.

Agora, seguindo a lista de oradores, concedo a 
palavra ao Senador Wellington Dias. (Pausa.)

Ausente.
Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, meu companheiro de bancada, o Senador José 
Sarney, afirmou, semana passada, que não era possí-
vel procrastinar mais a aprovação das novas regras de 
partilha do FPE, o Fundo de Participação dos Estados.

Vale lembrar que este assunto vem sendo pro-
crastinado desde 1991, quando o Congresso Nacional 
deveria ter aprovado lei especifica para os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Dis-
trito Federal, que vigorariam a partir de 1992 com base 
na apuração do censo de 1990, conforme determinava 
a Lei Complementar nº 62 de 1989.

Instado a se pronunciar sobre a procrastinação 
do tema, o Supremo Tribunal Federal determinou que 
fosse feita a nova partilha do FPE. Para tanto, deu dois 
anos e meio de prazo ao Congresso Nacional para 
assim proceder. O prazo venceu em 31 de dezembro 
passado sem que tivéssemos tido a competência de 
resolver a questão.

Em janeiro deste ano, o Tesouro Nacional deci-
diu manter os repasses do FPE como vinha fazendo 
desde 1990. Instado novamente, o STF concedeu-nos 
um novo prazo, de 150 dias, que vencerá em junho, 
mais precisamente no dia 24 de junho, dia da festa 
de São João.

Ninguém quer procrastinar a votação de tão im-
portante tema para os 26 Estados da Federação e o 
Distrito Federal, mas também não podemos concor-
dar com os futuros prejuízos aos Estados que aqui 
representamos.

O assunto FPE é delicado, principalmente para os 
pequenos e jovens Estados da Amazônia, incluindo aí 
o Acre, que V. Exa representa aqui nesta Casa. Por isso, 
insistimos com o Relator da matéria, Senador Walter 
Pinheiro, para que seja maleável com os Estados que 
mais necessitam do FPE para sobreviver. O Senador 
fez uma revisão do seu relatório e é sobre isso que 
teceremos breves comentários.

De fato, a nova proposta torna a transição mais 
lenta. Até 2015, os coeficientes permanecem inaltera-
dos. A partir de 2016, continua-se aplicando o coefi-
ciente atual, em uma base atualizada pelo IPCA mais 
50% do crescimento do PIB. Apenas o que ultrapassar 
esse valor será distribuído com os novos coeficientes. 
Essa regra propõe vigência até dezembro de 2017, 
oportunidade em que deverá se propor nova fórmula 
ou ratificar tal modelo. Uma das preocupações, que é 
a pergunta que não quer calar, é: essa proposta aten-
de à exigência do Supremo Tribunal Federal? Essa é 
uma questão que precisa ser respondida.

Antes do adendo do Senador Walter Pinheiro, o 
Amapá deixaria de ganhar, aproximadamente, R$170 
milhões até dezembro de 2017, conforme estimativas 
de crescimento e inflação apresentadas na proposta 
original. Com a proposta revisada, a transição é mui-
to suavizada: se projetarmos o crescimento do PIB 
em 2%, além da atualização por um IPCA de 4,5%, o 
Amapá deixaria de ganhar, aproximadamente, R$17 
milhões durante os anos de 2016 e 2017. Uma queda 
bem menor do que a proposta original. Um valor de 
limitada relevância, dado o contexto. Entretanto, ape-
sar do reduzido impacto imediato, a fórmula perma-
nece idêntica. Na verdade, estamos insistindo em um 
raciocínio que não deu certo. A Lei Complementar no 
62 determinava:

§ 1º Os coeficientes individuais de participação 
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal 
– FPE a serem aplicados até o exercício de 
1991, inclusive, são os constantes do Anexo 
Único, que é parte integrante desta Lei Com-
plementar.
§ 2º Os critérios de rateio do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal, 
a vigorarem a partir de 1992, serão fixados 
em lei específica, com base na apuração do 
censo de 1990.

Pois é isto, passados mais de 20 anos, que nos 
propõe o Relator Walter Pinheiro.

Por isso, é preciso considerar os riscos de a fór-
mula ser ratificada em 2017, por conta complexidade 
de se rediscutir a matéria. Imaginem isto em 2017, se 
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neste momento estamos tendo uma enorme dificuldade 
para equacionar essa questão. Se empurrarmos para 
2017, não será diferente.

Os riscos permanecem porque nossa perda – 
volto ao Amapá – de quase 30% de participação com 
os novos critérios se mantém. Pelo adendo, é possível 
verificar a queda, pois o nosso percentual, que, hoje, é 
de 3,41%, cairia para 2,53%, comprovando a necessi-
dade de prosseguirmos com os debates em busca de 
uma solução que não coloque em risco a saúde finan-
ceira dos pequenos Estados da Amazônia.

É preciso pensar no médio e longo prazos e no 
que representa o resultado proposto: redução da parti-
cipação relativa dos Estados com maior dependência, 
unidades com economia em estágio inicial, sem vanta-
gens comparativas, grande carência de infraestrutura 
e de investimentos.

Sessenta e nove por cento da receita do Ama-
pá é oriunda dos repasses do Fundo de Participação 
dos Estados.

Caso não haja mudanças na redação do PLS, 
do Projeto de Lei cujo Relator é o Senador Walter Pi-
nheiro, a administração do Amapá se tornará inviável.

Por isso, apelo para que seja incorporada ao 
substitutivo a proposta apresentada pela Secretaria 
da Receita do Amapá, que minimiza as perdas dos 
pequenos Estados amazônicos.

Temos várias propostas em discussão, em debate, 
umas mais justas que outras. Por que insistir em uma 
proposta que prejudica tanto os pequenos Estados?

Há a proposta do Senador Dornelles, mais equi-
librada, mas que ainda não é a ideal.

Acredito na possibilidade de construirmos algo se 
nos despojarmos dessa necessidade de ganhar. Porque 
todos querem ganhar, terminaremos todos perdendo.

É verdade que, daqui a pouco, vamos debater 
esse tema aqui, na Casa, e é fundamental que esse 
debate se inicie, mas, das propostas que aí estão, 
parece-me que não chegaremos a um consenso para 
sairmos daqui e atendermos a exigência do Supremo 
Tribunal Federal.

Portanto, Sr. Presidente, era isto.
Renovo a minha preocupação com essa questão.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

São R$70 bilhões que são distribuídos aos Estados e 
a lei é clara: temos que fazer o equilíbrio econômico 
deste País. Temos regiões mais atrasadas e regiões 
mais avançadas, e isso tem que ser considerado na 
hora da distribuição desses valores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Capiberibe.

Agora, com a palavra, o Senador Ivo Cassol... 
Senador Sodré Santoro, do PTB, de Roraima.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
prezados telespectadores da TV Senado e ouvintes da 
Rádio Senado, venho aqui hoje para apelar em favor 
da aprovação, pela Câmara dos Deputados, de um 
projeto de lei que será de grande importância para a 
educação em dois Estados da Região Norte do Brasil. 
Refiro-me ao Projeto de Lei, apresentado pelo nobre 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que autoriza o Poder 
Executivo a instalar colégios militares em Boa Vista, 
no Estado de Roraima, e em Rio Branco, no Estado 
do Acre.

O Sistema Colégio Militar do Brasil é formado 
por 12 Colégios Militares, que oferecem o ensino fun-
damental, do 6º ao 9º ano, e o ensino médio. Esses 
estabelecimentos de ensino propiciam educação a 
aproximadamente 15 mil jovens, entre filhos de militares 
e civis, segundo informa o sítio do Exército Brasileiro. 
Os Colégios Militares são referência quando se fala 
em qualidade de ensino no Brasil, pois estão sempre 
entre os melhores conceitos nas pesquisas oficiais 
sobre a educação brasileira.

Existem, atualmente, 12 colégios militares, loca-
lizados nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Cam-
po Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, 
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul.

Nota-se que a Região Norte, a qual contém mais 
de 60% do Território nacional, composta por nove Es-
tados e com a maior parte das fronteiras secas brasi-
leiras, e por onde passam, periodicamente, milhares 
de militares que ali permanecem de forma rotativa para 
treinamento na Floresta Amazônica, possui somente 
um colégio militar, o da cidade de Manaus. Cremos 
que esse fato afeta negativamente a formação destes 
militares, pois o contingente efetivo do Estado de Ro-
raima é de mais de 2,4 mil militares e o do Acre é de 
aproximadamente 2 mil.

A propositura em questão foi apresentada em 
2002 e aprovada por esta Casa Legislativa em 2004, 
ano em que foi enviada para a representação da Câ-
mara dos Deputados.

Nestes nove anos de tramitação na Câmara dos 
Deputados, a matéria foi apreciada pelas Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Educação 
e Cultura e pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sendo que o Plenário daquela Casa confir-
mou a constitucionalidade da propositura ao aprovar o 
Recurso nº 275, de 2006, o qual derrubou parecer pela 
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inconstitucionalidade da Comissão de Constituição e 
Justiça, única a se posicionar contrariamente à matéria.

Após toda essa via-crúcis, quando a matéria es-
tava pronta para ser apreciada em definitivo pelo Ple-
nário da Câmara, foi apresentado requerimento para 
que também fosse ouvida a Comissão de Finanças e 
Tributação daquela Casa.

Srªs e Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados 
tem tomado por praxe não aprovar os projetos auto-
rizativos oriundos do Senado Federal, e afirmo isso, 
pois no ano passado foi aprovado aqui um projeto au-
torizativo oriundo da Câmara, uma matéria muito sig-
nificativa por sinal, pois autorizou o Poder Executivo a 
implantar free shops nas chamadas “cidades-gêmeas” 
na faixa de fronteira brasileira.

Pois bem, a matéria em questão sofreu modifica-
ções nesta Casa e retornou à Câmara dos Deputados, 
que a aprovou, apesar de ser um projeto autorizativo.

O Senado Federal já firmou entendimento sobre 
os projetos de lei autorizativos por meio do Parecer nº 
527, de 1998, do eminente Senador e jurista Josaphat 
Marinho.

Destaco algumas das indagações que ensejaram 
a confecção do referido Parecer:

1 – Qual a natureza jurídica do projeto de lei au-
torizativo?

2 – Todo e qualquer projeto de lei autorizativo 
tem por escopo conceder autorização ao Poder Exe-
cutivo para exercer a competência que lhe é própria 
e privativa?

3 – Qual é o efeito jurídico de uma lei autorizativa?
Ao primeiro questionamento, o nobre jurista, em-

basado em renomes do mundo jurídico como Paulino 
Jacques, Giorgio Del Vecchio, Kelsen, Miguel Reale, 
Maria Sylvia Zanella di Pietro e mesmo Rui Barbosa, 
chegou ao seguinte termo:

Conclui-se que há legitimidade constitucional 
e jurídica no uso de lei autorizativa em ambas 
as hipóteses – incisos XIX e XX do art. 37 da 
Constituição Federal, descabendo qualquer 
censura à adequação desse instrumento le-
gislativo para a espécie. Ademais, cabe o uso 
de lei autorizatíva em outras áreas adminis-
trativas, como em matérias relativas a ser-
vidores públicos, autorizando a concessão, 
por autoridade competente, de determinada 
vantagem, ou mesmo para a venda de bens 
públicos, conforme a jurisprudência reiterada 
e a doutrina atual.

Citou também a Lei Orçamentária, a qual consi-
deramos ser a maior das leis autorizativas aprovadas 
pelo Congresso Nacional.

Ao segundo tópico, desta vez embasado em vo-
tos das Cortes Superiores proferidos pelos eminentes 
Ministros Celso de Mello, Edson Vidigal e Moreira Al-
ves, concluiu:

Ressalte-se que, por princípio constitucional, 
são os Poderes independentes e harmônicos 
entre si. 
O Poder Legislativo pode tomar iniciativa de 
autorizar o Executivo para a prática de deter-
minado ato que é de sua competência. Não há 
qualquer impropriedade neste procedimento, 
porque os Poderes, embora independentes, 
interligam-se. O Legislativo desperta a aten-
ção do Executivo para a prática de um ato que 
lhe compete.

E, finalmente, ao último questionamento, pon-
derou:

O efeito jurídico de uma lei autorizativa é o de 
sugerir ao Poder Executivo, como forma de co-
laboração, a prática de ato de sua competência. 
Os Poderes são autônomos, porém harmôni-
cos, o que permite procedimento conjugado.

Assim sendo, pode-se inferir que o projeto de lei 
autorizativo é constitucional e cabível no ordenamento 
jurídico, não como norma coercitiva, mas como forma de 
colaboração do Poder Legislativo ao Poder Executivo.

Por conseguinte, a ausência de jus cogens, ou 
seja, da obrigação de fazer, dispensa a matéria do 
disposto no art. 90 da Lei nº 12.708, de 2012 (LDO 
2013), ou seja, da estimativa de aumento de despesa 
ou redução da receita, pois que o mesmo só gerará 
fato que importe nessas situações no momento em que 
o Poder Executivo achar por bem realizar o sugerido 
pelo projeto de lei em tela.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
encerro este meu pronunciamento, apelando ao nobre 
Deputado Arnaldo Jardim,...

(Soa a campainha.)
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) – 

...que é o responsável por oferecer o parecer pela Co-
missão de Finanças e Tributação da Câmara ao Projeto 
de Lei nº 4.428, de 2004, que autoriza a criação dos 
colégios militares de Boa Vista, em Roraima, e de Rio 
Branco, no Acre, que leve em conta minhas conside-
rações e apresente um parecer favorável à matéria.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Sodré Santoro.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Jarbas 
Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vou fazer 
uma pergunta que já é rotina nesta Casa: vai haver 
Ordem do Dia, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A reunião de Líderes está se encerrando neste 
momento. Haverá Ordem do Dia, sim.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Haverá Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Haverá Ordem do Dia.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – E quando é que o Senado vai cumprir o Regi-
mento e começar a Ordem do Dia às 16 horas?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Estamos aguardando apenas os Líderes. Estamos 
chamando todos, para darmos início à Ordem do Dia.

Agora, tem a palavra o próximo orador inscrito, 
o Senador Fernando Collor. (Pausa.)

Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senadora Angela Portela. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço 

a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Tem a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero prestar um esclarecimento a V. Exª.

Contamos com a participação do grande Líder 
de Pernambuco Jarbas Vasconcelos, cobrando, como 
nós, da oposição, fazemos quase todos os dias, a re-
alização da Ordem do Dia. Hoje, até que é justo um 
pouco de atraso. Nós estávamos reunidos, todos os 
Líderes, e acabamos a reunião agora, às pressas, para 
virmos para cá. Tratávamos da votação do Fundo de 
Participação dos Estados. Foi uma discussão longa, 
mas objetiva. Acho que vai diminuir em 80% as dis-
cussões em plenário, porque o acordo foi quase total.

Essa é a explicação que quero dar aos Sena-
dores, que estavam esperando, mas ratifico minha 
preocupação no sentido de a Ordem do Dia começar 
regimentalmente às 16 horas, como cobra o nobre Lí-
der de Pernambuco Jarbas Vasconcelos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Mário Couto, por sua contri-
buição, por sua informação importante, para esclarecer 

sobre o início da Ordem do Dia. Certamente, o Regi-
mento será cumprido, e os Líderes vão estar atentos 
a essa questão.

Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Senador 
Anibal Diniz, que preside esta sessão; caros Senadores; 
caros Colegas; caras Colegas; nossos telespectadores 
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, no meu 
Estado, o Rio Grande do Sul, os hospitais filantrópi-
cos, incluindo as Santas Casas, deixaram de prestar 
atendimento ao SUS, num gesto de manifestação em 
torno da insustentabilidade por não haver reajuste das 
tabelas pagas ao SUS. Essa desatualização afeta não 
apenas os hospitais filantrópicos, mas também os la-
boratórios de análises clínicas.

Mais de duas mil Santas Casas e hospitais filan-
trópicos do País deram ontem um prazo de 60 dias ao 
Governo Federal para reajustar os valores da tabela 
de procedimentos do Sistema Único de Saúde, sob o 
risco de reduzirem o atendimento ou até mesmo de 
fecharem as portas. Isso acontece no momento em 
que o Governo, para conter a inflação, está oferecendo 
benefícios fiscais aos planos de saúde.

As Santas Casas e os hospitais filantrópicos 
realizam um trabalho notável. No Rio Grande do Sul, 
fizeram essa paralisação como forma de demonstrar 
a insustentabilidade da situação, Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira. Recentemente, nós estivemos, sob sua 
liderança, com o Presidente do Senado Federal, ma-
nifestando o drama que as Santas Casas e os hospi-
tais filantrópicos estão vivendo. São mais de duas mil 
Santas Casas e hospitais filantrópicos em todo o País 
que estão nessa situação de insustentabilidade.

Como eu disse, a tabela do SUS não é atualizada 
de forma integral desde 2008. Possui cerca de 4,6 mil 
procedimentos. Os gestores das Santas Casas pedem 
100% de reajuste nos cem principais procedimentos 
de média e baixa complexidade, como atendimentos 
de emergência, exames de raios X e outros exames. 
O SUS paga, por exemplo, R$6,88 por um exame de 
raios X, enquanto os planos de saúde repassam aos 
hospitais R$20,96 pelo mesmo procedimento. Por um 
eletrocardiograma, o SUS paga R$5,15, comparados 
aos R$10,00 que recebem os planos de saúde. Um 
ultrassom obstétrico custa R$24,20 para o SUS e 
R$43,32 para os planos de saúde, o que indica, cla-
ramente, uma insustentável defasagem dessa tabela. 
Juntos, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos 
acumulam um déficit de R$5 bilhões por ano. Vou re-
petir: o déficit é de R$5 bilhões por ano.

Ontem, em protesto, ao menos 70 hospitais do 
País suspenderam o atendimento eletivo, aquele pro-
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cedimento com cirurgias agendadas, mantendo apenas 
o pronto-socorro aberto. Isso aconteceu no Rio Gran-
de do Sul, em São Paulo e em vários outros Estados 
brasileiros, para demonstrar exatamente a insusten-
tabilidade do setor.

No caso também dos exames laboratoriais, a 
situação não é diferente. Nós fizemos uma audiência 
pública para demonstrar essa dramática situação. O 
nosso Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
o Senador Waldemir Moka, fez uma audiência públi-
ca, mostrando essa situação. Nessa audiência públi-
ca, revelou-se que se paga, pela tabela do SUS, para 
uma glicemia, R$1,85 e, para um hemograma, R$4,11.

Essa situação vem acontecendo na saúde, no 
caso do reajuste nos laboratórios de análises clínicas: 
há mais de 20 anos, essas tabelas não são reajustadas. 
Sem o aumento de 100% do valor pago pelo SUS pelos 
cem principais procedimentos, a situação vai ficar difícil 
especialmente para a população mais pobre do País.

Nas Santas Casas, a situação já chegou ao limi-
te extremo. A Comissão de Assuntos Sociais recebeu 
e debateu recentemente, a meu pedido, com a ajuda 
de colegas, a necessidade de também reajustar, para 
evitar uma crise nos laboratórios de análises clínicas, 
que são essenciais para a atividade básica de saúde. 
Ouvimos diversos representantes do setor de saúde, 
que afirmaram que, há 19 anos – portanto, menos do 
que 20 anos –, mais precisamente, essa diferença 
não é corrigida.

Proprietário de um pequeno laboratório em Bagé, 
no Rio Grande do Sul, Guilherme Velleda cita a dife-
rença dos valores pagos pelo SUS como uma ameaça 
a esses empreendedores dos laboratórios de análises 
clínicas, que, hoje, estão sofrendo um processo de des-
nacionalização e de concentração em poucos grupos. 
Procedimentos estão sendo terceirizados para evitar 
a falência de algumas empresas.

É exatamente por isso que precisamos que o 
Governo Federal, de modo especial, o Ministro Ale-
xandre Padilha, seja sensível a essa situação. Ele vem 
acompanhando a situação e recebendo informações 
desta Casa, da Câmara Federal e da própria Frente 
Parlamentar em Defesa da Saúde. Muitos médicos são 
Senadores e acompanham esse drama vivido pelos 
hospitais filantrópicos e pelas Santas Casas, que têm 
tido um papel extremamente relevante no atendimento 
da saúde pública do nosso País.

Por isso, faço novamente da tribuna esse alerta, 
com o apoio dos Senadores que se têm envolvido nes-
sa matéria e nesse assunto, que é tema de interesse 
nacional, caro Presidente.

Quero fazer referência à situação que estão vi-
vendo os Municípios. De novo, um levantamento feito 

pela Confederação Nacional dos Municípios – isso afeta 
também a questão da saúde – apontou que a renún-
cia fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) feita para o setor automotivo cortará R$1 bilhão 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O 
Fundo é composto por 23,5% da arrecadação do IPI 
e do Imposto de Renda. É importante receita do bolo 
e afeta também as receitas do FPE, que tem nova fór-
mula para debate nesta Casa, proposta pelo Senador 
Walter Pinheiro, nos oito projetos que tramitam sobre 
a nova planilha para a partilha desses recursos.

Saímos agora de uma reunião com as Lideran-
ças e com o Presidente desta Casa. Penso que ha-
verá entendimento sobre essa matéria, embora, pelo 
que foi acordado, não contemple, é claro, aquilo que 
os gaúchos Pedro Simon, Paulo Paim e eu apresen-
tamos como proposta em relação ao relatório do Se-
nador Walter Pinheiro. Mas esta é uma Casa política, 
em que a maioria tem prevalência sobre as decisões.

O que nós precisamos é evitar um prejuízo maior 
em tudo o que está acontecendo em relação às altera-
ções não apenas quanto ao FPE, que diz respeito ao 
compartilhamento da receita para o nosso Estado, já 
muito debilitado financeiramente, mas também quanto 
a outras questões que vão impactar sobre as finanças 
estaduais, como o estabelecimento de uma alíquota 
única de 4% do ICMS, que é a principal fonte de receita 
dos Estados, para acabar com a guerra fiscal, e como 
a renegociação das dívidas dos Estados com a União. 
São três matérias que têm correlação, todas elas im-
pactantes sobre as finanças dos Estados.

Penso que temos de esgotar toda possibilidade 
de aperfeiçoamento dessa matéria, para evitar que al-
guns Estados sejam beneficiados e que outros saiam 
prejudicados. Essa seria a solução ideal para que se 
acomodassem os interesses dos Estados e das regi-
ões, sem comprometer as finanças de Estados como 
o meu, o Rio Grande do Sul, que estão sofrendo uma 
situação de absoluta fragilidade financeira, levando 
preocupação para as autoridades que administram as 
finanças do meu Estado, autoridades estas que têm 
responsabilidade de Estado. Não são servidores que 
estão a serviço deste ou daquele governo. Eles têm 
compromisso com a gestão equilibrada das finanças do 
Estado, para que ele possa continuar se desenvolvendo.

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu que-

ria dizer que aguardo, sinceramente, a continuidade 
da tolerância, da paciência e da compreensão do Re-
lator Walter Pinheiro com esse tema, que deve entrar 
na pauta talvez hoje, ou quando pudermos tomar essa 
decisão.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, soli-
cito a inclusão, na Ordem do Dia de hoje, do Reque-
rimento nº 253, de 2013, de minha autoria, que trata 
de uma sessão especial sobre os 40 anos da Unifor.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento de V. Exª será votado após a 
Ordem do Dia.

Agora, com a palavra, para uma comunicação 
inadiável, o Senador Inácio Arruda, do PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o ex-
-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Inglater-
ra, onde recebe mais um título de doutor honoris cau-
sa, muito significativo pelo papel que o ex-Presidente 
desenvolveu com programas sociais capazes de tirar 
milhões de brasileiros da miséria. 

Por essa razão, os acadêmicos, os economistas 
mais renomados da Inglaterra houveram por bem des-
tinar a Lula esse título tão importante, tão significativo.

Lula foi recepcionado também pelo vocalista de 
uma das mais importantes bandas de roque do mundo, 
o irlandês Bono Vox, que pediu ao Presidente: “Pre-
sidente Lula, precisamos transformar os programas 
sociais que foram implantados no Brasil em progra-
mas mundiais”. 

Só assim temos condições de liquidar com a 
miséria que ainda vigora em importantes nações do 
continente africano, em grande parte da Ásia; que ain-
da vigora na América Latina e que atinge as periferias 
urbanas dos chamados países desenvolvidos, como a 
própria Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, esse mun-
do colonizador, esse mundo que praticou verdadeiras 
barbáries, destruindo nações inteiras, guerreando, 
soltando bombas, bombas atômicas, como fizeram os 
americanos no Japão.

Os únicos que já lançaram bombas atômicas, e 
acusam os outros de terem armas de destruição em 
massa, sendo que eles foram os únicos que usaram 
armas de destruição em massa.

Foi exatamente o Presidente Lula que pediu, na 
reunião das Nações Unidas, que, em vez de jogarem 
bombas, fizessem um programa mundial, amplo, de 
atendimento a bilhões de seres humanos que não têm 
direito a três refeições diárias.

Sr. Presidente, às vezes, para que enxerguemos a 
importância, o papel de lideranças, de estadistas com 
peso mundial, precisamos que alguém diga isso lá de 
fora para nós; precisa que o Bono diga ao Brasil que 
essa liderança pode ajudar o mundo, que Lula pode per-
correr os países, que o Brasil pode mostrar programas 
sociais importantes que deram certo, que resultaram 
no aumento da qualidade de vida do povo brasileiro 
e que o Brasil pode ser espelho para outras nações.

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Considero isso um ato muito importante, mas quero 
agregar, Sr. Presidente, que, colado com esse ato de 
reforçar o Presidente Lula na sua caminhada pelas 
nações, pedindo que se aplaque a miséria absoluta, 
devemos associar a luta que nós desenvolvemos no 
Brasil para garantir que nosso País se mantenha no 
rumo do desenvolvimento e de um crescimento ade-
quado à nossa necessidade. 

Eu vejo o clamor midiático que ocorre agora, por-
que aumentou o preço do tomate, aumentou o preço 
de algumas hortaliças, de alguns alimentos, no Brasil 
principalmente, porque há mais gente comendo, mais 
gente disputando os tomates, as hortaliças, e estão 
propondo o remédio amargo de aumentar os juros de 
qualquer jeito.

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Há um clamor midiático dos jornalões, da velha mídia 
brasileira, no sentido de que tem que aumentar os ju-
ros de qualquer jeito.

Pelo amor de Deus, já chega! Já chega! O Brasil 
não suporta mais a velha política de que só se contém 
inflação se for através de aumento de taxas de juros. 
Isso é inaceitável. Nós não podemos ficar calados, 
assistindo à pressão sobre o Banco Central e dizen-
do: “Cadê esse Banco Central? Não é independente, 
não? Não vai exercer a sua independência e aumentar 
a taxa de juros”?

Sinceramente, que escárnio se vive no Brasil! 
Que é isso?! Nós não podemos aceitar isso. Um País 
que fez um programa social capaz de tirar milhões 
da miséria não pode aceitar que se dite à autoridade 
monetária que ela é obrigada a conter a inflação com 
taxas de juros elevadas.

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Não é possível, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que nós aceitemos isso calados aqui, porque taxas 
de juros altas, 0,2%, 0,25% de aumento de taxa de 
juros significa roubo em alta escala no bolso do povo 
brasileiro. São bilhões que se roubam de uma vez só. 
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Enquanto se discute aqui batedores de carteira, aceita-
-se, calado, o assalto das taxas de juros no nosso País.

Nós temos que denunciar. Isso, sim! Esse apelo 
midiático para assaltar o Brasil inteiro com taxas de 
juros elevadas para combater a inflação, nós não po-
demos aceitar de forma nenhuma

(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Por isso, Sr. Presidente (Fora do microfone.), concluo 
meu pronunciamento fazendo este apelo, para que 
façamos uma campanha, uma campanha permanen-
te no Congresso Nacional de não aceitar como única 
alternativa de controle de inflação a taxa de juros ele-
vada. Vamos produzir mais, vamos plantar mais toma-
tes, vamos aumentar a produção de tomates, em vez 
de aumentar a taxa de juros. Se eu elevar a taxa de 
juros, serão menos tomates, serão menos hortaliças, 
será menos colheita para o nosso povo.

Por isso, Sr. Presidente, faço estes registros: pri-
meiro, dessa boa notícia de que Bono se abraça com 
Lula para fazer uma campanha mundial pela erradi-
cação da miséria. Segundo, de não aceitarmos essa 
política de aumentar a taxa de juros para combater a 
inflação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Encontram-se sobre a mesa os seguintes ex-
pedientes:

A Presidência comunica que o Senador Pedro 
Taques deixa de integrar, como membro suplente, a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização (CMO), em vaga destinada ao bloco de 
apoio ao Governo, conforme o Ofício nº 63, de 2013, 
da Liderança do PT e Bloco de Apoio ao Governo. 

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:

Ofício nº 63/2013 – GLDBAG

Brasília, 8 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Sena-

dor Pedro Taques deixa de compor, a partir desta data, 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO, em vaga destinada ao Bloco de 
Apoio ao Governo.

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.  

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, por favor.

Há sobre a mesa um requerimento de urgência, 
assinado por vários Líderes, nos termos do art. 336, 
inciso II, do Regimento Interno do Senado, ao PRS nº 
24, de 2013, que altera o Regimento Interno do Se-
nado Federal para aumentar o número de membros 
da Comissão de Constituição e Justiça, de 23 para 27.

Eu gostaria, por favor, que V. Exª fizesse a leitura 
desse requerimento de urgência, para que pudésse-
mos votar essa matéria no momento em que abrir a 
Ordem do Dia. Sr. Presidente, por favor.

Informo a V. Exª que isso foi um acordo firmado 
com todos os Líderes desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os Líderes serão consultados a respeito, e a 
matéria constará da Ordem do Dia. Serão consultados 
os Líderes, no plenário, para que eles se manifestem.

O material está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência designa, como membros titula-
res, os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro, em 
substituição aos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e 
Cássio Cunha Lima, respectivamente, e a Senadora 
Lúcia Vânia, como membro suplente, em substituição 
ao Senador Alvaro Dias, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória nº 612, de 2013, conforme o Ofício nº 114, de 
2013, da Liderança do Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB, no Senado Federal.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 114/13-GLPSDB

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores 

Cyro Miranda e Flexa Ribeiro para integrarem, como 
titulares, e a Senadora Lúcia Vânia para integrar, como 
suplente, a Comissão Mista destinada a examinar a 
Medida Provisória nº 612 de 2013, em substituição 
aos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Cássio Cunha 
Lima e Alvaro Dias.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o 
Senador Cícero Lucena, em substituição ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
610, de 2013, conforme o Ofício nº 113, de 2013, da 
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Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira 
– PSDB, no Senado Federal.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 113/13-GLPSDB

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cí-

cero Lucena para integrar, como titular, a Comissão 
Mista destinada a examinar a Medida Provisória nº 
610 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 (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa:

– o Senador Eduardo Amorim, como membro 
titular, em substituição ao Senador Alfredo 
Nascimento, e o Senador Alfredo Nascimen-
to, como membro suplente, em substituição 
ao Senador Eduardo Amorim, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 610, de 2013, con-
forme o Ofício nº 76, de 2013, da Liderança 
do Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/
PSC/PPL) no Senado Federal; e
– o Senador Eduardo Amorim, como membro 
titular, em substituição ao Senador Alfredo 
Nascimento, e o Senador Alfredo Nascimen-
to, como membro suplente, em substituição 
ao Senador Eduardo Amorim, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 612, de 2013, con-
forme o Ofício nº 77, de 2013, da Liderança 
do Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/
PSC/PPL) no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mis-
tas para serem juntados aos processados das matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 76/2013 – BLUFOR

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os 

Senadores Alfredo Nascimento e João Costa, como 
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mis-
ta destinada a apreciar a Medida Provisória nº 610, de 
2013, que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra 
para a safra de 2011/2012, amplia o Auxílio Emergen-
cial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de  
setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos 
em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica, altera 
as Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, 
de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências”.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL. 

Of. nº 77/2013-BLUFOR

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os 
Senadores Alfredo Nascimento e João Costa, como 
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mis-
ta destinada a apreciar a Medida Provisória nº 612, de 
2013, que “Reestrutura o modelo jurídico de organiza-
ção dos recintos aduaneiros de zona secundária, altera 
a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida 
Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz 
a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins incidentes sobre as indenizações a que se 
refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; alte-
ra a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para 
dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento 
do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Auto-
motores – INOVAR-AUTO; e dá outras providências”.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Agora, voltamos à lista de oradores.

Consultamos o Plenário sobre o requerimento de 
urgência do Senador Gim Argello.

Requeremos a urgência, nos termos do art. 
336, II, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral ao PRS nº 24, de 2013, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal para 
aumentar o número de membros da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania para 27.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Senador Aloysio Nunes, o PSDB está o.k.?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O.k..

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – De acordo com todas as Lideranças?

PSB, O.k..
Está considerado lido e será votado após a Or-

dem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO 
Nº 273, DE 2013

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Integração Nacional as seguintes 
informações:

1) Na aplicação dos recursos do Fundo Cons-
titucional de Desenvolvimento do Nordeste – FNE, 
no período de 1992 a 1998, os mutuários, pequenos 
produtores rurais, do Banco do Nordeste do Brasil – 
BNB foram beneficiados por alguma linha de financia-
mento do Fundo? Em caso negativo, quais as causas 
da não aplicação de recursos em benefício daqueles 
mutuários? Em caso positivo, qual o montante desti-
nado a esse público específico a cada ano do período 
mencionado? Os dados deverão mostrar, também, a 
participação dos financiamentos concedidos aos pe-
quenos produtores rurais em relação ao total destinado 
ao setor rural em cada ano.

2) De que forma o FNE tem ajudado no comba-
te à inadimplência e ao endividamento dos pequenos 
produtores rurais?

3) Em relação às execuções judiciais relativas às 
operações de crédito contratadas por pequenos pro-
dutores rurais, quais foram as medidas adotadas pelo 
BNB e quantas execuções já foram efetuadas? Exis-
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tem diretrizes de gestão do FNE no sentido de evitar 
a execução judicial dos pequenos produtores rurais 
por parte do BNB?

Justificação

Os Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram criados com o 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento econô-
mico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste, por meio de programas de financiamento aos 
setores produtivos, em consonância com os respectivos 
planos regionais de desenvolvimento.

A fragilidade do pequeno produtor rural da região 
Nordeste frente à severa realidade climática da região 
é um fato bastante conhecido. No entanto, aparente-
mente, os pequenos produtores rurais mutuários do 
Banco do Nordeste do Brasil não foram beneficiados 
com linhas de crédito do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Nordeste (FNE) entre 1992 e 1998.

Nesse sentido, cabe conhecer detalhadamente a 
utilização pretérita dos recursos do FNE, assim como 
a utilização atual dos recursos desse Fundo no sentido 
de minorar os problemas decorrentes da inadimplência 
e do endividamento dos pequenos produtores rurais.

Assim, com as informações requeridas, espero 
que seja possível avaliar o padrão da gestão do FNE 
e as perspectivas de utilização dessa importante fonte 
de recursos para o desenvolvimento do Nordeste, prin-
cipalmente no tocante ao atendimento aos pequenos 
produtores rurais.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

REQUERIMENTO 
Nº 274, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta 
das seguintes proposições, por tratarem de assuntos 
correlatos: Proposta de Emenda à Constituição n° 96, 
de 2011; Proposta de Emenda à Constituição n° 1, de 
2013; Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 2013; 
Proposta de Emenda à Constituição n° 11, de 2013; e 
Proposta de Emenda à Constituição n° 13, de 2013.

Justificação

O objetivo deste é dar maior racionalidade e ce-
leridade ao exame das proposições que tramitam no 
Senado Federal, em particular dessas elencadas, todas 
elas versando sobre a apreciação de vetos presiden-
ciais pelo Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 26 de março de 2013. – Se-
nador Zeze Perrella.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 275, DE 2013

Fundamentado no que preceitua o Art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto 
de congratulações ao Ilustríssimo Senhor José Maria 
Marin, Presidente da Confederação Brasileira de Fu-
tebol – CBF.

Justificação

Apresenta-se como medida justa o reconheci-
mento dos relevantes serviços prestados pelo atual 
presidente da Confederação Brasileira de Futebol, 
senhor José Maria Marin.

Certamente a conduta que deve imperar no insti-
tuto central do futebol brasileiro é a da imparcialidade, 
a da isenção no que pertine as cores e interesses que 
envolvem os clubes nacionais que, todos sabemos, não 
ser fácil administrá-los, em face das constantes crises, 
invariavelmente, advindas dos confrontos impulsiona-
dos por seus presidentes e torcedores.

O presente voto de congratulações representa 
um agradecimento, um reconhecimento e, sobretudo, 
a valorização pelo dinamismo, a desenvoltura com 
que o senhor José Maria Marin se porta à frente da 
Confederação Brasileira de Futebol, recepcionando 
a todos e administrando as demandas nacionais, de 
forma bastante eficiente, sem abandonar os critérios 
dispostos pelas regras e legislação especial.

Portanto, senhoras e senhores Senadores, es-
pero o apoio de Vossas Excelências para uma justa 
homenagem que se reveste do mais merecido respeito 
deste Poder.

Sala das Sessões, de abrilde2013. – Senador 
Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Agora, voltamos à lista de oradores com a Sena-

dora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uso a tribuna 
para fazer dois comunicados à Casa. 

Primeiro, uma notícia muito boa: aconteceu, nesta 
semana, a inauguração da nova Arena Fonte Nova na 
Bahia. O nosso estádio com 50 mil espectadores con-
tou com a presença da Presidente Dilma, dos nossos 
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Senadores, do Governador Jaques Wagner, da Banca-
da de Deputados Federais, de Deputados Estaduais, 
de Vereadores, enfim, de todo o movimento e de toda 
a política baiana.

Naquela oportunidade, Sr. Presidente, a nos-
sa Presidente da República premiou a Bahia com o 
anúncio de R$1 bilhão de liberação para os grandes 
projetos estruturantes de mobilidade urbana na cida-
de de Salvador.

O Governador Jaques Wagner anunciou o acor-
do, feito com o prefeito da capital, para passar para a 
responsabilidade administrativa o metrô de Salvador, 
viabilizando o término daquela obra. Há 15 anos, a ci-
dade acompanha o desenrolar disto que se transformou 
de uma boa notícia numa verdadeira tragédia para a 
nossa cidade, que espera, há 15 anos, o desenrolar do 
metrô de apenas 6km. Agora, com a interveniência do 
governador de Estado e do Governo do Estado, após 
um processo de negociação grande com a prefeitura 
de Salvador, conseguiu-se, afinal, acabar essa nove-
la do metrô e estamos, todos os baianos, com grande 
expectativa de que possamos, em breve, inaugurar e 
pôr em funcionamento o metrô da nossa cidade.

Naquela oportunidade, o Prefeito da cidade de 
Salvador, ACM Neto, fez questão de registrar a impor-
tância da decisão do Governador Jaques Wagner em 
demolir a Arena da Fonte Nova anterior, reconhecendo 
que era necessária a sua reconstrução. Hoje, a Bahia 
tem e inaugura a primeira arena, que começou do zero 
e foi entregue ao povo brasileiro para participação na 
Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Isso, 
sem dúvida nenhuma, é motivo de satisfação e de orgu-
lho para os baianos que puderam comparecer à Fonte 
Nova, no último domingo, e perceberam a qualidade 
daquela arena, a qualidade daquele estádio que está 
hoje à disposição da nossa população.

Certamente, os torcedores do Bahia, como eu, 
tiveram não só a alegria, tiveram tristeza também. 
Mas, para o povo baiano como um todo, foi motivo 
de muita alegria reconhecer a decisão acertada do 
Governador Jaques Wagner e a qualidade do está-
dio que é entregue agora, na Bahia. Além disso, po-
demos comemorar juntos o aniversário da cidade de 
Salvador, os seus 464 anos, mas, acima de tudo, no-
vos investimentos em mobilidade urbana que aquela 
cidade vai receber.

Por outro lado, Sr. Presidente, registro aqui uma 
notícia ruim: a seca derruba a produção agrícola na 
Bahia, que deve cair 5,7% em 2013.

Sobre essa questão da seca, também é importan-
te dizer que a nossa Bancada se reuniu, na manhã de 
ontem, com o governador para discutir as ações rela-
cionadas com a seca no nosso Estado, o compromisso 

do governador de fazer chegar a todo produtor tudo o 
que é necessário para garantia de que nós possamos 
atuar num contrafluxo, contra a corrente da seca. Em 
alguns Municípios, significa mais de dois anos e meio 
sem chuva, fazendo com que as esperanças e as ex-
pectativas dos produtores sejam bastante diminuídas.

Caso a estimativa se concretize, a Bahia colherá 
uma safra este ano 5,7% menor que em 2012. A área 
plantada deve alcançar 2,4 milhões de hectares, 9,5% 
menor que a última estimativa em fevereiro de 2013.

A produção de soja deve alcançar 2,6 milhões de 
toneladas, uma redução de 17,7% em relação à safra 
de 2012 e uma queda de 30% em relação à estimativa 
realizada em fevereiro.

A safra de cacau deverá ter uma quebra de 8,3%, 
caindo para 146,2 mil toneladas. A produção de ma-
mona…

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Pode 
me dar um aparte, Senadora?

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – …
também muito afetada pela seca, se reduzirá em 44%, 
em relação à safra de 2012, e apresenta uma queda 
de 83% em relação à última estimativa, quando se 
esperava…

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Um 
aparte, Senadora?

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – … 
que voltasse a chover na região. Portanto, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, dou esse dado...

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Um 
aparte, Senadora?

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – …da 
situação da seca para novamente registrar a gravidade 
do que nós nordestinos estamos vivendo…

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Exce-
lência, dê-me um aparte?

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – … 
neste momento, em especial, o meu Estado.

Um segundo.
E, ao tempo que registro isso, registro o esforço 

do nosso Governo de acompanhamento pari passu 
das medidas tomadas, para que nós possamos rever-
ter essa realidade.

O que nós nos preparamos para votar aqui ago-
ra – a relatoria do FPE, do Senador Walter Pinheiro –, 
sem dúvida nenhuma, tem a ver com toda essa dis-
cussão. O seu projeto, que garante que não haja mu-
danças, até 2015, para os Estados, hoje é a garantia 
de que os Estados nordestinos podem planejar a sua 
recuperação, tendo como base a receita do FPE, que 
hoje já existe, que hoje ele já tem, só fazendo essa 
modificação do excedente a partir de 2016. Creio que 
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o Senado caminha para um grande acordo nessa di-
reção, que será um grande momento.

Quero, inclusive, parabenizar o Senador Walter 
Ribeiro – Pinheiro, desculpe. Walter Ribeiro era outro 
sindicalista, na Bahia –, Walter Pinheiro, meu compa-
nheiro, pelo esforço de buscar unificar e fazer com que 
fosse possível votar esta matéria, Presidente Renan, 
sem que houvesse perda para os Estados mais pobres 
da Federação brasileira, sabidamente os Estados do 
Norte e do Nordeste. E eu creio que nós vamos con-
seguir esse grande feito neste dia de hoje.

O Senador Mário Couto, se não me engano, pe-
diu um aparte.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Eu quero 
parabenizar V. Exª, Senadora Lídice, pelo pronuncia-
mento da tarde de hoje. Salve a Bahia! Ganhou uma 
arena, uma das arenas mais modernas deste País, 
quiçá do mundo inteiro. Uma arena que deixa o pú-
blico próximo do gramado, próximo dos jogadores. O 
resultado é o que menos interessa da partida, não é, 
Senadora? O que interessa é que daqui a pouco o Vi-
tória perde para o Bahia, de 5 a 1 – o esporte é assim 
mesmo. Mas eu quero parabenizar e dizer do ciúme 
e da inveja que sinto do seu Estado, pois, infelizmen-
te, a nossa ex-governadora não teve o prestígio para 
conseguir, junto ao Governo Federal, que a Copa do 
Mundo também fosse estendida ao meu Estado. Hoje, 
a nossa Federação Paraense de Futebol vive um mar 
de corrupção. Isso nos dá tristeza, e nós temos que 
lutar contra isso. Por isso, eu quero, na tarde de hoje, 
parabenizar V. Exª pelo belo estádio da Fonte Nova.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Mui-
to obrigada. Eu agradeço, em nome do povo da Bahia, 
o esforço que isso, para nós, significou, caro Senador. 
Mas quero dizer também do orgulho que nós temos de 
estar entregando ao Brasil o primeiro estádio, que não 
foi reformado, foi reconstruído, foi uma nova construção, 
um estádio de grande qualidade que a Bahia passa a 
ter, para realizar, nessa arena multiuso, o futebol baiano 
e também toda a parte de shows que a Bahia promo-
ve, com grande alegria, para a alegria do Brasil inteiro.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o Sr. 
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senadora Lídi-
ce da Mata.

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

ORDEM DO DIA 

Item 1:

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.

São as seguintes as matérias que tramitam 
em conjunto:

Item 2:

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.

Item 3:

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 
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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.

Item 4:

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.

Item 5:

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.

Item 6:

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.

Item 7:

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.

Item 8:

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.

A matéria, como todos sabem, depende de pa-
receres das Comissões de Desenvolvimento Regional 
e Turismo; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de 
Assuntos Econômicos.

Eu queria comunicar à Casa que nós acabamos 
de fazer uma reunião com os Líderes partidários e 
houve um acordo com relação ao procedimento, para 
que nós possamos votar esse projeto de Lei Com-
plementar, hoje, e deixarmos para votar amanhã um 
destaque estabelecendo os critérios a partir de 2016. 
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A decisão do Supremo Tribunal aconteceu no sen-
tido de que não cabe ao Supremo especificar os crité-
rios, mas os critérios não podem ser fixos, com base 
na renda per capita, já que renda per capita não é fixa.

Portanto, foi feito um acordo de procedimento, e 
o destaque, com relação aos critérios a partir de 2016, 
será votado amanhã, que foi uma sugestão, na reunião, 
do Senador José Agripino, Líder do DEM. O destaque.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O acordo é para votar um único des-
taque amanhã. Foi o acordo dos Líderes partidários. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, me permita.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – É que me parece, pela in-
formação que tenho, prestada pela Mesa, nós temos, 
salvo melhor juízo, 12 destaques à Mesa. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós temos 12 emendas.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. Doze emendas ao texto principal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ao texto principal, e os destaques, não 
temos nenhum ainda, serão apresentados durante a 
discussão da matéria. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito, Presidente. É só para dialogar com os Lí-
deres sobre o acordo. Parece-me que o acordo é que 
votaremos hoje o texto principal, ressalvados os des-
taques, e amanhã apreciaremos o conjunto dos des-
taques apresentados. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O acordo de procedimento, ele simplifi-
cou mais, ele afunilou, para que nós votemos amanhã 
o destaque do critério que vai valer a partir de 2016. 
Foi esse o procedimento acordado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, só para complementar V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Eu acho que o procedimento se-
ria votarmos hoje o substitutivo, em primeiro turno, e 
amanhã votarmos, em turno suplementar, o substituti-
vo com as emendas destacadas aceitas pelo Plenário. 
Amanhã, no turno suplementar, votar os destaques. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Isso. Parece-me, Sr. Presidente, que o entendimen-
to é esse.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN.) – 
Na reunião de Líderes, ficou acertado o destaque da 
emenda que eu, por um acaso, propus e que diferencia 
do texto de S. Exª, o Relator, que propõe nos critérios 
população e inverso da renda domiciliar. A minha pro-
posta é população e inverso do PIB/per capita. É isso.

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

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
crer que, ao votarmos o texto ressalvado, caberiam 
alguns destaques. Não necessariamente um único 
destaque, porque aí Plenário fica submetido apenas 
e tão somente a um destaque. Não é, pelo menos, o 
que percebo aqui no Plenário. Quero dizer, o Plenário 
gostaria, os Senhores Senadores. Esse é um assunto 
que, dependendo de como se encaminha, os Estados 
mudam critérios e são prejudicados. Então, acho que 
se tem que garantir uma quantidade maior de desta-
ques, não virar as doze emendas ou doze destaques, 
mas pelo menos duas ou três alternativas, para que a 
gente pudesse se organizar em relação à defesa de 
amanhã, na hora de definirmos os critérios.

Não sei se estou sendo claro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan, eu quero 
aqui saudar a decisão do Colégio de Líderes, para 
que possamos votar a questão das novas alíquotas do 
Fundo de Participação dos Estados. Faremos, hoje, a 
primeira votação e os destaques amanhã, conforme 
ficou acordado. 

Quero só pedir a V. Exª, Senador Renan, que 
também coloque – está na pauta de hoje – a PEC nº 
86, que trata da criação dos novos TRFs em Belém, 
em Fortaleza, em Manaus e, se não me falha a me-
mória, em Curitiba. 

Deixamos de votá-la na terça-feira passada, para 
que pudéssemos fazê-lo hoje. Gostaria que, tão logo 
termine a votação da questão, Senador Eunício, V. Exª 
também, como autor da PEC que atende o Estado do 
Ceará, possamos votar.

Já há acordo de Líderes para que possamos votar 
a PEC 86, Senador Renan, e encaminhá-la à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa levará em consideração a su-
gestão de encaminhamento do Senador Flexa Ribeiro.

Senador Eunício Oliveira. 
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros, 
é só para parabenizar V. Exª pela condução da reunião 
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de Líderes, hoje; para parabenizar também o Senador 
Walter Pinheiro pela brilhante exposição, pela paciên-
cia e pela forma como conduziu esse relatório para 
que chegássemos até aqui; e para dizer que há anu-
ência, pelo acordo que foi feito entre todos os Líderes, 
na presença de V. Exª, para votar essa matéria hoje. 

Eu concordo com o Senador Flexa Ribeiro que, 
na sequência, poderíamos votar essa matéria, a 86, 
que está também em regime de urgência – eu solicito 
a V. Exª –, ficando apenas o destaque que foi acordado 
para discutirmos no dia de amanhã.

Portanto, essa é a posição do encaminhamen-
to que fazemos agora, mediante o entendimento e o 
acordo que fizemos com V. Exª, mais uma vez para-
benizando V. Exª pela condução e o Relator Walter 
Pinheiro pela forma como ele nos apresentou, dida-
ticamente, para que nós ficássemos convencidos de 
que o melhor relatório, o relatório possível é esse que 
ele apresenta na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, Senador Randolfe e, 
em seguida, o Senador Mário Couto. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na mesma linha do Senador Eunício Oliveira, eu quero 
congratular-me com V. Exª pela maneira como V. Exª 
conduziu a reunião e pela iniciativa de tê-la provocado.

Também o trabalho do Senador Walter Pinheiro, 
Relator da matéria, merece todos os elogios possíveis 
e imagináveis, pela sua aplicação, pela sua competên-
cia, pela maneira como dialogou com todos os Sena-
dores, com governadores. E fez um trabalho sempre 
com aquele capricho que caracteriza sua atuação.

Eu, hoje, Sr. Presidente, tive uma reunião da mi-
nha Bancada, do PSDB, e constatamos que, nessa 
matéria, é muito difícil os Senadores votarem, mes-
mo na mesma Bancada, de forma unânime, porque, 
evidentemente, existem os interesses dos Estados, 
que devem ser levados em conta, especialmente num 
processo de crise federativa tão aguda como essa que 
nós vivemos e na qual, infelizmente, o Governo Federal 
vem se omitindo de exercer o seu papel de condutor, 
de líder, para a solução desses problemas.

De qualquer maneira, hoje, Sr. Presidente, eu creio 
que nós demos um passo político importante. Porque 
qual é o problema que nós temos que enfrentar? Nós 
temos que enfrentar, na verdade, dois problemas: um 
problema de natureza política e outro problema de na-
tureza constitucional. 

O problema de natureza política é que os Estados 
hoje recebem, do Fundo de Participação, um determina-
do montante de recursos dos quais Estado algum quer 
abrir mão – nenhum Estado quer abrir mão –, mesmo 

porque esse montante já consta hoje dos cálculos fi-
nanceiros dos Estados; já estão consignados nos seus 
planos plurianuais, e nenhum Senador poderia, em sã 
consciência, votar a favor da perda de recursos que 
seus Estados recebem. Mesmo eu, porque o Estado 
de São Paulo recebe apenas 1% e receber menos que 
1% seria uma coisa inadmissível para mim.

Por outro lado, nós temos a questão constitucional, 
a decisão do Supremo, que nos obriga a adotarmos 
uma regra que seja capaz de captar as mudanças so-
cioeconômicas que ocorrem no País em consequência 
do seu desenvolvimento.

O Senador Walter Pinheiro propôs, como um ovo 
de Colombo, uma solução que me parece ser uma solu-
ção a partir da qual nós podemos chegar a um consen-
so, que é, em relação à primeira questão, mantermos 
como piso, como piso, aquilo que os Estados recebem 
hoje: esse é o piso, ninguém vai perder. E, para atender 
à exigência do Supremo e da Constituição, introduzir-
mos, naquilo que exceder a esse piso, introduzirmos 
um critério que combine renda per capita e população. 
Então o excedente seria distribuído segundo esse cri-
tério. Com isso nós atenderíamos ao imperativo político 
e também a uma exigência constitucional. 

Eu penso que esta é uma boa plataforma de en-
tendimento para chegarmos a deliberar sobre esse 
assunto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª. 
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– O Senador Inácio antes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro que-
ro concordar com meus colegas Líderes no formato 
que V. Exª imprimiu para a nossa reunião. Votar; votar 
temas polêmicos; discutir, mesmo que seja exausti-
vamente no Colégio de Líderes, mas votar; acho que 
estamos de acordo. 

No Colégio de Líderes nós buscamos um en-
tendimento dentro desse esforço que foi desenvolvi-
do pelo Senador Walter Pinheiro: diálogo de norte a 
sul, de leste a oeste. Foi ao Rio Grande do Sul, foi ao 
Norte; foi a São Paulo; conversou com o Governador 
do Ceará. Acho que ninguém deixou de ter acesso ao 
relator para dar a sua opinião.

Nós buscamos construir, no Colégio de Líderes, o 
entendimento. Votamos a proposta do Senador Walter 
e deixamos uma pendência, que seria a discussão em 
torno da emenda do Senador Agripino. 
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Se ficarem todas as emendas possíveis de serem 
destacadas, eu quero dizer que isso foge ao espírito 
da nossa reunião. Se ficar aberto para tudo amanhã, 
foge ao espírito do que discutimos, sinceramente. Se 
for para caminhar nesse sentido, nós devemos retornar 
à mesa de discussão com o Senador Walter, porque 
o encaminhamento que foi acordado entre nós é o 
de que deixaríamos pendente a emenda do Senador 
Agripino, como sendo a discussão para a quarta-feira. 

Se tudo ficar aberto, as 12 emendas estão su-
jeitas a virem a voto, o que pode alterar o espírito da 
nossa discussão, eu proponho que a gente sente no-
vamente com o relator, para ver se é possível manter 
o seu texto de relator, alterando o espírito da nossa 
reunião, que foi de concordância com a indicação de 
que restaria o debate em torno da emenda do Senador 
Agripino. Acho que é nesse caminho que queremos 
atuar; é assim que conversamos. Se não for nesses 
termos, sinceramente, proponho que a gente volte a 
discutir com o Senador Walter, porque todo mundo 
deu opinião, todo mundo defendeu as suas ideias, mas 
concluímos nesses termos, de que o acordo é votar e 
deixar pendente a emenda do Senador Agripino Maia. 

Se for nesse rumo, ok, vamos em frente. Se não 
for, voltemos a discutir com o Senador Walter, porque, 
sinceramente, eu, se fosse relator, nem apresentaria 
o relatório se não tivesse o espírito da reunião aqui 
também no plenário do Senado. 

Essa é a minha observação, porque foi isso o que 
acordamos na reunião de Líderes, porque não podemos 
deixar que nenhum Estado seja surpreendido no ple-
nário, sinceramente. Em matérias federativas, nós não 
podemos surpreender nenhum Estado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, Pre-
sidente deste Poder, não é possível mudar-se uma 
decisão de um Colégio de Líderes. V. Exª teve a inteli-
gência, que lhe é peculiar, de convocar todos os líde-
res. Todos estavam presentes. 

Houve uma discussão ampla, houve um acordo e 
não é possível dizer que V. Exª poderá mudar qualquer 
decisão do Colégio de Líderes. Isso aí é inaceitável. 
V. Exª foi muito claro nas colocações que fez: o que 
foi acordado lá vai ser votado hoje e, amanhã, vai-se 
votar o critério, depois de 2006, se é pelo Produto In-
terno Bruto ou se é pela renda per capita. Isso está 
muito claro. 

Então, Presidente, primeiro parabenizar V. Exª 
pela conduta. V. Exª teve a calma de conduzir a reu-
nião, e nós ainda estamos em polêmica aqui. Faça uma 
ideia se nós não nos tivéssemos reunido, a polêmica 

que nós estávamos sentindo neste momento! Porque 
cada um quer puxar para o seu Estado e não deixar 
o seu Estado perder. Nenhum Estado vai perder; isso 
já ficou claro. 

Então, quero parabenizar também o Senador 
Walter Pinheiro pela conduta, pela seriedade, pela 
capacidade de estudar a fundo a matéria, de poder 
colocar-se muito claramente no Colégio de Líderes e 
de ser aprovada a sua colocação por unanimidade; isso 
e a condução de V. Exª, somada à qualidade do Sena-
dor Walter Pinheiro, fizeram com que nós tivéssemos 
hoje tranquilamente uma votação; e amanhã também.

Parabéns, Senador!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, Senador 
Mário Couto, Líder da Minoria no Senado Federal.

Senador Wellington e, em seguida, o Senador 
Pimentel.

Com a palavra V. Exª, Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui parabe-
nizar V. Exª por duas coisas: primeiro, como Presidente 
do Senado e do Congresso, por colocar a responsabili-
dade que temos de fazer essa matéria ter uma decisão. 

Eu acredito que se tem uma coisa que é unanimi-
dade neste Parlamento é o fato de que não podemos 
abrir mão do direito e do nosso dever de tratar de uma 
legislação que possa definir qual a sistemática mais 
adequada para a distribuição dessa fatia da receita 
que é o Fundo de Participação. 

Disto isso, creio que o encaminhamento, que nós 
apresentamos aqui e defendemos, tirado no Colégio 
de Líderes com V. Exª, vai na direção de que hoje pos-
samos apreciar e aprovar o projeto eixo apresentado 
pelo Senador Walter Pinheiro, que garante uma tran-
sição em duas etapas: 

A primeira etapa – essa a gente define hoje – res-
peitando os princípios estabelecidos na LDO, no Plano 
Plurianual, enfim, garantir que até o ano de 2015 per-
maneçam as regras atuais. Ou seja, não há nenhuma 
alteração daqui até o ano de 2015; nem este ano, nem 
2014, nem 2015. Sabemos que está na decisão do 
Supremo, isso não pode permanecer indefinidamente. 
Há necessidade de critérios para, com base na regra 
apresentada, quem tiver ganho possa não ter uma 
regra para se compensar desse ganho, pela variação 
da população, pelo tamanho do território, pela renda. 

De outro lado, que tenhamos também a definição 
de quais são os itens desse critério. Aqui há divergên-
cias, ficou claro na reunião dos Líderes, uma delas bem 
destacada, ou seja, se vamos usar, por exemplo, na 
definição do conceito de renda, a renda domiciliar per 
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capita ou a renda com base no Produto Interno Bruto. 
Cada um tem a sua argumentação. 

O que eu quero aqui chamar a atenção, Sr. Presi-
dente, é que podemos votar, inicialmente, essa propos-
ta, e aí travar o debate sobre o ponto que, realmente, 
claramente, não há acordo, que é sobre o critério de 
como se dará tanto a compensação para quem ga-
nha, como a transição para evitar desequilíbrio para 
quem perde. 

Quero aqui parabenizar o Relator, Senador Walter 
Pinheiro, pelo esforço com todas as Lideranças para 
chegar aqui a esse patamar. E nossa orientação é de 
podermos aprovar o projeto eixo do Senador Walter 
Pinheiro, tratando em separado dos critérios que serão 
objeto aqui de destaque. 

É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Welling-
ton Dias. 

Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero inicial-
mente parabenizar a forma como V. Exª tem conduzido 
os trabalhos desta Casa e do Congresso Nacional; o 
cuidado de ouvir sempre os presidentes de comis-
sões permanentes na matéria que diz respeito a eles; 
ouvir o Colégio de Líderes sobre a pauta do Senado 
Federal e, acima de tudo, contribuir para a feitura de 
acordos nessa questão concreta do Fundo de Partici-
pação dos Estados.

Eu era um daqueles que avaliava que era im-
possível se construírem acordos mínimos para votar, 
mas, com a coordenação de V. Exª nesta terça-feira, 
chegamos a um bom acordo de procedimento: vamos 
votar o principal, ressalvado um destaque. A divergên-
cia que está aparecendo é quanto a outros destaques. 

Portanto, Sr. Presidente, nós podemos perfeita-
mente fazer a leitura do principal; em seguida, ver os 
destaques existentes e, a partir daí, a forma de votá-
-los. Daquele destaque que já acordamos no Colégio 
de Líderes, nós faríamos a votação nominal; nos de-
mais, aplica-se o Regimento do Senado Federal no 
seu processo. Seria isso, Sr. Presidente.

Como já são 17h30, com a anuência de V. Exª e 
dos nossos pares, eu pediria que a gente começasse 
a discussão dos projetos de lei de entrada do FPE, 
votando o mérito do principal e destacando os seus 
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Pimentel.

Senador Randolfe e Senador Eunício Oliveira, 
para começarmos efetivamente a Ordem do Dia, con-
cedendo a palavra ao Relator.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, é no mesmo 
sentido do Senador Pimentel. Parece-me o seguinte: 
embora a reunião dos Líderes tenha apontado para um 
destaque somente, como todos sabemos, o Plenário é 
soberano. E o Plenário, claramente, está se insurgin-
do e insistindo na apreciação dos demais destaques. 
Então, me parece que vamos ter que ajeitar o pneu 
com o carro andando. Ou seja, o único acordo que 
existe, neste momento, é a votação do texto principal, 
ressalvados os destaques, e aí não será somente um 
destaque. Então, se ressalvam os destaques que estão 
apresentados – claramente há uma dicotomia entre o 
que foi apreciado no Colégio de Líderes e o que está 
pensando o Plenário –, nós votamos, apreciamos o texto 
principal, ressalvados os destaques, e, amanhã, con-
forme V. Exª encaminhou, apreciaremos os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para orien-
tar a Bancada do PMDB. Existem dúvidas em relação 
a esse destaque que nós acordamos lá na reunião de 
Líderes. Não há compromisso da Liderança do PMDB 
em aprovar o destaque. O compromisso foi que nós 
aceitaríamos que o destaque fosse levado a voto, mas 
sem o compromisso de votar a favor desse destaque, 
com todo o respeito que tenho pelo nosso Líder e Pre-
sidente José Agripino.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, com a 
palavra, V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero cumprimentar o Senador Walter 
Pinheiro pelo esforço e pela dedicação de construir o 
entendimento num tema difícil. O Senador Walter Pi-
nheiro construiu e só teve a capacidade e a condição 
de construir esse entendimento, do qual estamos mui-
to próximos, porque ele agiu sob critérios. O primeiro 
critério é o de respeitar o Plano Plurianual formulado 
por cada Estado, e, em função da formulação desse 
Plano Plurianual, a necessidade de manter a mesma 
previsão de receitas do FPE para cada unidade da Fe-
deração, até o final de 2015. Em seguida, ele aplica os 
critérios de renda domiciliar e de população a partir de 
1º de janeiro de 2016, e sempre a partir do excedente, 
o que, além de gerar o critério, vai produzir uma tran-
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sição suave, construindo, além disso, colocando um 
piso de um ponto e um redutor de 71.

Todos os Líderes que participaram da reunião, e 
eu imagino que todos os Líderes estavam lá presentes...

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – O piso é para sempre. O piso é para sempre. 
Exatamente, não tem condição. O piso é para sempre, 
e os novos critérios são colocados sobre o acréscimo 
de arrecadação.

É importante registrar que todos os Líderes pre-
sentes – e acho que todos estavam ali – concordaram 
que teríamos apenas um destaque sobre se o critério 
seria de renda domiciliar ou se seria de produto interno 
bruto per capita. Não houve compromisso em relação a 
qual posicionamento adotar, mas apenas de que seria 
apreciado por isso.

Portanto, Sr. Presidente, quero insistir nessa tese, 
porque entendo que está muito próximo de construir-
mos um grande entendimento e virar essa página, 
que é importante, é uma necessidade que o Senado 
tem de apreciar essa matéria, dar uma decisão para 
ela, para que possamos apreciar outras pautas de in-
teresse nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes, com a palavra 
V. Exª; em seguida, o Senador Humberto, e daremos 
a palavra ao Relator da matéria.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado.

Quero só ratificar, na verdade não vou acrescen-
tar nada novo ao que foi dito até agora, principalmente 
pelo Senador Rollemberg. Mas quero aqui parabeni-
zar o Senador Walter Pinheiro, porque realmente é um 
assunto difícil. Na reunião que tivemos hoje, de Líde-
res, todos tiveram a oportunidade de apresentar suas 
ideias, apresentar suas propostas. Ficou definido, de 
maneira clara, que votaríamos o projeto original, e, ama-
nhã, o destaque que viria do Senador Agripino Maia. 
Só gostaria de reforçar a posição de que foi decidido 
no Colégio de Líderes hoje à tarde que seria esse o 
procedimento. Então, creio que é o procedimento que 
devemos seguir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, gostaria também de registrar aqui meu 
posicionamento, tanto em relação ao trabalho compe-
tente que foi feito pelo Senador Walter Pinheiro, quanto 
em relação ao papel do Presidente desta Casa, V. Exª, 
que patrocinou esse acordo.

Todos nós queremos que esse acordo seja honra-
do. Obviamente, haverá toda uma discussão conceitual 
sobre a questão do PIB per capita e da renda per capita 
domiciliar. Obviamente, todos os Senadores desejam 
saber quais as consequências da aplicação de um e 
de outro critério. Então, gostaria de pedir a V. Exª que 
providenciasse as tabelas com a distribuição atual, a 
distribuição com o PIB per capita e a distribuição com 
a renda per capita domiciliar, para que cada um possa 
analisar, juntamente com o aspecto conceitual.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também 
cumprimentar o Senador Walter Pinheiro, os Líderes 
e V. Exª pelo esforço de entendimento. 

Quero informar que, tal como outros Senadores, 
também apresentei uma proposta de emenda para que, 
então, possa ser apreciada e votada amanhã, com as 
demais alternativas que foram apresentadas. Avalio 
que, como Senador por São Paulo, tenho a respon-
sabilidade de apresentar aquilo que é de bom senso 
e que leve em conta um sentido maior de equidade 
para todos os Estados da Federação, inclusive o Es-
tado de São Paulo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Waldemir Moka.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, até porque 
tenho muito tempo de plenário – são nove mandatos 
consecutivos –, tenho o maior respeito por acordos 
feitos, sobretudo por Lideranças, em especial pela 
Liderança do meu Partido. Mas esse é um assunto, 
Sr. Presidente, sobre o qual dificilmente vai haver um 
acordo partidário. Isso envolve uma Federação. Então, 
é muito difícil.

Eu estou com o Secretário de Fazenda do meu 
Estado, dizendo que... Eu não tenho como... Posso ser 
e certamente serei derrotado no voto. Mas eu tenho 
pelo menos que garantir os destaques e a alternativa 
de tentar votá-los amanhã, no sentido de mobilizar 
outros Estados que, junto com Mato Grosso do Sul, 
possam ter alguma forma de algum ganho. Porque, 
Sr. Presidente, o Supremo pediu para mudar porque 
é muito injusto o critério. E o Mato Grosso do Sul é o 
antepenúltimo. Então, não há como, não tenho essa 
capacidade de aqui argumentar nesse sentido.
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Então, os critérios para não mudar nada... Ele não 
vai alterar a injustiça que hoje existe quando dessa dis-
tribuição. Exatamente o sentido de estarmos votando 
é o de fazer uma nova distribuição. E é nesse sentido 
que quero garantir destaques, para que possamos cor-
rigir, minimamente, essa distribuição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção de V. 
Exª, Senador Waldemir Moka.

A conversa com os Líderes serviu, e serviu mes-
mo, para que nós pudéssemos ter um encaminhamento. 
Mas, não havendo acordo durante todo o processo de 
votação, nós temos que recorrer sempre ao Regimento 
Interno do Senado Federal, e não preciso antecipar que 
será exatamente isso que vamos fazer mais adiante.

Senador Ricardo Ferraço, Senador Benedito de 
Lira, Senador Paulo Paim e Senadora Lúcia Vânia.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a consulta que faço a V. Exª é a seguinte: o entendi-
mento que está se tentando firmar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Eu estou tentando a atenção de V. Exª, com a 
aquiescência da Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, V. Exª tem toda.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O entendimento que está se tentando firmar signifi-
ca dizer que nós vamos ter que abrir mão dos nossos 
destaques?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Eu estou tentando um esclarecimento, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pois não.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – O entendimento que se propõe é na dimensão 
e direção de que a gente tenha que abrir mão dos 
nossos destaques?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Eu tenho alguns destaques em Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não dá para nós projetarmos desde já 
uma situação, o que vai acontecer no desdobramento 
do processo de votação. Mas, desde já, nós não temos 
a quem recorrer senão ao Regimento. E é isso o que 
nós vamos fazer na oportunidade.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Muito bem! O Regimento me assegura a legitimidade 
de ter o meu destaque deliberado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Isso será feito.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Esse meu direito está consagrado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Indubitavelmente.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só isso que eu 
queria saber de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, vou na mesma linha do 
Senador Moka e também do Senador Ricardo Ferraço.

Estava havendo uma insegurança muito grande 
aqui no plenário porque se falava que ia haver somente 
um destaque. Nós dos Estados do Sul apresentamos 
uma emenda que traz benefício para 16 Estados. O 
que nós queremos é que essa emenda seja apreciada. 
Preocupa-nos muito a retirada do art. 2º, que estava 
na proposta dos notáveis. Preocupa-nos muito que o 
índice de 1% tenha sido assegurado, mas ficou em 70, 
não foi a 75, o que faz com que haja um prejuízo, Sr. 
Presidente, para o Rio Grande do Sul que pode che-
gar a R$400 milhões.

Por isso, nós insistimos em que nossos destaques 
sejam votados amanhã.

Esse tema, com todo o respeito por todos os 
nossos Líderes, não é acordo de Líderes. Esta aqui é 
uma discussão de Estado por Estado. Queremos uma 
construção coletiva, que melhore a vida de todos, mas 
não pode um Líder falar, numa situação como esta, 
pelos Senadores dos outros Estados.

Por isso, nós entendemos ser fundamental asse-
gurar os destaques que foram apresentados à Mesa 
por diversos Senadores. Em nosso caso, um destaque 
contempla o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e mais 16 Estados.

Era isso, Sr. Presidente. Vou na mesma linha de 
Ricardo Ferraço – sei que V. Exª tem que atender o 
Senador Cristovam – e também do Senador Waldemir 
Moka: garantir que nossos destaques sejam aprecia-
dos em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida. Sem dúvida.

Levaremos em consideração, mais uma vez, a 
sugestão de encaminhamento apresentada por V. Exª.

Senador Benedito de Lira.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, inicialmente queria cumprimentar V. Exª, Sr. 
Presidente, por insistir na tese de colocar essa matéria 
para que a gente delibere no voto.

Seria bom fazer uma retrospectiva dessa maté-
ria, Sr. Presidente.

O FPE foi instituído neste País exatamente para 
atender os Estados mais carentes da República, para 
corrigir determinadas distorções. Há muitos Estados 
brasileiros, principalmente os mais ricos, os mais pode-
rosos, para os quais o FPE não tem importância maior. 
A importância é a gente fazer com que os Estados 
mais carentes, especialmente os Estados do Norte e 
do Nordeste, possam ser beneficiários dessa proposta.

Logicamente que é uma matéria polêmica, não 
haverá nunca qualquer tipo de consenso, de entendi-
mento, porque cada um quer defender o interesse do 
seu Estado, legitimamente.

Então, os Estados, como agora acabou de citar 
o meu querido Senador Paim, do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, etc. são Estados 
que, realmente, querem ter uma fatia do FPE, mas, 
em contrapartida, mas, se houver alguma diferença, 
não há por que se desesperar, porque são Estados 
que, economicamente, estão muito bem sustentáveis. 

A referência que nós temos que fazer aqui é com 
relação ao Norte e ao Nordeste, porque a origem da 
criação do FPE foi para atender a essa necessidade 
desses Estados. Então é preciso que haja esse consen-
so – que não haverá –, mas nós definiremos isso pelo 
voto. Como disse V. Exª, cumprindo o Regimento. Quan-
do não há consenso, o voto é a decisão democrática.

Então, eu queria, nessa oportunidade, dizer que 
nós estamos de acordo com o trabalho que foi feito 
pelo Senador Walter Pinheiro, porque, na verdade, ele 
mantém um posicionamento igualitário para todos até 
2015. A partir daí, poderá haver algumas variações. 

Então, Sr. Presidente, o meu partido está solidá-
rio com esta posição.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, Senador 
Benedito de Lira.

Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós tínhamos, Senador Cristovam, 
inscrita aqui a Senadora Lúcia Vânia antes de V. Exª. 
Se nós pudermos garantir essa deferência regimental 
para ela, a Mesa gostaria de fazê-lo.

Em seguida, darei a palavra, com muito prazer, 
a V. Exª.

Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

revisão da oradora.) – Agradeço ao Senador Cristovam.
Sr. Presidente, eu gostaria de, em nome do meu 

Estado, Estado de Goiás, agradecer ao Senador Walter 
Pinheiro pelo relatório, pela paciência, pela dedicação 
e dizer que o destaque oferecido à emenda do Sena-
dor Agripino atende perfeitamente aos interesses do 
nosso Estado. 

Portanto, quero agradecer mais uma vez ao Re-
lator pela sua dedicação.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Re-
nan, eu quero apenas dizer que lamento, com todo o 
meu carinho e respeito pelo Senador Walter, que tenha 
recusado uma proposta minha que vinculava a distri-
buição também ao nível do Ideb da cidade do Estado. 

Distribuía proporcionalmente à evolução do Ideb 
de um ano para outro e inversamente ao valor do Ideb, 
de tal maneira que beneficiaria, em primeiro lugar, os 
Municípios que tivessem Ideb mais baixo, e, depois, 
os Municípios que evoluíssem positivamente.

Mas ela já foi recusada. Não é uma questão de 
batalha, nem de disputa. Depois a gente vê como leva 
isso adiante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta de V. Exª, todos reconhe-
cem que tem muito mérito. Apenas a dificuldade que o 
Senador Walter Pinheiro teve foi exatamente porque, 
a partir do cálculo inverso à evolução do Ideb, alguns 
Estados poderiam se sentir prejudicados. A partir daí, 
a dificuldade de se construir um caminho político.

Mas eu cumprimento V. Exª pela proposta.
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, 

Relator da matéria.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 

Só para ficar claro com o Plenário: nós hoje votaremos 
o texto principal, ressalvados os destaques, os quais 
apreciaremos todos amanhã.

É esse o entendimento?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós estamos votando o turno único; o 
texto principal, no turno único.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
E os destaques votaremos amanhã ou os destaques 
votaremos hoje?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os destaques do turno único nós ten-
taremos.

É aquilo que eu falei e queria só repetir: nós ten-
taremos observar, no que for possível, se não houver 
objeção, evidentemente, do Plenário, o que foi acor-
dado com os Líderes partidários.

No que for possível; no que não for possível, nós 
vamos decidir pelo Regimento. E aí vamos, ao invés 
de submeter apenas um destaque, dois, três, quatro 
ou cinco.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não há outra maneira de fazer.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Apreciaremos hoje todos. (Fora do microfone.) Per-
feito. Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, antecipada-
mente, com os cumprimentos de todos os Senadores 
pela bela construção política, não apenas com relação 
aos critérios, que são os possíveis, mas, sobretudo, em 
função da proposta de encaminhamento desta votação.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero, Sr. Presidente, 
primeiro, agradecer inclusive a V. Exª e aos Líderes 
pela oportunidade do debate, pela oportunidade desta 
matéria e por termos um nível, eu diria, muito aprimo-
rado e qualitativo, Senadora Angela, do debate neste 
plenário, principalmente a partir das reuniões.

Pude, Sr. Presidente, fazer tratativas, conversas 
ausculta e, ao mesmo tempo, dialogar com meus pa-
res aqui acerca do melhor encaminhamento. Gostaria 
muito, Senador Capiberibe, de ter aqui a possibilidade 
de apresentar uma proposta que pudesse agradar aos 
81 Senadores e, consequentemente, às 27 unidades 
da Federação. Como, diria no bom francês, ce n’est 
pas possible. Então, portanto, na brincadeira, estamos 
expressando algo que não é a impossibilidade do di-
álogo, mas a impossibilidade efetivamente, meu caro 
Senador Moka, do conjunto da regra. 

Quero repetir aqui, Senador Renan, o que disse 
na reunião de Líderes. O primeiro aspecto que busca-
mos aportar nessa proposta foi estabelecer caminhos. 
Volto a insistir e até sou um sujeito que, pela obrigação 
da minha atividade profissional, fui obrigado a estudar 
cálculo diferencial, Senador Renan, ainda nos primeiros 
anos do chamado segundo grau, meu caro Capi, por-
que para fazermos cálculo, principalmente de potência 
e amplificadores, que é a minha profissão, telecomuni-

cações, se não souber fazer esse tipo de cálculo não 
se chega ao objetivo. Aprendi, também nessa mesma 
matemática, que não se pega um resultado e se constrói 
uma fórmula. A derivada é inclusive um dos caminhos, 
Senador Mário Couto, mais interessantes que encon-
trei no banco escolar, porque aprendemos inclusive a 
desenvolver e não a fazer maquilagem, a fazer mon-
tagem, o que, consequentemente, nos leva a erros.

O que decidiu o Supremo Tribunal Federal so-
bre essa matéria? Senador Sarney, em 2012, o Con-
gresso Nacional tinha obrigação de votar a alteração 
das alíquotas, Senador Aloysio, ou dos coeficientes 
aplicados até então ao FPE. O dia 31 de dezembro 
de 2012 era o prazo para essa alteração. Pois bem, 
não conseguimos votar até 31 de dezembro de 2012, 
mas quero chamar a atenção a um passo importante 
e fundamental. Os Estados da Federação patrocina-
ram, através das assembleias legislativas, a aprovação, 
Senador Lindbergh Farias, de 27 leis estaduais, que 
são os Planos Plurianuais; 27, incluindo – inclusive, é 
claro –, o nosso DF. Portanto, estou-me referindo à lei. 
No Estado de Alagoas, Senador Benedito, quando o 
Governador Teotônio Vilela mandou para a assembleia 
o seu programa de governo, não foi enviado em 2010; 
ele enviou no ano de 2011, portanto, já governador, 
e não programa de candidato. O que ele enviou foi a 
base que resultou na aprovação da lei daquele Estado 
e que se transformou no Plano Plurianual.

O que é um Plano Plurianual? Ele é um conjun-
to de programas, propostas, metas e, principalmente, 
ações, traduzidas, efetivamente, no quantitativo. Para 
fazer isso, Senador Benedito, o Governador Teotônio 
Vilela teve que apontar, teve que colocar quais os re-
cursos que ele utilizaria nos quatro anos até 2015. 
Como fez isso? Pegou o valor de FPE, que é uma das 
principais receitas de Estado, projetou com a inflação 
até 31 de dezembro de 2015, minha cara Deputada 
Rose de Freitas. 

Assim fizemos, em 2011, com o PPA do Gover-
no Federal, e encontrou-se ali qual seria o montante 
que o Estado, ou que os Estados do Espírito Santo, 
por exemplo, Senador Ricardo Ferraço, teriam para 
operar sua política, ou implementar o seu programa 
até 31 de dezembro de 2015. Portanto, lei! Isso não é 
contrato bilateral, isso é lei. No ano seguinte... Aliás, 
no mesmo ano, o Governador Casagrande teve que 
mandar a Lei Orçamentária, e baseou-se em quê? 
Nesse mesmo PPA; um quarto desse PPA projetado 
para ser aplicado no ano de 2012.

Não é à toa, Senador Sarney, que o legislador, 
quando preparou o PPA, fez de maneira que o PPA, 
Senador Sérgio Souza – V. Exª que é do mundo da 
jurídica –, o PPA invadisse a gestão seguinte, o PPA 
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ultrapassasse o Governo atual, para permitir, primeiro, 
segurança jurídica, segurança econômica e segurança 
legislativa para que, quando o governante assumisse 
no ano seguinte ao ano em que se encerra o man-
dato, não houvesse descontinuidade. Essa é a regra; 
fortalecida, também, Senador Humberto, pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que determina como o go-
vernante faz o ajuste a cada ano e a sua prestação de 
contas. Portanto julgada, no caso dos Estados, pelos 
tribunais de contas de cada Estado.

Portanto, se essa é a regra, o que nós fizemos 
no corpo da lei?

Primeiro: já que isso foi aprovado em 2011, a 
determinação do STF, Senador Sérgio, é para 2012. 
Portanto aplicar-se-á a determinação do Supremo 
Tribunal Federal a partir de 2012. Eu não posso retro-
agir. Eu não posso dizer aos Estados que os Planos 
Plurianuais aprovados até 2015 não valem mais. Há 
uma lei em curso e, portanto, há que se respeitar esse 
que é o maior contrato, Senador Benedito, chancelado 
pelas assembleias legislativas. Então, na proposta, o 
que nós estamos fazendo é manter, Senador Sarney, 
esse principal contrato, chancelado e aprovado pelas 
assembleias legislativas até o ano de 2015. Portanto, 
colocamos, no texto da lei, até 31 de dezembro de 
2015, o valor relativo ao FPE com as suas devidas cor-
reções. Esse valor será mantido, conforme, inclusive, 
contrato; conforme legislação aprovada, em 2011, via 
Plano Plurianual.

Segunda questão, obedecendo à determinação 
do Supremo Tribunal Federal, Senador Sérgio Souza. 
Nós, de forma muito tranquila fazemos isso, sem, inclu-
sive, usar adjetivos. Não usamos nenhum adjetivo. Pelo 
contrário: acatamos a orientação do Supremo Tribunal 
Federal. Não o adjetivamos. Buscamos, inclusive, be-
ber, buscar na orientação do Supremo Tribunal Federal 
qual o caminho que deveria ser trilhado. 

Então, o segundo aspecto dessa lei é como apli-
car essa variação.

O que diz o Supremo Tribunal Federal na sua 
decisão? Há que se encontrar, há que se produzir 
parâmetros que tenham a possibilidade de variação, 
de fazer a leitura situacional, de fazer a leitura, minha 
cara Deputada Rose de Freitas, de cada Estado, de 
fazer a leitura do que se processa, sem uma tabela pre-
viamente definida, mas aplicando, a cada ano, esses 
critérios, a partir exatamente da leitura desses dados.

Não poderia eu, de forma nenhuma, Senador 
Humberto, dizer qual é a renda domiciliar per capita 
em Pernambuco, em 2016. Não teria esse dom. Ainda 
que a matemática nos ajudasse, fatalmente cometeria 
alguns equívocos. Portanto, fixamos o piso até 2015 e 

propusemos dois novos critérios, modificando, Senador 
Paulo Paim, a tabela atual.

Quais são os dois novos critérios propostos? Pri-
meiro: a população, utilizando-se 50% dessa população. 
Saliento que o segundo critério foi uma sugestão que 
nos chegou, em boa hora, apresentada pelo Senador 
Ricardo Ferraço, nessas conversas que fazia aqui com 
diversos Senadores.

Naquele momento, nós pensávamos, Senador Ri-
cardo Ferraço, na utilização de indicadores, inclusive um 
dos indicadores que se utiliza muito no mundo inteiro. 
Chegamos à conclusão de que nós não poderíamos 
usar algo que tem e que pode sofrer variações, de um 
ano para outro. O correto era buscarmos indicadores 
do nosso Instituto Brasileiro, do IBGE. E V. Exª, numa 
demonstração clara de contribuição, não apresentou 
a sugestão por acaso; apresentou a sugestão, a partir 
exatamente da leitura do que propunha o STF.

Por que a renda domiciliar per capita? Como po-
demos medir se, no Estado do Espírito Santo, a vida 
das pessoas mudou ou não mudou? Para melhor ou 
para pior? O PIB pode apresentar um valor extrema-
mente sazonal, pontual, e pode apresentar anomalias. 
Aí, há commodities, há investimentos da União que 
acontecem num Estado, mas não necessariamente 
esse investimento é continuado, e isso se encerra.

Imaginemos a construção de um porto em Be-
lém, Senador Mário Couto. No ano do grande inves-
timento, o PIB vai lá para cima; no ano seguinte, não 
haverá mais os mesmos empregos que aquele porto 
ali absorvia, portanto interferindo naquele momento. 
A leitura do PIB, no ano seguinte, para o cálculo do 
FPE, vai levar em consideração aspectos que não se 
sustentarão durante um período mais longo.

Então optamos pela sugestão do Senador Ri-
cardo Ferraço, porque, na renda domiciliar per capita, 
podemos verdadeiramente medir se uma família me-
lhorou – essa é a melhor forma –; se ela passou a ter 
uma melhor renda, passou a consumir mais. Ela passa 
a ter a liberdade e a opção de aplicar o seu recurso, 
de fazer as compras que quiser ou até utilizar outros 
serviços. Essa é a capacidade de mensurar.

Portanto, Senadora Lúcia Vânia, esses são os 
dois indicadores que, em conversa com os Senado-
res, julgamos ser aquilo que pode ir ao encontro do 
que diz o STF, algo que pode medir, no momento, o 
que se processa numa sociedade, o que se estabele-
ce em cada Estado, como a população cresceu, meu 
caro Figueiró, ou como a renda domiciliar per capita 
caiu ou subiu.

Usando esses dois indicadores, pudemos fazer 
a combinação efetiva desses novos indicadores. E aí 
apresentamos a seguinte proposta: mantendo aqui-
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lo, Senador Moka, que havia sido aprovado pela As-
sembleia do Estado de V. Exª, até 31 de dezembro de 
2015, aplicar-se-á essa diferença, utilizando agora os 
indicadores população e renda domiciliar, a partir de 
janeiro de 2016, na diferença, portanto, no acréscimo, 
mesmo assim mantendo a base, o piso do que cada 
Estado vinha recebendo em relação ao FPE. E vamos 
aplicando essa diferença.

É óbvio que vai chegar a um momento em que as 
variações do FPE, Senado Mário Couto, vão se trans-
formando, a ponto que a parte que é do reajuste, que 
é da ampliação, do crescimento da economia, poderá 
ser maior do que o piso, Senador Pedro Taques, por-
tanto transformando-se na maior parte dessa proposta.

Ainda acatamos uma emenda advinda do Centro-
-Oeste, mais precisamente do Estado de Goiás, que 
busca suavizar, resolver o problema do reajuste que 
acresce, que busca aumentar o bolo do FPE. Além 
do IPCA, sugere o Estado de Goiás que apliquemos 
metade da variação do PIB em nosso País. A inten-
ção daquela emenda era exatamente melhorar essa 
questão do bolo e, portanto, permitir mais recursos 
para serem distribuídos para os Estados.

De onde sai a divergência, Senador Renan Ca-
lheiros? Quero chamar e invocar os Srs. Líderes. Es-
ses, pelo menos, foram os pontos de consenso que 
ouvimos, Senador Benedito, peremptoriamente, na 
reunião de Líderes, no gabinete da Presidência.

Para fazer a chamada equação das diversas 
propostas, nós analisamos propostas que interferem, 
Senador Randolfe, tanto do ponto de vista do teto, 
quanto do ponto de vista do piso. Há propostas que 
vão de 65% a 80% e propostas do piso de 1% a 2%. 
Então, o que buscamos fazer?

Quero salientar aqui, claramente, que a proposta 
intermediária foi construída a partir de uma posição 
apresentada pelo Rio Grande do Sul, que discutiu co-
nosco sobre a possibilidade de não ter 80% nem 70% e 
chegar à média de 71%. E, ao mesmo tempo, compati-
bilizamos, Senador Randolfe, a proposta intermediária 
a partir daquilo que V. Exª, como Senador pelo Amapá, 
nos mostrava sobre a conjugação, a apresentação de 
uma proposta que incluísse 10% do PIB.

Fazendo isso, encontramos o ponto médio, ajus-
tando-se para que alguns Estados possam ter, na di-
ferença, no acréscimo, naquilo que é o crescimento a 
partir da economia, no bolo do FPE – nós encontra-
mos o percentual –, o chamado teto de 71% com um 
piso de 1%.

Por que o piso, Senador Ranfolfe? É importante 
dizer isso; é fundamental para entendermos a proeza 
dos Estados do Norte. São Estados com uma área 
territorial razoável, uma área territorial, na maioria 

das vezes, com florestas, portanto de baixa densida-
de populacional.

Senador Moka, a utilização desse piso de 1% 
também permite isso ao Mato Grosso do Sul, porque 
é um Estado que tem uma população reduzida, se 
comparada efetivamente com o seu território e, prin-
cipalmente, se comparada com a de outros Estados 
cuja extensão territorial se assemelha.

Então, com essa proposta, buscamos aqui fazer 
um encontro entre as diversas posições apresentadas, 
sendo uma delas, volto a insistir, a utilização de um 
teto de 65% até 80%.

Na realidade, nós não podemos discutir aqui a 
tese de ganhadores e perdedores, mas a aplicação de 
uma regra. Eu volto a insistir: nós fizemos a regra e 
aplicamos os dados da regra para construir essa tabela. 
É diferente, meu caro Líder Wellington. Senadora Ana 
Rita, é extremamente diferente de pegar um resultado 
e tentar construir uma tabela.

Tanto é vero que é natural que, na diferença, al-
guns Estados venham a ter um fator um pouquinho mais 
abaixo do que têm hoje e outros poderão ter fatores 
um pouco mais acima do que têm hoje. Essa foi a me-
diação, Senador Randolfe, que, eu diria, suaviza algu-
mas perdas, diante inclusive de alguns crescimentos.

Portanto, há situações para as quais eu quero 
chamar a atenção, como, por exemplo, o caso de São 
Paulo e do norte do País. São Paulo é uma cidade em 
que, pelo seu próprio corte, por ter mais de 40 milhões 
de habitantes, a aplicação de regras de renda obvia-
mente vai encontrar a leitura de pessoas com renda 
baixa, principalmente pela quantidade excessiva, ou 
pelo tamanho da sua população.

No caso do Espírito Santo, aplicando-se essa 
regra, a tendência natural, exatamente pela sua con-
dição – aí volto a insistir: população e renda –, é o 
Estado manter um crescimento para a diferença em 
relação ao FPE.

Portanto, é a equação do possível, é a equação 
do que se produz, buscando fazer o encontro entre 
aquilo que praticávamos para tentar chegar ao cami-
nho do que determinou o Supremo Tribunal Federal.

Por isso, Senador Renan Calheiros, era impor-
tante que nós pudéssemos, no dia de hoje, fazer aqui 
essa discussão e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade 
de entender como isso vai se aplicar.

Então eu estou entregando à Mesa, mais uma 
vez, Senador Sarney, esse texto, essa determinação, 
aquilo que foi discutido com os diversos Senadores, 
fazendo exatamente a aplicação dessa tabela, dessa 
migração, permitindo que nós tenhamos a oportunida-
de de votar o texto básico e ressalvar os destaques, 
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para que passemos, aí, sim, à discussão da matéria 
no dia de hoje.

Coloco-me à disposição das Srªs e dos Srs. Sena-
dores para que possamos promover aqui a discussão 
sobre esta matéria e até os esclarecimentos neces-

sários, assim como o acompanhamento e a própria 
questão no que diz respeito à votação das emendas 
apresentadas.

Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Parecer do Senador Walter Pinheiro 
ao Projeto de Lei do Senado nº 192, com a Emenda 
nº 1, de Plenário – Substitutivo –, nos termos do texto 
apresentado pelo Relator nesta data de hoje, 9 de abril.

Passamos agora à discussão dos projetos, em 
turno único.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Há, sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Senador Inácio Arruda.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, eu vou conceder a pala-
vra ao Senador Walter Pinheiro para que o Senador 
Walter profira parecer conjunto sobre as emendas de 
Plenário, em substituição às Comissões de Desenvol-
vimento Regional e Turismo; de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos.

Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

A Emenda nº 1 é a Emenda Substitutiva do 
nosso Relator, que acaba de ser apresentada, 
com parecer pela aprovação, evidentemente, 
de seu Substitutivo;
Emenda nº 2, de Plenário, substitutiva. Altera 
a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, para dispor sobre os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e Distrito Federal, FPE. 
Autoria do nobre Senador – o nosso colega 
apresenta aqui uma boa tabela –, dos nobres 
Senadores Randolfe Rodrigues, João Capibe-
ribe, Angela Portela e Romero Jucá; 
Emenda nº 3: Nos mesmos termos, altera a 
Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro 
de 1989, para dispor sobre os critérios de ra-
teio do Fundo de Participação dos Estados e 
Distrito Federal, FPE. 
Autoria dos Srs. Senadores Randolfe Rodri-
gues, do PSOL do Amapá, e Senador João 
Capiberibe, do PSB do Estado do Amapá;
Emenda de Plenário nº 4, dos Exmos Srs. Se-
nadores... É uma emenda ampla, Luiz Henri-
que, subscrita por um conjunto de Srs. Sena-
dores. Mas, na emenda, a primeira assinatura, 
Senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB 
do Estado de Santa Catarina.
Emenda de Plenário nº 5, substitutiva: Altera 
a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro 

de 1989, para dispor sobre a distribuição do 
FPE. Autoria do Senador Pedro Taques.
Emenda Substitutiva nº 6 ao PLS nº 192: 
Altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de 
dezembro de 1989, para dispor sobre a dis-
tribuição do FPE. Autoria dos Srs. Senadores 
Romero Jucá, Randolfe Rodrigues, João Ca-
piberibe e Angela Portela. A produção está 
altíssima entre Roraima e Amapá!
Emenda nº 7, de Plenário: Altera a Lei Comple-
mentar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, Fundo 
de Participação dos Estados e Distrito Federal. 
Autoria dos Srs. Senadores Randolfe Rodrigues, 
João Capiberibe, Angela Portela e Romero Jucá;
Emenda nº 8, de Plenário: Altera o PLS nº 
192, de 2011, Lei Complementar. Autoria do 
Senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Estado 
do Espírito Santo. 
Emenda nº 9: Altera o PLS nº 192. Autoria do 
Senador Ricardo Ferraço. 
Emenda nº 10: Autoria dos Srs. Senadores 
Aloysio Nunes Ferreira e outros.
Emenda nº 11, de Plenário: Altera a Lei Com-
plementar nº 62, de dezembro de 1989. Autoria 
do Exmo Sr. Senador Eduardo Suplicy, do Parti-
do dos Trabalhadores, do Estado de São Paulo;
Emenda nº 12: Altera a Lei Complementar nº 
62, de dezembro de 1989, de autoria do Se-
nador Paulo Paim.
Emenda Substitutiva nº 13, de Plenário: Al-
tera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, de autoria do Senador Pedro 
Taques, do PDT do Estado de Mato Grosso.
Emenda Substitutiva nº 14: Altera a Lei Com-
plementar nº 62, do ano de 1989, de autoria 
dos Senadores Jayme Campos, Blairo Maggi 
e Pedro Taques.
São essas, Srs. Senadores, as emendas apre-
sentadas até o momento. 
A Emenda nº 15... Eu estava até estranhando 
que não tinha chegado a emenda do Senador 
Dornelles.
Emenda nº 15: Altera a Lei Complementar nº 
62, de 28 de dezembro, de autoria do Sena-
dor Francisco Dornelles, do PP do Estado do 
Rio de Janeiro;
Emenda nº 16: Altera a Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, de autoria do Exmo 
Sr. Senador da República Francisco Dornelles.

Sr. Presidente, são as emendas apresentadas até 
o presente momento do início da discussão.

São as seguinte as Emendas:
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, não vi menção à emenda de minha autoria, 

ao requerimento de destaque.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-

sidente, também... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Os destaques não chegaram ainda, só 

as emendas foram lidas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
meu é das emendas, Sr. Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Mas foi 
apresentada uma emenda dos Senadores Pedro Si-
mon, Paulo Paim e por mim também... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já foi lida.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Dos três 
Senadores do Rio Grande do Sul? É emenda.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente... 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Talvez, 
na leitura, o Secretário não tenha dado os nomes dos 
três Senadores, apenas de um Senador.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB 
– AL) – O problema, é importante que todos se aperce-
bam, que nós vamos ter emendas apresentadas ao turno 
suplementar e ao turno único. Neste momento, estamos 
discutindo o turno único. Outras emendas serão apresenta-
das ao turno suplementar. Então, foram lidas as emendas 
apresentadas ao turno único e, posteriormente, serão lidas 
as emendas apresentadas ao turno suplementar.

Senador Randolfe Rodrigues, antes de conceder 
a palavra ao Senador Walter Pinheiro, concedo a pa-
lavra, pela ordem, a V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma 
questão de encaminhamento. Parece-me que há uma ne-
cessidade de o conjunto do Plenário ter acesso ao texto 
principal, ao último parecer do Senador Walter Pinheiro, 
e o conjunto do Plenário não tem ainda esse texto do 
Senador Walter Pinheiro. Seria necessário também que 
o conjunto do Plenário tivesse acesso às emendas que 
foram lidas agora pelo Senador Inácio. Antes mesmo do 
parecer do Senador Walter Pinheiro, parece-me, diga-
mos, que, pela importância, pela delicadeza do tema, 
seria importante serem providenciadas, primeiramente, 
as cópias necessárias do parecer e das emendas.

Além do mais, Sr. Presidente, só registrar tam-
bém a presença no plenário, na sessão de hoje, para 
ver como para a Federação esta sessão é importante, 
em especial para o meu Estado, Amapá, a presença 
no plenário do Governador Camilo Capiberibe, do meu 
Estado; do Deputado Júnior Favacho, Presidente da 
Assembleia Legislativa do Amapá, acompanhado do 
Deputado Jorge Salomão, também da Assembleia Le-
gislativa do Amapá. Isso para vermos como esse é um 
tema que mobiliza, um tema delicado para a Federação. 

E, por ser delicado, Sr. Presidente, é fundamental to-
dos termos acesso às emendas e ao último parecer do Se-
nador Walter Pinheiro, antes até de iniciarmos a discussão.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Sr. Presidente, o que estamos votando é o PLS 
nº 192?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É, exatamente. Vamos entrar na discussão 
em turno único. Por enquanto, vamos dar a palavra ao 
Senador Walter Pinheiro, para que ele proceda ao parecer 
conjunto sobre as emendas apresentadas ao turno único.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, um esclarecimento 
de V. Exª. Na reunião de Líderes, ficou acertado que 
iríamos discutir e até votar em separado, a emenda 
que propus, que substitui o termo “renda domiciliar” por 
“inverso da renda do PIB per capita”. A minha ideia é 
apresentar essa emenda após aprovado o substitutivo 
amanhã, na votação em turno suplementar, apresentar 
a emenda na votação, em turno suplementar, dessa 
emenda, com destaque para votação em separado. 

Pergunto a V. Exª se está de acordo esse pro-
cedimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Absolutamente em acordo. A emenda 
de V. Exª é a nº 10, apresentada em turno suplementar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado, a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado. 

Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro e 
peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, distri-
bua a todos os Senadores e Senadoras o parecer do 
Senador Walter Pinheiro.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
são submetidos à apreciação deste Plenário 14 propostas 
de modificação da emenda substitutiva de minha autoria 
ao PLS nº 192, de 2011-Complementar, com as novas 
regras do FPE. Elas já foram lidas e aqui discriminadas. 

As emendas são de autoria do Senador Agripino 
Maia, da Senadora Ana Amélia, da Senadora Ana Amé-
lia, do Senador Paulo Paim, do Senador Pedro Simon, 
do Senador Francisco Dornelles, do Senador Francisco 
Dornelles, do Senador Francisco Dornelles, do Senador 
Luiz Henrique, do Senador Pedro Simon, do Senador 
Pedro Taques, do Senador Randolfe Rodrigues, do Se-
nador Ricardo Ferraço, do Senador Ricardo Ferraço, do 
Senador Ricardo Ferraço, do Senador Ricardo Ferraço.

As emendas apresentadas, Sr. Presidente, que al-
teram o cálculo de coeficiente individual. Temos, também, 
aqui, emendas apresentadas com o objetivo de recuperar 
as regras e os rateios do projeto de lei complementar.

Lembro, Sr. Presidente, que apresentamos aí uma 
sugestão acatando, inclusive, parte dessas emendas e 
colocando um teto de 71% e um piso de 1%. Portanto, 
em atendimento à nobre reivindicação da aguerrida 
Bancada do Amapá e de outros Estados, inclusive do 
Estado de São Paulo, que me olha atentamente. 

Algumas emendas, Sr. Presidente, em nosso en-
tender, têm um desvio de foco no que diz respeito ao 
rateio, principalmente quando se trata, exatamente, da 
identificação de qual indicador vamos utilizar. Isso, na 
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nossa opinião, tira o equilíbrio estabelecido na partilha 
do FPE. Volto a frisar, principalmente, o que disse da 
tribuna: no que diz respeito ao PIB. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero dizer que, em 
face dessas ponderações, que inclusive apresento por 

escrito, voto pela rejeição das emendas apresentadas 
aqui pelo Amazonas, pelo Acre, o que foi já listado e o 
que consta em todo esse relatório. Somos pela rejeição 
das emendas apresentadas, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Walter Pinheiro 
é contrário às Emendas de nºs 2 a 16.

Completada a instrução da matéria, passamos à 
discussão do projeto e das emendas.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, anteriormente, eu gostaria de saber 
o número das emendas para apresentar destaques 
sobre elas. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa está tirando cópia das emen-
das, mas os números são de 2 a 16. São as emen-
das que receberam pareceres contrários do Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de pedir, então, 
Sr. Presidente, destaque... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E serão distribuídas.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Quanto às emendas de minha autoria, do Senador 
João Capiberibe, do Senador Jorge Viana, da Sena-
dora Angela Portela e do Senador Romero Jucá, eu 
gostaria de pedir destaque à Mesa, dessas emendas.

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

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Eu peço para me inscrever 
para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª, Senador José Sarney, já está 
devidamente inscrito.

Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço destaque 
das Emendas de nº 8 e 9, de minha autoria, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa aguarda os requerimentos de 
destaque, para o turno único.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de pedir destaque das emendas 
da Senadora Ana Amélia, Paulo Paim e Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Igual-
mente, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir destaque 

nas emendas apresentadas por mim, pelo Senador 
Jayme e pelo Senador Maggi. São duas emendas, 
por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de apoiar, e talvez até 
subscrever, se for permitido, as emendas do Senador 
Randolfe Rodrigues, da Senadora Angela Portela e 
Romero Jucá.

Eu gostaria, também, de ser signatário porque é 
uma emenda ou um destaque para o qual nós do Mato 
Grosso do Sul pretendemos dar apoio, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esta Presidência está fazendo chegar 
aos Srs. Senadores os formulários de destaques. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 312, inciso 
II, do Regimento Interno, destaque para votação em 
separado da Emenda nº 11, do Plenário, ao PLC nº 
192, de 2011, aqui anexa, com a assinatura minha, dos 
Senadores Aloysio Nunes e Antonio Carlos Rodrigues.

Encaminho à Mesa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa aguarda a formalização do re-
querimento de V. Exª e dos demais Senadores.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza 
para discutir a matéria. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, parece que, enfim, vamos 
começar a debater o Pacto Federativo. Estamos deba-
tendo já há muito nas comissões, principalmente nas 
Comissões de Assuntos Econômicos, a questão do 
ICMS, alíquota única, para criarmos as MPs, como a 
MP dos Royalties, a MP que também trata do ICMS e 
cria fundo para a compensação das perdas do ICMS, 
uma discussão bastante acirrada. E, agora, percebo 
aqui que é difícil nós chegarmos a um consenso. Mais 
de dez emendas – até ontem, anteontem, eram 13 
emendas. Eu cheguei a preparar uma emenda subs-
titutiva ao relatório do Senador Walter Pinheiro, mas 
desisti, porque muitas outras são parecidas, e a gente 
começa a fazer as contas – quantos Estados vão perder 
e quantos Estados vão ganhar? – para ver se isso vai 
passar ou não vai passar no Plenário do Senado Fe-
deral. Por que todos nós aqui, Srªs e Srs. Senadores, 
vamos defender os interesses dos nossos Estados – 
senão todos, com raras exceções. 
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Venho à tribuna para defender os interesses do 
meu Estado. Nada mais justo. Sou um Senador parana-
ense, e o Paraná é um dos Estados que mais contribui 
para a formação desse fundo e um dos que menos fica 
com a participação desses fundos.

Então, Sr. Presidente, esta votação é absoluta-
mente fundamental desde fevereiro de 2010, quando 
o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucio-
nal a forma da participação ou da distribuição desse 
Fundo de Participação dos Estados. Naquela ocasião, 
entendendo que os critérios de distribuição devem ser 
dinâmicos e não estáticos...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, com aquiescên-
cia de V. Exª, nós gostaríamos de prorrogar a sessão 
pelo tempo necessário para esgotarmos a Ordem do 
Dia.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Eu que agradeço, Sr. Presidente.
Então, decidiu o Supremo que essa distribuição 

deve ser de forma dinâmica, porque as diferenças re-
gionais, as diferenças entre Estados são mutantes.

Quando, em 1989, o Congresso Nacional aprovou 
a Lei Complementar nº 62, de 1989, a realidade entre 
os Estados brasileiros era totalmente diferente da de 
hoje. O produto interno brasileiro passava de algumas 
dezenas de bilhões de dólares. Hoje nós já temos um 
PIB de quase US$2 trilhões e distribuído de forma 
muito mais homogênea entre os Estados. 

Estados do Nordeste e Estados do Norte são 
muito mais desenvolvidos do que eram naquela épo-
ca, ao mesmo tempo em que nós vemos Estados do 
Sudeste e do Sul regredindo. Há uma perda necessária 
da industrialização porque a indústria vai para perto 
do consumo. Estados do Nordeste têm um poder de 
consumo muito grande, principalmente pela inclusão 
social ocorrida nos últimos anos.

Então, votar essa alteração na forma de distribui-
ção do Fundo de Participação dos Estados é extrema-
mente essencial.

Acho que deveríamos ter feito isso no ano de 
2010 ou 2012, Senador Walter Pinheiro, porque na-
quele momento ainda não tínhamos aprovado o PPA. 
Eu concordo com V. Exª que mexer, neste momento, 
na arrecadação dos Estados que estão planejados até 
2015 é temerário, porque eles estão planejados com 
a base dos recursos considerando a atual fórmula.

Infelizmente, nós não conseguimos votar isso 
dentro do prazo estabelecido pelo Supremo, mas es-
tamos votando agora e vamos avançar, como vamos 
avançar também nos itens, nos demais tópicos que 
interessam aos Estados do Brasil. 

Srªs e Srs. Senadores, as transferências a Es-
tados e Municípios surgiram com a Constituição de 
1946, mas foi somente em 1965 que o FPE e o FPM 
foram criados da forma como são hoje.

Em 1966, o Código Tributário Nacional regula-
mentou os dois fundos, mantendo o critério de área 
e população e incluindo o inverso da renda per capita 
na definição do valor a ser distribuído a cada unidade 
federativa.

Quando a Assembleia Nacional Constituinte foi 
instalada em 1988, o FPE recebia 14% do produto 
da arrecadação do Imposto de Renda e Imposto so-
bre Produtos Industrializados, tendo evoluído, na sua 
promulgação, para 21,5% dos impostos mencionados.

O atual critério de distribuição do FPE definido 
pela Lei Complementar n° 62, de 1989, julgado incons-
titucional pelo Supremo Tribunal Federal, determina que 
85% dos recursos sejam transferidos aos Estados das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o restante, 
15%, aos Estados do Sul e Sudeste, fixando os coefi-
cientes de distribuição para cada Estado. Os coeficien-
tes foram fixados após negociação no Confaz, porém 
deveriam ser transitórios, pois a própria lei determina 
que os novos critérios de rateio, a vigorarem a partir 
de 1992, seriam estabelecidos por lei complementar 
e deveriam utilizar o Censo de 1990. Tal lei, como sa-
bemos, nunca foi editada.

Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de discussão de 
suma importância para o futuro da Federação brasileira 
e que, obrigatoriamente, segundo o próprio Supremo 
Tribunal Federal, deve procurar definir critérios de ra-
teio do FPM dinâmicos e não estáticos. Para tanto, me 
parece essencial utilizarmos de índices de simples e 
frequente mensuração e que, efetivamente, reflitam o 
melhor retrato do desenvolvimento econômico de cada 
Estado brasileiro.

Como representante do Estado do Paraná, sou 
contrário à lógica atual, que determina, de pronto, a 
distribuição de 85% dos recursos do Fundo para as 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como disse 
anteriormente, as realidades entre os Estados, hoje, 
são muito diferentes das realidades da década de 80, 
quando foi gestionada esta lei complementar, a Lei 
Complementar 62.

Sr. Presidente, os números correspondentes ao 
recolhimento dos impostos que compõem o FPE – o 
Imposto de Renda e o IPI –, por Estado, no modelo 
atual, em comparação com a distribuição dos recur-
sos do fundo, apresentam-se demasiadamente dese-
quilibrados. 

Não sou um mero defensor do sistema devolutivo, 
como prevê um dos projetos que trata o tema nesta 
Casa, mas chama a atenção o fato de que as Regiões 



16702 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Sul e Sudeste do País, juntas, possuem 56,5% da po-
pulação brasileira, representam 72% do produto inter-
no brasileiro, arrecadam próximo de 80% do Imposto 
de Renda e do Imposto sobre Produto Industrializa-
do, e tenham direito tão somente a 15% de toda esta 
participação. 

E o pior, meu caro amigo, Senador Walter Pinhei-
ro: agora vem para 14,2%. Estamos ainda reduzindo 
um pouco mais.

Cabe a mim, como representante do Estado do 
Paraná, vir à tribuna e me manifestar contra, buscar 
uma solução que não traga maiores prejuízos ao Es-
tado do Paraná.

Com explicar o fato de o Estado do Paraná ser 
responsável pela arrecadação, em torno de 35 bilhões, 
de IPI e de Imposto de Renda, no ano de 2011 – é esse 
o dado –, e ficar tão somente com pouco mais de um 
bilhão? Como eu vou explicar isso aos paranaenses? 
Como podemos nós, representantes dos Estados, cujo 
saldo entre a arrecadação e a distribuição do FPE é 
tão desfavorável, justificar essa discrepância?

Entendo a necessidade de promovermos a des-
centralização da riqueza e do desenvolvimento no 
País. Porém, devemos fazê-lo com bom senso e ra-
zoabilidade.

Assinei uma das emendas que foram lidas re-
centemente pelo Senador Inácio Arruda, a emenda 
que tem como signatário principal, inicial, o Senador 
Luiz Henrique. Essa é coerente. Ela traz uma divisão 
que não dá ao Paraná o retorno de tudo aquilo que 
ele concede, nem próximo disso, mas também não o 
deixa perder, porque, da forma como está hoje, nós 
vamos perder ainda mais.

A emenda propõe a adoção da regra simples e 
transparente: considerar a área territorial, a população 
e o inverso da renda per capita estadual, com variá-
veis para o cálculo, Sr. Presidente, dos coeficientes do 
Fundo de Participação dos Estados. 

Trata-se de um modelo originalmente definido 
pelo Código Tributário Nacional e posto em prática por 
considerável período, situação singular que o reco-
menda como tecnicamente adequado e politicamente 
consistente a tributos necessários e suficientes para 
superar o impasse na definição desta matéria.

A emenda considera que, quanto maior for a 
área geográfica, no Estado, maior a dificuldade para 
promover a infraestrutura...

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

...e alcançar os cidadãos.
Sr. Presidente, para encerrar, eu quero aqui di-

zer que nós precisamos fazer valer o desenvolvimento 
regional neste País. Mas o desenvolvimento regional 

não tem que ser em macrorregiões, ele tem que ser 
dentro dos Estados brasileiros. Há uma diferença de 
renda per capita, de distribuição de renda no interior 
dos Estados brasileiros, sejam eles do Norte, do Nor-
deste, do Centro-Oeste, do Sudeste ou do Sul. Temos 
Municípios, no Estado do Paraná, no Estado de São 
Paulo, com índices de desenvolvimento humano pa-
recidos com os piores índices do Norte e do Nordes-
te, que normalmente estão no interior dos Estados do 
Nordeste. O desenvolvimento regional tem que ser 
também no interior dos Estados. 

Não tenho dúvida de que os incentivos são, de 
certa forma, bons para o desenvolvimento regional, 
mas estão concentrados nos grandes centros ou nas 
regiões próximas ao litoral, próximas aos portos ou 
próximas aos grandes centros consumidores. Então, 
buscar o desenvolvimento regional é fazer uma melhor 
distribuição desses recursos também no interior dos 
Estados, como o Estado do Paraná, o Estado de Santa 
Catarina, do Estado do Rio Grande do Sul, que têm 
problemas, sim, de receitas e de distribuição de receita.

Sr. Presidente, venho, então, para sustentar aqui 
que aprovemos ar a emenda que coloque uma distri-
buição conforme a renda familiar per capita, para as-
sim termos uma melhor distribuição de renda entre os 
Estados brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José 
Sarney.

Tem a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

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

PMDB – AL) – Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquan-
to há o deslocamento do eminente Senador Sarney 
até a tribuna, gostaria de pedir destaque da emenda 
apresentada, encabeçada pelo Senador Luiz Henri-
que, de Santa Catarina, subscrita por nós e diversos 
outros colegas.

O número, tão logo tenhamos, haveremos de 
destacar.

Então, gostaria desde já, como os colegas fize-
ram, de pedir um destaque também desta emenda Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa aguarda a formalização do re-
querimento de V. Exª.

Senador José Sarney com a palavra.
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O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, peço a atenção dos meus eminentes 
colegas Senadores e Senadoras, porque vou tratar 
neste assunto mais uma maneira de procedimentos, 
para que esta Casa possa chegar a um acordo sobre 
esta matéria. 

É quase um lugar comum, hoje, a gente repetir 
aquela frase do Bismarck de que “a política é a arte 
do possível”. E hoje, mais do que nunca, sabemos que 
cabe à política e aos políticos não mais decidir por as-
suntos ideológicos, mas procurar, em uma sociedade 
plural e democrática, harmonizar os conflitos.

Surgiram aqui, durante a discussão do Fundo de 
Participação dos Estados, muitas ideias, algumas delas 
muito importantes e valiosas, sem dúvida alguma, mui-
tas oferecendo soluções muito melhores do que aquelas 
que nós estamos discutindo. Mas, evidentemente, nós 
estamos aqui, Sr. Presidente, diante de duas pressões 
que nos determinam proceder nesta Casa de modo a 
encontrarmos uma solução para este problema. 

A primeira, o fato de estarmos sob a pressão do 
prazo que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu para 
31 de dezembro de 2012 como o fim do atual modelo 
de distribuição e, através de uma liminar, o Ministro 
Lewandowsk determinou que, até o dia 30 de junho, 
nós devemos votar uma lei sobre o assunto. Então, 
estamos sob esse paredão.

A segunda, e talvez tão grande quanto a outra, 
é a impossibilidade que nós temos de encontrar um 
acordo entre todos nós para que se possa votar essa 
lei de modo a ser uma distribuição que atenda todos 
os Estados, ou cada um dos Senadores na obrigação 
de defender o interesse dos seus Estados.

Quero, assim, dizer que o relator desta matéria, 
o Senador Walter Pinheiro, fez um trabalho excepcio-
nal. Debruçou-se sobre o assunto e construiu algumas 
ideias; e algumas delas que são consenso.

A primeira delas que é consenso nesta Casa é 
que nós não devemos alterar, de nenhuma maneira, 
em nenhum centavo, aquilo que recebem já os Esta-
dos da Federação. Isso é consenso. E parece que está 
se adotando em relação também a outros assuntos. 
Por exemplo: quando se discutiu o royalty nesta Casa, 
a grande defesa da Bancada do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo era justamente que os contratos não 
podiam ser mexidos. Que se tinha que respeitar o pas-
sado. Da mesma maneira, no Fundo de Participação 
dos Estados, nós não podemos retirar aquilo que já é 
uma disposição constitucional e que os Estados já in-
corporaram aos seus orçamentos. E, como bem disse 
o Senador Walter Pinheiro, através das suas leis, de 
uma lei que é do PPA, eles já incorporaram. E essa lei 

vai até 2015. Até 2015, então, seria impossível que nós 
mexêssemos nesses recursos. Então, o primeiro con-
senso – e é de todos – é que nós devemos manter a 
atual fórmula de distribuição do Fundo de Participação.

Em segundo lugar, e que há consenso também 
na Casa: até 2015, nós vamos ter essa distribuição que 
já existe. Ninguém vai perder um vintém. Seus Estados 
continuarão a receber, até 2015, o que recebem hoje. 
E, a partir desse período, o excedente também será, 
então, dividido em torno de outras regras que ele aqui 
estabelece. Simplesmente, antes disso, ele tem tam-
bém o que é um consenso, ou seja,: que será corrigida, 
através do IPCA, toda essa arrecadação que for feita. 

Então os Estados vão ter o que eles recebem 
hoje e mais a correção do IPCA de tudo que eles 
recebem hoje, até 2015. O que, então, nós estamos 
discutindo é também sobre o futuro que vai ocorrer de 
um excedente acima desse que nós já recebemos, da 
correção com o IPCA. 

O que nós vamos distribuir será uma parcela 
ínfima. Basta dizer o seguinte – vamos dar um exem-
plo: se, daqui até 2015, subir, e o excedente for 10%, 
nós teremos, mais ou menos, a correção, por meio do 
IPCA, com inflação, e mais – ele colocou aqui – 50% 
do crescimento do PIB. Nós estamos discutindo sobre 
1,5%. Quer dizer, é uma quantia que está sendo objeto 
de se estabelecer o que vai acontecer sobre esse 1,5%. 

Mas, o Supremo Tribunal Federal julgou incons-
titucional não foi absolutamente pelo fato de que nós 
estabelecemos a fórmula de distribuição do Fundo 
de Participação dos Estados e Municípios, foi porque 
aquela lei fez, ao mesmo tempo, que estabelecia fór-
mula de distribuição, uma tabela que engessava esse 
sistema de distribuição. Se a distribuição dizia que era 
o inverso da renda per capita, ele já dava um percen-
tual para cada Estado. 

Ora, se o Fundo foi criado para que o Estado 
mais pobre recebesse mais recursos, e esses recur-
sos melhorem a sua situação, à proporção que eles 
melhoram, eles diminuem a sua participação no Fun-
do. Esse era o sistema, a fórmula. Mas, foi colocada 
uma tabela engessada, dizendo Estado tal, tantos por 
cento, Estado tal, tantos por cento; Estado tal, tantos 
por cento, o que desmentia a fórmula que a própria 
Constituição estabelecia da distribuição. 

Então, ele disse que estava errado esse enges-
samento de dizer os números que vão existir. Ora, se 
nós aqui estabelecermos uma tabela sobre o que vai 
acontecer sobre aquele 1,5% que eu falei, em 2016, 
nós também não podemos saber o que vai acontecer 
em 2016, qual será a renda per capita dos Estados, 
qual será o aumento do crescimento do PIB. Então, nós 
estamos realmente diante desse impasse, porque está 
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nos dividindo uma coisa que está em termos de 2016, 
e de uma quantia que não se sabe qual é. E não se vai 
colocar índice, porque é isso que o Supremo colocou 
como inconstitucional. 

Então, essas tabelas que estão aqui não podem 
figurar na lei de maneira nenhuma, porque o Supre-
mo já disse que não se pode fazer esse cálculo em 
termos de futuro. Ele tem que ser feito como? Como 
o Senador Walter Pinheiro colocou aqui, que é do Tri-
bunal de Contas, que até o dia 31 de março ele faz a 
avaliação desses índices e, através dos índices, ele 
distribui quanto cada Estado vai receber.

Então, a minha proposta, Senador Walter Pinheiro 
– por favor, eu pediria a sua atenção –, a minha pro-
posta é que nós encerraríamos toda essa discussão 
sobre o assunto, se nós colocássemos aqui, e V. Exª 
aceitasse, que a partir de 2016 nós votaremos outra 
lei complementar, na qual serão estabelecidos os cri-
térios de distribuição desse excedente que vai ocorrer. 

Então, nós não estaríamos aqui nessa infinidade 
de emendas, de destaques para discutir e deixar que 
essas coisas fossem feitas em 2016 e 2017, porque 
nós não sabemos qual será a renda per capita, nós 
estamos discutindo e não sabemos qual será a renda 
per capita familiar ou individual. 

Essa é uma fórmula pela qual eu acho que o Se-
nado poderia votar e sair desse impasse. E faria um 
apelo ao Senador Walter Pinheiro para colocar, quan-
do ele diz, no art. 2º: 

Os recursos do Fundo de Participação, obser-
vado o disposto no art. 4º, serão entregues da 
seguinte forma: 1 – os coeficientes individuais 
de participação dos Estados e do Distrito Fe-
deral, observando o disposto no art. 4º, serão 
entregues da seguinte forma: os coeficientes 
individuais de participação dos Estados e do 
Distrito Federal do Fundo de Participação a 
serem aplicados até 31 de dezembro de 2015. 

Quer dizer, ele fixa aqui que não se pode mexer. 
São esses que têm hoje, ninguém vai perder nada, não 
vamos discutir aqui que alguém ou que Estado está 
perdendo tanto. Não estamos perdendo, porque aqui 
diz que não se perde nada até 2015. 

Segundo lugar, Item 2, que ele diz: 

A partir de 1º janeiro de 2016, cada entidade 
beneficiária receberá valor igual ao que foi dis-
tribuído no correspondente decênio do exercí-
cio de 2015, corrigido pela variação acumulada 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo, IPCA, ou outro que vier a substituí-lo 
pelo percentual equivalente a 50% da variação 

real do Produto Interno Bruto no ano anterior 
ao considerado para base de cálculo. 

Aí ele ainda aumenta um pouco mais, porque 
diz que, se crescermos, vamos pegar 50% e incluir no 
bolo geral do Fundo.

Item 3. Também, a partir de 1º de janeiro de 
2016, a parcela que superar o montante especificado 
no item 2 será distribuído... E aí vem a área da discór-
dia, quando estabelece como vai ser distribuído, se é 
renda familiar, se é renda per capita, e dá os termos 
de distribuição. 

Eu, então, estou sugerindo ao Relator que, a partir 
desse momento, quando ele diz: “Inciso II. Será distri-
buído...”, ele apenas acrescente: “...de acordo com lei 
complementar, a ser votada, para estabelecer critérios 
de distribuição, sobre o excedente a ser arrecadado”. 

Dessa maneira, evitaríamos e votaríamos essa 
matéria de uma maneira simples, e atenderíamos o que 
realmente pede o Supremo Tribunal Federal. Porque 
o Supremo Tribunal Federal não diz como é, nem ele 
tem competência para estabelecer fórmulas de distri-
buição. Essa é do Congresso Nacional. O que ele jul-
gou inconstitucional foi estabelecer-se uma fórmula e 
se fazer uma tabela que não tem fórmula, quer dizer, 
que era uma renda per capita de R$1.989,00, estabe-
lecendo-se que seria distribuído ao longo desses anos 
todos. Então, ele disse: “Isso é inconstitucional”. Tem-se 
que estabelecer o que a Constituição diz e cada ano 
você afere qual é a renda per capita de cada Estado 
e estabelece a distribuição de acordo com a fórmula 
da Constituição. 

Essa é a proposta que eu quero fazer e que re-
almente é o que eu disse: a arte do possível. Não é a 
melhor. Seria melhor se encontrássemos uma solução 
que aqui atendesse a todo mundo, que nós saíssemos 
daqui dizendo que encontramos a fórmula mágica de 
que todos os Estados serão beneficiados. Mas nós 
colocamos aqui o que nós pudemos fazer hoje.

Eu digo isso, Sr. Presidente, porque, conhecendo 
a nossa Casa, vendo as divergências que aí estão, eu 
sei que é a única maneira que temos de sair desse im-
passe, até porque, se nós tivermos que discutir essas 
fórmulas, eu quero dizer que eu assino a emenda do 
Senador Randolfe Rodrigues porque tenho obrigação 
de defender o meu Estado. Então, o que eu estou pro-
pondo é uma coisa de bom senso, é a arte de harmo-
nizar conflitos que a política tem hoje, e nós aqui va-
mos dar o exemplo harmonizando os nossos conflitos. 
Harmonizando-os de qual maneira? Dessa maneira.

Esse fundo de participação eu posso dizer, já 
com o tempo, que eu assisti a seu nascimento. Em 
1966, o Presidente Castelo Branco estabeleceu que 
se devia ter um fundo para diminuir as desigualdades 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 16705 

regionais, que era impossível que os Estados pobres 
não tivessem recursos nem tivessem fonte, cada vez 
mais esses recursos se concentravam no centro-sul. 
Então, era um desenvolvimento humano às avessas 
porque era uma concentração mais para os mais ricos e 
menos para os mais pobres. Então, foi feito esse fundo.

Essa fórmula da renda per capita – lembrem-
-se que isso foi há quase 50 anos – era a fórmula que 
atendia para que os Estados fossem crescendo, e se 
estimulariam os Estados e lhes dariam recursos. Pois 
bem, para que se veja como a luta é desigual para os 
Estados mais pobres, eu presenciei quando foi feito o 
AI-5. Eu era Governador do Maranhão e se dizia que 
o AI-5 tinha sido feito porque o Congresso estava que-
rendo atacar os militares. Pois bem, foi feita então uma 
emenda constitucional, que foi aquela emenda feita 
pela Junta Militar, dando poderes para modificar a pró-
pria Constituição. Qual foi um dos primeiros decretos 
feitos? Não foi nada de político: foi reduzir o Fundo de 
Participação dos Estados, que, naquela época, era de 
20%, para 12%. Por quê? Porque se mostrava a face 
de que o domínio dos Estados mais ricos se impunha 
e obrigava e tirava dos Estados mais pobres aquilo 
que nós tínhamos conseguido.

Os governadores que saíram de lá dos seus Es-
tados para pleitear esse nível – eu, o João Agripino, 
que naquela época era governador da Paraíba, Aluí-
sio Alves, que depois do AI-5 foi cassado, enfim, era a 
reivindicação que se fazia, dos Estados do Nordeste, 
que naquela época se uniram em torno disso. E hoje 
nós estamos vendo que aqui nós estamos não en-
contrando uma solução de união entre nós, os mais 
pobres da Federação.

Então, a maneira de superarmos isso é manter-
mos esta fórmula, porque, no fundo, se nós formos me-
xer nela agora, não tenhamos dúvida: o que se deseja, 
o que se vai alcançar é realmente que os mais pobres 
contribuam mais, e os mais ricos recebam mais. No 
fundo, é isso que se deseja. Deixa-se a procrastinação, 
com o que se tem tido de dificuldade, e a dificuldade 
que nós temos de encontrar soluções.

Senador Walter Pinheiro, eu faço um apelo a V. 
Exª: em nome do bom senso desta Casa, da unidade, 
que V. Exª aceite que esta regulamentação seja feita a 
partir de uma nova lei que seja feita a partir de 2016. 
Assim, nós vamos jogar quando vai ocorrer, porque 
hoje nós não podemos... Nós estamos fazendo um sa-
que sobre o futuro, calculando renda per capita, renda 
familiar, de 2016. Isso é o que o Supremo julgou erra-
do. Nós não podemos botar mais esses índices aqui, 
apensados. Então, é essa palavra que eu queria trazer, 
que é uma palavra na linha do que eu sempre fiz, que 

foi procurar harmonizar, encontrar soluções, para que 
se pudessem superar dificuldades.

Muito obrigado aos meus colegas que me ouvi-
ram com tanta atenção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Valadares.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, Presidente, enquanto 
o Senador... Eu gostaria de perguntar a V. Exª, diante 
do pronunciamento do Senador José Sarney, se po-
deria colocar mais uma alternativa para amanhã: ren-
da, PIB e lei – uma nova lei a partir de 2016. Seriam 
três alternativas a serem discutidas amanhã, e que eu 
acho interessante, porque foi com profundo teor de 
conhecimento que o Presidente Sarney colocou no 
seu discurso agora, na tribuna. Eu acho, então, que a 
alternativa “uma nova lei” estaria entre as três alterna-
tivas de amanhã. É a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a sugestão de V. Exª e 
lembro aos Srs. Senadores que o prazo para emen-
da, tanto no turno único, quanto no turno suplementar, 
está aberto. Qualquer proposta pode ser encaminha-
da à Mesa. 

Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu posso imaginar 
o tamanho da dificuldade enfrentada pelo Relator, Se-
nador Walter Pinheiro, na elaboração de seu relatório, 
de seu parecer sobre essa proposta. Uma proposta, 
sem dúvida alguma, complexa, que envolve interesses 
dos Estados brasileiros, notadamente daqueles que 
dependem, para a realização de obras de infraestru-
tura e até para pagamento de servidores públicos, das 
verbas oriundas do Fundo de Participação dos Estados.

Para que possamos imaginar o quanto o fundo de 
participação representa no montante da arrecadação 
dos Estados, pelo menos 11 Estados dependem de 
mais de 30% do fundo de participação, começando pelo 
Estado do Acre, que é o mais dependente, com 58,73% 
de sua receita proveniente do fundo de participação.

O meu Estado, Sergipe, tem 39,64% de depen-
dência do fundo de participação, e o maior Estado da 
Federação brasileira, que tem o coeficiente de 1%, tem 
uma dependência de apenas 0,31%. Ou seja, o fundo 
de participação é insignificante para o Estado de São 
Paulo, como o é também para o Estado do Paraná, 
porque o Estado do Paraná, apesar de ter um coefi-
ciente de 2,88, sua dependência em relação ao fundo 
de participação é de apenas 5,98%.
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Comparemos, então, o Acre, 58%, com o Para-
ná, 5,98%. Nem o Acre pode perder receita – e aqui 
já veio o Senador Sérgio Souza, que representa muito 
bem o Estado do Paraná, e disse que o seu Estado 
não pode perder um vintém sequer das receitas de 
um Estado tão rico e tão pouco dependente do fundo 
de participação.

Aliás, Sr. Presidente, o Governo Federal, ao lon-
go dos anos, tem, sem dúvida alguma, tido uma parti-
cipação maior no bolo da arrecadação tributária; mas 
foi a Constituição de 1946, a Constituição democrática 
depois do regime ditatorial, que estabeleceu normas 
obrigando que a União disponibilizasse 10% de sua 
arrecadação do Imposto de Renda para os Municípios 
brasileiros. E que, do montante da arrecadação do Im-
posto sobre Combustíveis, 60% fossem destinados aos 
Estados brasileiros.

Já a Constituição de 1988 fixou novas normas, 
colocando como parâmetros o IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda, o 
IR. Hoje – houve várias modificações –, os Municípios 
dispõem de 22,5% da arrecadação desses impostos 
e, obrigatoriamente, os Estados, 21,5%. Eles recebem 
da União esses impostos para constituírem o Fundo 
de Participação dos Estados e dos Municípios, res-
pectivamente.

Um dos objetivos fundamentais do Pacto Fede-
rativo, Sr. Presidente, é a redução das desigualdades 
regionais, conforme estabelece o art. 3º, inciso III, da 
Constituição de 1988. No plano do federalismo fiscal, 
esse objetivo da República exige que certas regiões 
sejam favorecidas por políticas que procurem promover 
o seu desenvolvimento. Então, quando falamos numa 
diferenciação para as regiões mais pobres em termos 
de recursos, não estamos pedindo esmola, estendendo 
a mão como pedintes para os Estados mais ricos. É a 
Constituição Federal que reza que, dentro do Pacto Fe-
derativo, para o fortalecimento da Federação brasileira, 
o combate à desigualdade é fundamental, através de 
uma divisão equitativa justa dos recursos arrecadados 
do Imposto de Renda, do IPI e dos demais impostos. 

Desde a Constituição de 1946, como falei, o Bra-
sil adotou a prática de repartição da receita tributária. 
Atualmente, a distribuição é feita conforme o art. 2º e 
Anexo Único da Lei Complementar nº 62, que foi decla-
rado inconstitucional pelo Supremo. O que estabelecia? 
Que 85% dos recursos vão para as Regiões Centro-
-Oeste, Nordeste e Norte, e 15% dos recursos para 
as Regiões Sudeste e Sul. Cada Estado e o Distrito 
Federal recebem recursos conforme coeficiente cons-
tante daquele anexo que foi declarado inconstitucional. 

A Constituição Federal estabeleceu que o Fundo 
de Participação dos Estados tem como objetivo promo-

ver o equilíbrio socioeconômico entre Estados. Trata-
-se de uma função redistributiva que não vem sendo 
cumprida a contento, como afirmado pelo próprio Su-
premo Tribunal Federal. 

Entre os Estados, há uma grande variação da 
participação do fundo em suas receitas totais. No pe-
ríodo de 1990 a 2007, o Acre foi o Estado mais depen-
dente, com 58,7% de suas receitas provenientes do 
fundo. Na outra ponta, São Paulo, cujo peso, como já 
falei, é de apenas 0,31% das receitas totais. Sergipe 
foi o oitavo Estado com maior participação do fundo e 
suas receitas totais, com 39,64%.

Ao se correlacionar, Sr. Presidente, a distribuição 
histórica do fundo com o total da população e a renda 
per capita dos Estados, verifica-se que o Fundo de 
Participação dos Estados nem cumpriu um papel vir-
tuoso de proporcionar mais renda aos Estados mais 
populosos, nem serviu à função estritamente compen-
satória de aportar mais recursos a localidades com 
menor dinamismo econômico.

(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Nas Regiões Nordeste, Sr. Presidente, 
Norte e Centro-Oeste, há uma correlação positiva en-
tre o Fundo e o total da população dos Estados, mas 
negativa com as rendas per capita.

Nas Regiões Sul e Sudeste, a correlação com a 
população é insignificante, mas, com relação à renda, 
atendeu bem as diferenças entre os Estados.

Os dados acumulados de 1995 a 2007 também 
não permitem concluir que o maior coeficiente do Fundo 
de Participação dos Estados, uma maior participação 
desses repasses na receita estadual, tenha contribuído 
positivamente para o crescimento da renda per capita.

Diversos Estados, com maiores percentuais...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Mais um minuto para V. Exª arrematar 
o raciocínio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Diversos Estados com maiores percentuais 
de repasse apresentam crescimento da renda abaixo 
da média, enquanto diversos Estados com coeficientes 
do Fundo menores tiveram elevações maiores.

Ao se relacionar o Fundo de Participação com 
o Índice de Desenvolvimento Humano, também se 
observam distorções. Quatro Estados, Acre, Amapá, 
Roraima e Tocantins, recebem valores líquidos maio-
res que Estados com IDH semelhantes; cinco Esta-
dos nordestinos são os maiores perdedores: Alagoas, 
Bahia, Maranhão, Paraíba e Piauí. Isso denota que o 
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Fundo de Participação não tem cumprido com a sua 
função redistributiva. 

Por isso, é grande o trabalho realizado pelo Re-
lator. Tenho certeza absoluta, Sr. Presidente, de que 
encontraremos uma solução conciliatória, a exemplo 
daquela proposta pelo Presidente...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – ... pelo nosso Presidente José Sarney, 
do alto de sua responsabilidade, como ex-Presidente 
da República, ex-Presidente do Senado e represen-
tante do Amapá. Tenho certeza de que os dois outros 
Senadores defendem a teoria de que o Amapá não 
pode perder, assim como o Estado de Sergipe não 
pode perder. 

Esta é uma equação que tem que ser resolvida 
com inteligência, capacidade e brilhantismo, qualida-
des que não faltam ao nosso Relator Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ricar-
do Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, consideran-
do que há algumas construções e há uma esforço em 
torno de uma convergência, eu vou declinar da palavra, 
neste momento, aguardando os entendimentos para 
um posicionamento mais adiante. 

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é chegado o momento de esta 
Casa se posicionar, definitivamente, sobre as novas 
regras de rateio dos recursos do Fundo de Participa-
ção dos Estados.

No parecer ao PLS nº 192, de 2011, o Senador 
Walter Pinheiro atendeu às 27 unidades federativas 
ao incorporar pontos centrais de 8 matérias que tra-
mitavam na Casa.

No desejo de contribuir para uma solução, apre-
sentei três propostas.

No inciso I do art. 2º propus a inclusão do percen-
tual equivalente a 50% da variação real do PIB. Isso 
tornaria a transição para o novo sistema extremamen-
te suave, não produzindo grandes impactos na receita 
hoje destinada às unidades federadas, além de não 
afetar o cumprimento das metas estabelecidas no PPA.

A minha segunda proposta foi na alínea “a” do 
inciso II do art. 2º, em que solicito a exclusão do texto 
“que incidirá uma única vez nos cálculos requeridos”. 

O texto do Senador Walter Pinheiro desconsidera o 
limite proposto pela Comissão de Notáveis, que pre-
tendia estabelecer um teto para a participação do fator 
populacional na composição do índice final do FPE. 
Mantida a redação dada pelo Relator, as unidades 
federadas, cuja população representa pouco mais 
de 7% da população brasileira, passariam a ter uma 
participação de 8,7%. Assim, o que deveria ser limite 
passa a ser acréscimo.

A minha terceira proposta diz respeito à exclusão 
da matéria tratada no art. 3º, que implica retirada do 
prazo final para a validade da mudança a ser promovida. 
Com isso, os demais dispositivos seriam renumerados.

Embora o assunto mereça ser aprofundado e ter 
uma discussão mais intensa, o Congresso Nacional 
pode discutir a matéria a qualquer tempo, sobretudo 
se o sistema de redistribuição adotado não atingir os 
objetivos propostos. O fato de o Relator não ter adotado 
integralmente a proposta de retirar tudo o que sugere 
o art. 3º pelo menos não predeterminou o tipo de mo-
delo a ser implementado a partir de 2018.

Destaco que no relatório anterior o Senador Walter 
Pinheiro previa acolher o sistema de equalização como 
aquele a ser adotado no processo de distribuição dos 
recursos do FPE. Faço observar, contudo, que esse 
sistema é válido para os países mais homogêneos, já 
que parte do pressuposto de que todas as unidades 
federadas têm estrutura similar de atendimento à po-
pulação. O que diferencia esses países é o volume de 
recursos necessários para atender às demandas da 
população. Isso não se aplica à realidade brasileira, 
cujas desigualdades regionais são conhecidas por 
todos nós.

A decisão do Senador Walter Pinheiro é louvável 
nos seguintes aspectos: permite uma ampla e demo-
crática discussão a respeito do assunto e conduz a 
solução para o modelo que melhor possa se ajustar à 
realidade brasileira.

Portanto, somos favoráveis à proposta do Se-
nador Walter Pinheiro com o destaque à emenda do 
Senador Agripino. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Vanes-
sa Grazziotin. Como nós vamos ter outras oportuni-
dades para discutir a matéria, S. Exª vai se inscrever 
posteriormente.

Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodri-
gues. Excelência, fique inteiramente à vontade sobre 
se quer discutir a matéria agora ou se deixará para 
discutir a matéria posteriormente.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, vamos às emendas e ao encaminha-
mento para agilizarmos a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais oradores inscritos, 

vamos... Antes de encerrarmos, há, sobre a mesa, 

ainda, emenda do Senador Randolfe Rodrigues, as-

sinada por outros Srs. Senadores. É a Emenda nº 17.

É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senado Walter 
Pinheiro para emitir parecer sobre a Emenda, a exem-
plo do que já vez com as demais emendas apresen-
tadas à Mesa.

Com a palavra V. Exª. 

PARECER Nº 206, DE 2013–PLEN

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o nosso Parecer é pela rejeição e tem uma razão 
que guarda relação, inclusive, com o espírito central, 
do ponto de vista da concepção do Fundo de Partici-
pação dos Estados, que é exatamente a distribuição 
dessas verbas, de maneira que 85% delas cubram 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Essa proposta propõe uma nova tabela, pela 
qual a distribuição desses recursos fica abaixo dessa 
regra, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que 
essa regra não foi alterada. Portanto, somos pela re-
jeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Walter Pinheiro 
é pela rejeição.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Eu entendi que o Senador 
José Sarney fez um apelo ao Plenário, apresentando 
uma proposta. Neste momento, não temos essa pro-
posta, não temos essa emenda apresentada. Obvia-
mente, como a emenda não está sobre a mesa, não 
há como ser feito esse pedido de destaque.

Seria interessante termos à mesa também a pro-
posta que o Presidente José Sarney apresentou ainda 
há pouco para que seja um dos destaques a serem 
apreciados. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço a manifestação do Senador Walter 
Pinheiro sobre se S. Exª gostaria de aditar ou manter 
o parecer.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de chamar atenção para duas coisas: o Pre-
sidente Sarney faz um alerta, que é o que todos nós 
discutimos na Comissão, ou na reunião de Líderes, 
que é o primeiro aspecto levantado pelo Presidente 
José Sarney, ex-Presidente desta Casa. Aliás, quem 
foi Presidente, sempre Presidente, como muito bem 
diz o Senador Armando Monteiro. Eu tenho o maior 
carinho, tanto que acolhi desde o início. 

Agora, Sr. Presidente, o fato de eu acolher, para 
que eu tenha respaldo legal, a partir do que foi a de-
liberação, na nossa compreensão, isso cobre o ano 
de 2015. Invadir o ano de 2016 e 2017 e não aportar 
novos critérios, na minha opinião, nós estaríamos já 
invadindo outra seara, eu não encontro amparo legal 
para esse tipo de ato.

Volto a insistir com as Srªs e os Srs. Senadores: a 
proposta que construí foi exatamente na ausculta com 
todo mundo, dentro da medida do possível, buscando 
fazer o atendimento literal, literal, da decisão constitucio-
nal. Então, assim, lamentavelmente, depois da reunião 
de Líderes, aqui, no plenário, nós assistimos a uma 
guerra de ver como é que eu faço para o meu Estado 
ganhar mais. É lícito. Não estou levantando isso como 
nenhuma... Agora, lembrando que, inclusive, o Estado 
deste Relator que vos fala, Sr. Presidente, cai também 
na aplicação da diferença da sua alíquota. Então, nós 
buscamos exatamente o que era a mediação do en-
tendimento. Nós temos propostas que vão desde 65 
até 80. Então, nós buscamos fazer aquilo que suaviza-
va. E mais ainda: quando eu faço a interrupção e digo 
“olha, o Congresso Nacional, em 2016, vai discutir”, 
é como se eu dissesse aquilo que o Supremo apon-
tou, que eu não precisaria votar absolutamente nada 
no dia de hoje. Eu mantenho as regras até 2015 e, no 
ano de 2016, eu submeto a esta Casa a apreciação 
de um novo projeto de FPE. Então, eu temo por isso. 

Eu quero, Senador Renan, continuar me apegan-
do naquilo que foi o instrumento legal. O que baseou 
o entendimento para que nós mantivéssemos o valor, 
o piso com correção até dezembro de 2015, foi o fato, 
Senador Sarney, de termos aprovado exatamente um 
plano plurianual em cada Estado. Então, estou-me 
apegando nisso para fazer a manutenção.

A alteração para frente – por isso que fiz altera-
ção até 2016 e 2017, por sugestão dos Senadores –, 
é o período que nos dá folga até para cumprir a de-
cisão do STF. 

E, se esta Casa, Senador Sarney, como diz o 
próprio texto, no ano de 2016, reunir-se e aprovar 
uma nova legislação – está no texto dessa lei –, re-
voga esse texto que está aqui e constrói outra lei em 
2016 e 2017, ou até antes, em 2015. Portanto, sem 
nenhum problema. Mas precisamos ter, pelo menos, a 
sinalização legal de que nós não adotamos nenhuma 
burla, que nós adotamos exatamente o rigor da lei, o 
cumprimento da lei, para aprovar uma regra que nos 
permitisse atravessar esse período de transitoriedade 
e entregar um instrumento com conforto jurídico para 
que o FPE pudesse se processar até 2015.

Então, é esta a ponderação que faço aos meus 
pares: se há, por parte de todos os Senadores, meu 
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caro Senador Renan, Senador José Sarney, a aceitação 
da regra até 2015, como propõe V. Exª, o que sugiro, 
Senador Ferraço, é que votemos a regra como nós 
a apresentamos, com a alteração dos indicadores, e 
cumpramos um dos dispositivos da lei que estou pro-
pondo e, em 2015 – façamos aqui o compromisso –, 
votaremos uma nova legislação e revogaremos essa. 
Portanto, ganharíamos o respaldo legal e apreciaría-
mos, em 2015, uma legislação considerada por muitos 
definitiva, o que, na minha opinião – quero ser muito 
sincero, Senador Renan –, é postergar, jogar para 
2015, a discussão que estamos fazendo no dia de hoje.

Então, com toda sinceridade, eu queria propor ao 
Senador José Sarney que conversasse com os pares, 
Senador Eunício, para que pudéssemos fazer isso.

Vamos votar a proposta com que nós saímos do 
Colégio de Líderes, porque ela nos dá o conforto legal, 
Senador Randolfe, até 2015. E, a partir de janeiro de 
2015, cumprindo um dispositivo dessa proposta que 
apresentei, votaremos uma nova lei e revogaremos a 
lei que estará em vigor no ano de 2015. Consequen-
temente, cumprindo a determinação, incluímos na lei. 
É para isso que eu queria chamar a atenção.

Ao nobre constitucionalista ou jurista, pelo menos 
alguém que tem condição de expressar isso, não que 
essa seja uma questão que vamos judicializar, Senador 
Taques, quero dizer que não custa nada cumprirmos, 
pelo menos, o rigor.

O que diz a matéria do STF? Que eu tenho de 
apresentar quais seriam os novos indicadores variáveis 
para esse cálculo. Então, eu estou fazendo isto nes-
sa lei: preservando algo que foi consagrado em 2011. 

Portanto, se o interesse nosso, Senador Sarney, 
é postergarmos um pouco esse conflito, eu faço um 
apelo aos 81 Senadores para que nós votemos, Se-
nador Ricardo, a matéria como está. E vamos assumir 
o compromisso. Se for o caso, podemos até – aí, sim, 
pode-se fazer isto... Eu não posso colocar a revoga-
ção em 2015, porque fazer isso é dizer ao Supremo 
Tribunal Federal, Senado Aloysio, quem é que não 
apresentou nenhuma proposta de mudança para a 
regra de cálculo. Nenhuma!

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

Então, é a esse conflito que eu quero me apegar para 
dizer que a mediação que nós poderíamos fazer, Se-
nador Flexa, era votar a proposta como nós apresen-
tamos e, aqui, pactuar. Nós não estamos lidando com 
nenhum menino, nem lidando com ninguém que vai 
faltar com a palavra.

Em fevereiro de 2015, a primeira matéria que entra 
na Ordem do Dia para ser apreciada aqui é a proposta 
do FPE. Sugiro que, nesse caso, em fevereiro de 2015, 

outro Senador seja colocado para relatar a matéria do 
FPE, por diversos motivos, pelo fato, inclusive, de eu 
estar aqui fazendo essa relatoria. Portanto, acho que 
eu não deveria ser o relator da matéria adiante. Não 
me recuso à tarefa, mas acho que as etapas da vida 
têm funções que devem ser cumpridas até determinado 
limite. Se, até esse limite, a proposta feita por mim não 
for aceita, não há nenhum sentido dar continuidade a 
um acordo desses em 2015 e voltar a ser o relator. E 
eu também não sei onde estarei em fevereiro de 2015, 
não posso prever isso. Espero estar aqui. Portanto, não 
posso tratar dessas coisas do além, mas podemos fa-
zer o acordo, até porque esta Casa vive exatamente 
deste compromisso que se chama palavra.

Então, o que estou propondo é que votemos 
essa matéria, nesse acordo, e, em fevereiro de 2015, 
façamos aqui a primeira reunião para designar um re-
lator e discutir o novo FPE, em 2015. Mas, aportando 
na matéria de hoje, quero dizer ao Supremo Tribunal 
Federal que mantivemos os valores, Senador Aloysio, 
até dezembro de 2015, porque estamos respaldados 
em lei, mas apresentamos a proposta de utilização de 
dois critérios. Se esses critérios não atendem a todos, 
antes da sua aplicação, em 2016, em 2015, revisare-
mos essa matéria.

Era essa a minha proposta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sou um dos 
maiores admiradores do nosso colega, Senador Walter 
Pinheiro, nesta Casa e reconheço o trabalho extraor-
dinário que ele fez. Eu o acompanhei de perto, solidá-
rio a ele. E, sem dúvida alguma, se ele conseguir que 
os Líderes todos aprovem o projeto, está resolvida a 
questão. Eu não proporia que nós fizéssemos uma nova 
lei em 2016. Agora, eu acho absolutamente irrealístico 
pensar que os Líderes desta Casa vão aprovar o pro-
jeto brilhante do Senador Walter Pinheiro.

Eu discordo apenas de um detalhe, que é im-
portante.

Eu li o acórdão do Supremo Tribunal Federal. O 
Supremo Tribunal Federal não tem competência para 
estabelecer regras sobre distribuição de Fundos de 
Participação. Isso é do Congresso! A função que ele 
tem é realmente zelar pela Constituição, julgar incons-
titucional.

E por que ele julgou inconstitucional? Porque nós 
estabelecemos uma regra e não a estávamos cumprin-
do, porque, a cada ano que passa, a regra que nós 
estabelecemos se modifica, e nós estávamos com ín-
dices fixos desde 1989, em que a regra é a da renda 
per capita inversa à da população. Então, isso é o que 
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o Supremo julgou inconstitucional; não foi o fato de 
estabelecermos os critérios. Os critérios são privativos 
do Congresso Nacional, senão não seria necessário o 
Congresso; qualquer órgão estabeleceria os critérios 
que deveriam ser adotados.

Por outro lado, se nós também admitirmos que o 
Supremo estabeleceu critérios, nós não podemos nem 
fazer isto que estamos fazendo de manter a lei, porque 
a lei... Está ali um dos nossos mestres, o Senador que 
nos dá lições de Direito permanentemente. Ele sabe 
perfeitamente que uma lei está abaixo da Constituição. 
E, se o Supremo julgasse que era da Constituição, 
essa lei que nós estamos invocando não valeria nada. 
O que vale é realmente o que estamos estabelecendo, 
estamos validando os critérios existentes hoje.

Então, nós estamos estabelecendo que, para 
haver um consenso dentro da Casa, em 2016 vamos 
analisar essas contribuições que estamos recebendo 
aqui, com tempo para digeri-las, já que não temos tem-
po de fazer isso nesse espaço pequeno.

Então, é isso, Senador Walter. Se V. Exª conse-
guir que os Líderes aprovem o seu projeto, estarei 
aqui como primeiro a bater palmas, porque não tenho 
discordância quanto ao problema fundamental no seu 
projeto: em vez da renda per capita, a renda familiar, 
que é o núcleo do projeto, da modificação.

O resto nós estamos fazendo. Estamos colocando 
a modificação de que o Tribunal de Contas, até o mês 
de março, vai estabelecer essas regras. Estamos mo-
dificando essas partes todas. Estamos fazendo uma lei 
regulando aquilo e não colocando tabela fixa nenhu-
ma, já que este foi o erro em 1989: fazer uma tabela 
fixa, porque essa tabela se modifica no aumento e é 
modificada pelo Tribunal de Contas da União, que vai 
ficar responsável por fazer esses cálculos e nos dar 
os coeficientes anuais.

Por isso, vejo que não há nenhum perigo de o 
Tribunal achar que não estamos cumprindo o que ele 
mandou. Nós realmente estamos cumprindo e votando 
a lei. Constitucionalmente, na legislação que estamos 
votando, estamos colocando o que ele determinou.

O nosso grande jurista, o nosso Senador Pedro 
Taques – agora tenho que declinar o nome, porque fui 
advertido pelos colegas que não havia citado –, sabe 
disso. Na hierarquia das leis, nós não podemos invocar 
essa lei, se admitimos essa hipótese.

Era isso que eu queria esclarecer. Vamos encon-
trar essa solução dessa maneira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse é um tema 
realmente complexo.

Penso que estamos perto de dois pontos de vista: 
de um lado, no projeto defendido pelo Senador José 
Sarney, é colocada uma regra que é o eixo principal, 
para dar entendimento aqui, apresentado pelo Senador 
Walter Pinheiro. Em 2013, como fica? A mesma regra, 
ou seja, aquela mesma tabela de 1989; em 2014, tam-
bém; em 2015, também. Isso significa que, se o Fundo 
de Participação subir 5%, todo mundo recebe 5%; se 
subir 4%, todo mundo recebe 4%, e assim por diante.

Qual é a divergência? Vamos tentar entendê-la 
para chegar ao entendimento. O Senador José Sar-
ney sugere constar, no texto da lei, que, depois desse 
prazo, o legislador da época fará uma regra a partir de 
2016, com base no excedente. O que estiver lá na nova 
tabela, o que alguém ganhar ou perder, esse ganho 
será colocado com o excedente. Isso também consta 
no projeto do Senador Walter Pinheiro.

Para o que eu queria chamar a atenção? Em 
verdade, do diálogo que foi feito com membros do Su-
premo, com base no debate aqui, há a necessidade 
de se apontar como ficará no futuro, meu Presidente 
Renan. Eu sei que está todo mundo aqui sem prestar 
muita atenção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, mas eu...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Não, V. Exª. V. Exª está atento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estou atento ao raciocínio de V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – V. 
Exª e o Senador Casildo também. Eu agradeço.

Quero chamar a atenção para o ponto sobre o 
qual o Senador Walter Pinheiro nos alerta, e acho que 
não é pouco. Ora, se o Supremo considerou inconsti-
tucional porque não estava havendo atualização com 
base na proporção da população, e se nós não apre-
sentarmos pelo menos uma perspectiva de que isso 
vai acontecer, certamente, isso não vai ser a solução 
do ponto de vista da constitucionalidade.

O que o Supremo está-nos dizendo é que hou-
ve alteração de população, alteração de renda – aliás, 
houve até alteração de Território com a criação de ou-
tros Estados –, mas não houve o cumprimento da lei 
complementar. Não houve o cumprimento da lei com-
plementar nem do preceito constitucional.

Então, eu quero aqui, com isso, dizer que é pos-
sível haver essa emenda da revisão para a partir de 
2016, em 2015, mas eu acho que é importante manter 
essa regra, que o Senador Walter está colocando, de já 
ficar claro que, a partir dali, vai haver um critério. E não 
ter de decidir isso aqui. Nesse critério há divergência? 
Há. Por isso que há as emendas. Mas eu acho que, se 
nós aprovamos, mesmo que não seja por consenso, 
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nós temos uma salvaguarda, que é a possibilidade da 
revisão em 2015. A possibilidade da revisão em 2015. 
Nós ganhamos, pelo menos, um tempo e cumprimos 
um objetivo do Supremo, que é o de dar um norte de 
como ficará a proporcionalidade futura.

Não sei se me fiz entender aqui, mas eu acho 
que seria a aprovação do projeto do Senador Walter, 
apenas deixando uma emenda que garantisse que, em 
2015, seria feita uma lei complementar definindo. Mas 
já apontando qual seria o rumo dessa definição futura. 
Então, é isso que eu venho apresentar aqui.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, depois conceda a palavra aqui ao Ce-
ará, pelo amor de Deus.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Eu percebo, Sr. Presidente, que 
nós estamos começando a caminhar em círculos, a 
repetir as mesmas coisas sem, pragmaticamente, ca-
minhar para rumo definido nenhum.

Eu tomo a liberdade de propor a V. Exª o seguin-
te: o Relator, Senador Walter Pinheiro, há meses vem 
trabalhando nessa matéria, e não há condição – até 
parlamentar – de ele propor a prorrogação dos mes-
mos parâmetros até 2015, na medida em que o Su-
premo entrega ao Congresso a definição de critérios 
novos. Se ele tomar a iniciativa de não propor critério 
novo nenhum e, simplesmente, propor a prorrogação, 
ele fica mal.

Agora, o que eu proponho? Tomo a liberdade e 
ouso propor a V. Exª que se vote o texto dele, o subs-
titutivo dele. E que a Casa – não o Relator, não um 
só, mas a Casa –, os 81 Senadores decidam. Que 
podem decidir pelo texto dele, em que o critério é po-
pulação e renda domiciliar, ou pela emenda que eu 
propus, digamos, não população e renda domiciliar, 
mas população e inverso do PIB. E se apresente… 
O Senador Sarney apresente uma emenda definindo 
que, até 2015, prevalecem esses números e que, em 
2015, se votará uma nova lei. E o Plenário, aí não o 
Relator, mas o Plenário decida por isso, se for o caso. 
Que o Plenário assuma a responsabilidade perante a 
Nação, perante o Supremo, de decidir coletivamente. 

Então, é isso que eu quero propor a V. Exª. Vota-
-se hoje, inicia-se esse processo sem retorno, e, ama-
nhã, pelo menos essas três emendas seriam votadas. 
E, aí, a decisão seria da Casa, e não do Relator, que 

ficaria, concordo, completamente desconfortável em 
tomar uma iniciativa dessa natureza.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB encaminha na direção da proposta do Se-
nador José Agripino. Essa é a orientação do nosso 
Líder, para que nós possamos sair desse círculo de 
giz. Precisamos avançar, precisamos, minimamente, 
votar o substitutivo do Senador Walter Pinheiro e, ama-
nhã, podemos continuar discutindo, aprofundamento, 
fazendo o enfrentamento das várias propostas. É o 
encaminhamento que faz o PMDB a V. Exª, para que 
nós possamos sair desse círculo do giz, em que esta-
mos mergulhados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu concor-
do com o encaminhamento dado aqui pelo meu Líder 
Ricardo Ferraço, na tentativa de que possamos votar 
o texto, até em homenagem ao grande trabalho que o 
Senador Walter Pinheiro fez, mas que fique claro que 
o texto será votado, ressalvados os destaques, porque 
nós vamos querer, amanhã, discutir, exatamente, a 
emenda que nós estamos chamando de Emenda do 
Amapá, que beneficia, Sr. Presidente, 17, dos 27 Es-
tados da Federação. Eu quero chamar a atenção dos 
Srs. Senadores para o que eu estou dizendo. É só os 
senhores pegarem e analisarem essa emenda que nós 
estamos chamando de Emenda do Amapá.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente Renan.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O raciocínio do beneficia talvez não 
ajude muito na evolução da votação, porque, ao be-
neficiar, prejudica outros. É essa construção que nós 
temos que levar adiante.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente Renan.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Sr. Presidente, só que, se a gente não tivesse reagido, 
nós teríamos que votar apenas um destaque, e aí a 
maioria dos Estados seria prejudicada.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio e Senador Mário Couto.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sou daqueles 
que querem ver a matéria ser votada, mas votada no 
sentido de encontrarmos a solução que seja o máxi-
mo consensuada, e quero dizer e chamar a atenção, 
porque, ao dizer que a emenda beneficia 16, 17, 14, 
15, significa que prejudica tantos outros. 

Então, nós vamos votar a matéria em homenagem 
ao Senador Walter e depois acolher uma emenda que 
prejudica tantos outros? Eu digo que o meu Estado, 
nessa proposta, o Ceará, que é um dos Estados que 
mais teve que fazer êxodo, mandando o seu povo para 
o Amapá, para Roraima, para o Acre, para o Pará, para 
o Amazonas e em grandes levas para o Estado de São 
Paulo, é prejudicado com essa proposta. 

E, sinceramente, nós não temos condições de 
votar, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mara-
nhão, que são os Estados que têm os maiores índices 
ainda, lamentavelmente, de pobreza. Estão lá, ainda 
estão no Nordeste brasileiro. Pois são exatamente es-
ses Estados do Nordeste brasileiro que são a razão 
da existência desse fundo. Esses fundos foram criados 
para isso, para atender aos que mais precisavam na 
Federação. Aí me vem emenda que prejudica os que 
mais precisavam? Sinceramente, isso não é aceitável! 
Não é possível! 

Se tem acordo para votar isso, sinceramente, não 
conta com apoio do meu Estado do Ceará. Não conta, 
em hipótese nenhuma!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – E 
tenho a certeza de que não pode contar com o apoio 
dos nossos Senadores do Maranhão, muito menos da 
Paraíba, menos ainda do Rio Grande do Norte, Bahia 
nem pensar. O Relator já anunciou, mesmo na emenda 
suavizada, a Bahia vai perder lá adiante. Mas perde 
pouco, Sr. Presidente. O problema é querer que você 
vote algo em que você vai perder muito. É isso que 
está sendo posto aqui no papel...

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – ... 

que prejudica Pará, que prejudica Goiás, são Estados 
que precisavam de mais apoio, de mais assistência, e 
nós vamos prejudicá-los? 

Sinceramente, Sr. Presidente, eu estou dentro do 
espírito de que a Casa tem que resolver os seus pro-
blemas, tem que ajudar a resolver, mas, para o Ceará 
perder, não dá. Para os nossos Estados do Nordeste, 
razão, razão da existência desses fundos... Quando 
se criou, disse bem aqui o Presidente Sarney, que 

acompanhou quando isso nasceu; isso nasceu para 
atender aos que mais precisavam, para os mais po-
bres da Federação. 

Sinceramente, não dá para votar desse jeito, Sr. 
Presidente. O senhor me desculpe, eu estou sintoni-
zado com V. Exª, que desde o início tem dito: o nosso 
dever é votar. Mas eu não posso votar para prejudicar 
o meu Estado, o Ceará. Não tem como fazer isso. Se 
for nesse sentido, se o encaminhamento for esse, eu 
apelo aos Srs. Líderes. Não dá para votar desse jei-
to. É lamentável, mas eu tenho a impressão de que, 
nesse rumo...

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– ... rumo do prejuízo para os nossos Estados, não é 
possível. O Ceará não pode perder. 

Eu levantei aqui com o nosso companheiro do 
Piauí. Diga-me aí quanto é? É 0,1. Isso, amigo, para 
o Ceará pode não ser nada em alguns Estados do 
Brasil, mas 0,1 já significa R$7 milhões para o Piauí 
e R$7 milhões para o meu Estado do Ceará. Não há, 
não há hipótese de eu votar para tirar 1% do Ceará. 
Nem pensar que nós vamos fazer isso aqui no plenário 
do Senado Federal. E nenhum outro Senador, de ne-
nhum outro Estado podia pensar nisso, sinceramente. 

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Estou falando do Ceará, mas pode botar o Piauí na fila, 
pode botar o Maranhão, pode botar o Pará, pode botar 
o Estado de Goiás, pode botar a Bahia, bote Alagoas, 
todos esses vão perder e são os que mais precisam. 
Então, não dá para votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª. 

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

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho 
que está na hora de votar. 

V. Exª já deu a liberdade para todos se pronun-
ciarem. Cada um fica preocupado com o seu Estado. 
Eu entendo que o meu Estado querido do Pará não vai 
perder nada. Já estou mais consciente de que a maioria 
de Senadores aqui. O importante agora, Presidente, 
é não se lastimar porque ninguém vai perder nada. 

O Senador Walter Pinheiro já mostrou várias e 
várias e várias vezes isso. Nenhum Estado perderá até 
2015. Em janeiro de 2016, amanhã, já se deixa esta-
belecido como vai ficar. Se é a sugestão do Presidente 
Sarney, se é a sugestão do PIB ou se é a sugestão da 
renda per capita. Está mais do que esclarecido isso.

Se eu for falar em miséria do meu Estado, meu 
nobre Presidente, vou falar aqui o resto da noite e vou 
amanhecer com as lágrimas de sangue porque o meu 
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Estado tem muita miséria e, lógico, que nós estamos 
aqui cada um para defender os nossos Estados, mas, 
pela proposta do Senador Walter, nenhum Estado per-
de nesta primeira votação. Absolutamente nenhum.

Então, peço a V. Exª que ponha em votação a 
matéria e, amanhã, logicamente, a gente começa a 
discussão do outro ponto que é em comum, ou seja, 
há três propostas, incluindo hoje a do Senador Sarney. 
Então, ponha em votação, Presidente, porque já há o 
entendimento de Liderança e foi amplamente discutida 
a matéria em plenário. 

Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-

são da oradora.) – De fato, há razões para votar. Mas 
essa matéria, de fato, agora está se vendo, à medida 
que vai se afunilando entendimento melhor sobre isso, 
nós discutimos... 

Queria, de novo, como todos os colegas já fize-
ram, exaltar a dedicação e o empenho pessoal do Se-
nador Walter Pinheiro no trato dessa matéria, com as 
dificuldades que teve para acomodar tantos conflitos 
regionais e estaduais. 

E as bancadas de cada Estado têm obrigação 
de defender o seu Estado. Aqui, o Senador Paim, o 
Senador Pedro Simon e eu fizemos uma emenda, não 
acolhida pelo Relator, que deu as explicações. Mas nós 
vamos lutar até o final para ver o que conseguimos. 

E estamos numa situação paradoxal. É ganhar 
um pouco, ou perder pouco. Então, decidimos, na últi-
ma instância, ganhar menos. E é uma situação muito 
triste essa, mas revela a situação de disfunção da Fe-
deração brasileira. O tal pacto federativo está criando 
uma situação de grande dificuldade no relacionamento 
dos entes federativos, e a União, Estados e Municípios 
estão vivendo uma situação de absoluta disfunção, 
com vários problemas.

O Rio Grande do Sul vai acabar apoiando a emen-
da do Amapá, porque é a emenda em que o Estado do 
Rio Grande do Sul vai perder menos. É uma situação 
de absoluta, digamos, dificuldade de entendimento 
para termos uma situação de resguardo. E olhem que 
o Rio Grande é, dos Estados, o que está em situação 
financeira talvez a pior em relação a todos os demais 
Estados. 

Essa é a situação e queremos, de novo, cum-
primentar o Senador Walter Pinheiro, mas nós vamos 
apoiar a emenda do Amapá, porque o Rio Grande per-
derá, assim, um pouco menos em relação à proposta 
original do Relator Walter Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...ao Senador Blairo Maggi e ao Sena-
dor Randolfe Rodrigues, eu queria comunicar à Casa 
que o Regimento manda que nós votemos, primeiro, 
os destaques, os requerimentos de destaque. Em se-
guida, nós votamos o Substitutivo, com os destaques 
já ressalvados. 

No entanto, na reunião de Líderes, houve um 
acordo de encaminhamento para nós votarmos o texto 
e deixarmos os destaques para amanhã.

Eu consulto a Casa se nós podemos seguir esse 
processo acordado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Perfeito. Só uma questão, Presidente, nós temos mais 
uma emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe e Senador Blairo 
Maggi.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Perfeito. Nós 
temos ainda uma emenda. A discussão ainda está em 
curso. Como ainda está em curso a discussão, existe 
a emenda do Presidente José Sarney, que foi essa 
última apresentada por ele. Então, estamos com essa 
emenda aqui para protocolizar à Mesa. O nosso enten-
dimento é de que ainda existe a discussão em curso. 
Portanto, essa emenda do Presidente José Sarney 
pode ser protocolizada. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Infelizmente, nós já encerramos a dis-
cussão e não poderemos aceitar o requerimento da 
emenda.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, apenas para reafirmar ao Plenário 
e a V. Exª...

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – 
Apenas para ler a emenda que o Senador Randolfe 
apresentou, que não foi lida, que é esta emenda que 
dizem que é minha e que eu pedi ao Senador Randolfe 
para apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já encerramos a discussão e, por-
tanto, neste turno, a emenda não pode ser apresen-
tada. Ela pode, evidentemente, ser apresentada no 
turno suplementar.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
No turno suplementar ela pode ser apresentada, sem 
nenhum prejuízo, regimentalmente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Apenas para reafirmar o que V. Exª acabou de enca-
minhar, de que votaríamos sobre acordo o texto prin-
cipal no dia de hoje, sem que haja nenhum prejuízo à 
questão dos destaques que estão apresentados, e que 
nós deliberaremos sobre os destaques no dia de ama-
nhã, quando, com certeza, iniciaremos os debates já 
pelos destaques apresentados, não havendo, portanto, 
nenhum prejuízo às pretensões dos Srs. Senadores e 
Srªs Senadoras, Sr. Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP 
confirma o acordo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, apenas para encaminhar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
Liderança da Minoria...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 
PMDB concorda com o acordo formulado por V. Exª 
no Conselho de Líderes para votar o eixo do projeto e 
deixar os destaques para a votação de amanhã.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Da mes-
ma forma, o Partido Progressista, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido Progressista também concorda.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
Partido dos Trabalhadores também concorda.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
Liderança da Minoria também.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, o PSOL concorda com os termos já fi-
xados...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB –SP) – O PSDB está de acordo, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, o PRB de acordo.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, o PSOL concorda com os termos já fi-
xados, ou seja, votaremos aqui o texto, ressalvados 
todos os destaques; todos os 17 destaques ficam – 17, 
18, com o apresentado pelo Senador Sarney – ficam 
para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado, Senador Randolfe.

Senador José Sarney.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Presidente, o PRB de acordo.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Pela 

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

PMDB – AL) – Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 

ordem.) – Eu acho que houve uma confusão porque 
disseram que era a emenda Sarney, o Senador Ran-
dolfe apresentou e ainda estava no meio da discussão. 
Portanto, como ela é uma emenda que, ser for votada, 
se o Plenário aceitar, prejudica em grande parte todas 
as outras emendas que estão tratando da distribuição, 
acho que ela tem preferência, deveria ser incluída 
também no primeiro turno porque, se não, como ela 
vai ser incluída no segundo turno, derrubando todas 
as emendas?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Preferência uma emenda defendida por 
V. Exª sempre vai ter nesta Casa, mas nós já tínha-
mos encerrado a votação. Ela pode ser apresentada 
no turno suplementar.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, fui Presidente muitas vezes e sei que o 
Regimento manda que não se discuta com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador José Sarney.

Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, no ano de 2003, eu era governador do Estado 
de Mato Grosso e pedi à Procuradoria do meu Esta-
do e à Fazenda que fizessem um levantamento sobre 
essa questão do Fundo de Participação dos Estados 
e percebi que um único Estado do Nordeste recebia 
mais recursos do que todos os Estados do Centro-
-Oeste brasileiro. O Estado do Mato Grosso foi um dos 
signatários para entrar no Supremo Tribunal Federal, 
fazendo a constatação dessa lei, que acabou virando 
na confusão em que estamos hoje aqui. O que me 
chama a atenção é que, em todas as hipóteses que 
olhávamos em 2003, qualquer mudança que se fizes-
se Mato Grosso ganhava. Agora, passados doze anos, 
praticamente, onze anos, em qualquer das hipóteses 
aqui colocadas, com exceção da do Senador Dornel-
les, o Mato Grosso perde. Então, temos de escolher a 
opção em que vamos perder menos aqui, não se trata 
nem de ganhar. 

Mas entendo, e quero deixar o meu testemunho, 
que o que parece definitivo hoje será a mesma coisa 
amanhã. Há doze anos, a economia do Mato Grosso, 
a economia do Amazonas, a economia de Goiás e a 
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economia de Mato Grosso do Sul eram economias pe-
quenas, que necessitavam muito mais desses recur-
sos do FPE. Não que não queiramos mais. Queremos 
mais. Só que, doze anos depois, a economia do meu 
Estado – e falo por ele – cresceu muito, foi um Tigre 
Asiático, se posso chamar assim. É por isso que vemos 
a mudança de alguém que queria ganhar e que, hoje, 
briga para perder um pouco só. Mas digo aos colegas 
Senadores que todos temos de abrir mão de alguma 
coisa para fazer esta votação. Não significa que daqui 
a dez anos, ou daqui a doze anos, as coisas estejam 
no mesmo patamar em que estão hoje. Pode ser que o 
Ceará, que hoje briga para não perder nenhum centavo, 
daqui a dez anos esteja com uma economia diferente, 
pujante, e que tenha de ceder espaço para outro Es-
tado, como o Amapá ou qualquer outro. 

O nosso Governador, Silval Barbosa, através do 
Subsecretário da Fazenda, que veio junto aqui hoje, o 
Senador Pedro Taques, o Senador Jayme Campos e eu 
chegamos à conclusão de que nós vamos votar pela 
emenda em que menos perdemos, que é a do Amapá. 
Nós não conseguimos ganhar nada nessa discussão, 
porque a economia do Estado do Mato Grosso cres-
ceu nesses últimos 12 anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

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

PMDB – AL.) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero encaminhar 
favorável ao encaminhamento de V. Exª, conforme 
acertamos na Liderança, e dar a sugestão de abrir o 
painel para fazermos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Primeiro, há um requerimento de pre-
ferência, que eu pediria ao Senador Casildo Maldaner 
que, por favor, fizesse a leitura.

Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Requerimento: preferência para substitutivo, a 
fim de apreciação do projeto. 

Nos termos do art. 311, inciso IV, do Regimen-
to Interno, requeiro preferência para votação 
da Emenda nº 1, antes do Projeto de Lei nº 
192, de 2011. É um suplemento ao substitutivo 
do Senador Walter Pinheiro, assinado por ele 
mesmo. Esse requerimento... 

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO  
Nº 276, DE 2013

Preferência para Substitutivo a fim de ser 
apreciado antes do Projeto.

Nos termos do art. 311, inciso IV, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para votação da Emenda 
nº 1 (Substitutivo) antes do Projeto de Lei do Senado 
nº 192, de 2013.

Sala das Sessões,  de  2013. – Senador Walter 
Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento do Senador Walter Pi-
nheiro materializa o acordo que se fez para procedi-
mento da votação.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Passa-se, então, à votação do substitu-
tivo, que, a partir da aprovação do requerimento, tem 
preferência regimental.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 288, inciso III, letra “a”, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a matéria de-
pende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo a votação 
ser feita pelo processo eletrônico.

Em votação o substitutivo, sem prejuízo dos des-
taques, evidentemente. Os Srs. Líderes... 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Oriente a votação, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...poderão orientar suas respectivas 
bancadas.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – “Sim” 

quer dizer que está a favor, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – “Sim” está a favor do substitutivo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 

Minoria indica sim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Minoria recomenda voto sim.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 

O PSOL vota sim no substitutivo, ressalvado o debate 
que faremos amanhã, com os 17 destaques, incluso 
o destaque, em turno suplementar, do Senador José 
Sarney. Então, o PSOL encaminha o voto sim.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Sr. Presidente, o Democratas vota sim, ressalvados 
os destaques.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSOL vota sim e os Democratas 
recomendam o voto “sim, ressalvados os destaques.

Senadora Ana Amélia.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 

Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-

sidente, o Partido Progressista, o PP, vota sim, ressal-
vados os destaques na votação de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido Progressista vota sim, res-
salvados os destaques. É o encaminhamento da Se-
nadora Ana Amélia.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o encaminhamento da Senadora 
Ana Amélia.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente Renan, o PSB vota sim, ressalvados os 
destaques.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, o PRB vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSB vota sim, ressalvados os des-
taques.

Senador Inácio.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 

Presidente, o PRB também.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– O PC do B vai votar sim, e ressalvados mesmo os 
destaques, porque são, na sua grande maioria, preju-
diciais ao meu Estado, o Estado do Ceará, e a muitos 
Estados do Nordeste.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente.

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

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
O PSD vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSD vota sim.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, o PRB vota sim, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Eduardo Lopes encaminha 
o voto sim, para o PRB.

Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-

sidente, só para reafirmar a posição do nosso Líder 
de Bancada de que votamos “sim”, pelo relatório do 
Senador Walter Pinheiro, porque temos a garantia 
de toda a Bancada do Acre de que o Estado do Acre 
não será prejudicado, assim como os Estados que 
mais dependem do Fundo de Participação, que são 
os Estados do Norte e do Nordeste. Dessa maneira, 
votamos com louvor na proposta do Senador Walter 
Pinheiro. voto sim.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, o PMDB também encaminha o voto 
“sim”, obviamente, ressalvando os destaques, elo-
giando, inclusive, o trabalho realizado pelo Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM) 
– Sr. Presidente, o PR encaminha o voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PR encaminha o voto sim.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente.

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

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Sr. Presidente, o PSC vota sim, ressalvados os des-
taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSC vota sim, ressalvados os des-
taques.

Senador Acir Gurgacz, como vota o PDT?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O 

PDT vota sim, ressalvando os destaques, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PDT vota sim, ressalvando os des-
taques.

Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Voto sim, ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Senador Suplicy vota sim, ressalva-
dos os destaques.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, a Bancada do Rio Grande do Sul vota sim, 



16724 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

ressalvados os destaques. E amanhã estaremos fir-
mes. Vamos votar com a emenda do Amapá, por ser 
mais ampla e vai contemplar em torno de 20 Estados. 
Obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

Senador Capiberibe.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Sr. Presidente, a nossa Bancada vota sim.
Eu queria complementar que as dificuldades do 

Relator, Walter Pinheiro, as dificuldades deste Plenário, 
são as dificuldades de um País desigual, de diferenças 
regionais. É difícil chegarmos a um entendimento. Há 
também alguns vícios de origem que chegaram até nós. 
Mas tenho a convicção de que estamos aprovando o 
corpo da lei e amanhã, nos destaques, vamos chegar 
a um denominador comum.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Capiberibe.

Senador Gim Argello, como vota o PTB?
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, o 

PTB, o Bloco União e Força, vota sim, ressalvados os 

destaques que ficaram para amanhã. Acompanhamos 
toda essa discussão com muita atenção e estamos 
vendo que vai ser necessária, amanhã, uma discus-
são ainda mais forte ainda sobre os destaques. Mas, 
hoje, o Bloco União e Força vota “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Bloco União e Força recomenda o 
voto sim.

Consulto os Srs. Senadores sobre se já podemos 
encerrar a votação e proclamar o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 
Presidente, quero registrar que, em nome do Paraná, 
votamos sim, votei sim, e que, amanhã, vamos defen-
der, também, a emenda do Senador Randolfe. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar 
o resultado.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Sr. Presidente, voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Ataídes vota sim.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 64 Srs. Senadores; ne-
nhum voto NÃO. 

Não houve abstenções.
Total: 64 votos.
Está, portanto, aprovado, por unanimidade, na 

forma do acordo substitutivo apresentado pelo Sena-
dor Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto as Srªs Senadoras e os Srs. 
Senadores se podemos encerrar agora a Ordem do Dia 
e deixar para amanhã a votação dos requerimentos de 
urgência, como acordado no requerimento de destaque.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
aproveitar para dizer que demos um passo. Temos até 
amanhã para conversarmos. Acredito, Sr. Presidente, 
que vamos nos deparar com a situação de ter de votar 
efetivamente a questão do critério e dos percentuais.

Esse é o encaminhamento que nós podemos, 
esticando a paciência tranquila para o dia de amanhã. 
Desde já, peço, inclusive, a preferência para nossa 
emenda, a substitutiva.

Mas eu queria pedir à Mesa também, Sr. Presi-
dente: já temos uma etapa já superada. Refiro-me à 
PEC que trata de membros de agências e de órgãos 
para os quais nós promovemos a sabatina. Eu fiz uma 
emenda constitucional que propõe que essas pessoas 
retornem ao Senado para prestarem contas dos seus 
mandatos. Essa matéria está pronta na mesa para ser 
apreciada e, se V. Exª julgar oportuno, obviamente venci-
da essa etapa do FPE, votada a emenda constitucional 
que trata da chamada “ressabatina” ou prestação de 
contas dos dirigentes de agências e de órgãos como 
o DNIT e outros que aqui nós sabatinamos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa priorizará a sugestão feita por 
V. Exª, que é a apreciação dessa importante proposta 
de emenda à Constituição.

Antes de encerrar a Ordem do Dia... 
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Encerrada a Ordem do Dia...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Antes do encerramento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – É 

a questão da PEC nº 86, para que possamos votá-la 
conforme foi combinado no início da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A PEC Nº 86 está na pauta. Ela será 
apreciada na continuidade da Ordem do Dia que estava 
proposta para hoje e continuará efetivamente amanhã.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, só votaremos após concluída a votação do FPE?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estamos apenas no primeiro item da 
pauta; em meio, porque vamos votar amanhã ainda 
todos os destaques. 

Em seguida, seguiremos e, na ordem, a PEC 
priorizada, apoiada por V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Agradeço a V.Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

9 
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.

10 
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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11 
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 signa-
tária 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.

12 
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 Requeri-
mento 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.

13 
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 Requeri-
mento 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.

14 
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.

15 
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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16 
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.

17 
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.

18 
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 (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se à apreciação do Requeri-
mento nº 272, de 2013, de urgência, lido no Período 
do Expediente, para o Projeto de Resolução nº 24, 
de 2013.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-

querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos 
termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno do 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Welling-
ton Dias, como Líder da Bancada.

Com a palavra V. Exª.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – V. Exª está inscrito para depois da Or-
dem do Dia. É, encerrou a Ordem do Dia.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
enquanto o nobre Senador...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello, com aquiescên-
cia do Senador Wellington.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 
orador.) – Com a aquiescência do nosso querido Líder 
Wellington, é só para agradecer a V. Exª e a todos os 
Srs. Senadores, porque esse requerimento do Projeto 
de Resolução nº 24, que foi lido e que entrou na Or-
dem do Dia de amanhã, é aquele entendimento feito 
pelo nobre Senador Eunício Oliveira, com o Senador 
Wellington e com o Senador Aloysio e dos demais Lí-
deres, que é trazendo de 23 para 27 vagas de titulares 
e 27 suplentes na CCJ, nossa comissão CCJ. Quer di-
zer, é muito importante para o Senado que a Comissão 
que todos nós gostamos de participar, efetivamente, 
vai melhorar, com uma vaga para cada Bloco de titu-
lar e de suplente.

Sendo assim, para aqueles Parlamentares que 
gostariam de participar da CCJ, sabendo que, agora, 
vai ser uma comissão do tamanho da comissão de 
Assuntos Econômicos e da Comissão de Educação.

Só para lhe agradecer e agradecer os demais 
Líderes. Amanhã, então, faremos essa votação que 
interessa – já foi aprovado, nobre Senador Randolfe – 
amanhã, faremos a votação da matéria, da resolução.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello, foi exatamente 
isso que aconteceu; acabamos de votar o requerimento, 
e a matéria será apreciada na quinta-feira, conforme 
deliberação do Plenário.

Senador Pimentel, está com a palavra o Senador 
Wellington Dias. Em seguida há um orador inscrito. 

V. Exª pede a palavra pela ordem?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. 

Eu pedi, antes de iniciar a Ordem do Dia, a in-
clusão na pauta do Requerimento nº 253, de 2013, 
de minha autoria, que trata de uma sessão especial.

Se V. Exª pudesse submetê-lo a voto, eu ficaria 
muito grato.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário e 
com a aquiescência do Senador Wellington Dias, nós 
submeteremos o Requerimento nº 253, de 2013, do 
Senador Pimentel e outros Senadores, solicitando a 
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realização de sessão especial destinada a comemorar 
os quarenta anos da Universidade de Fortaleza (Uni-
for), a realizar-se na segunda-feira, dia 20 de maio, 
às 10 horas.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 277, DE 2013

Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Renan Calheiros,
Com fundamento no disposto no artigo 279, inciso 

I do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
a Vossa Excelência que sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 275, de 2012, de autoria do Senador Pedro 
Taques, que Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, para tornar obrigatória a divulgação, por emissora 
de radiodifusão, da razão social e da documentação 
associada à entidade detentora da outorga, também 
analisa e se manifeste a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da Casa.

Justificação

O projeto de lei em comento altera o Código 
Brasileiro de Telecomunicações para obrigar as emis-
soras de rádio e TV a divulgar, ao longo de sua pro-
gramação, a razão social das entidades titulares das 
respectivas outorgas, e a manter sítio na internet, por 
meio do qual sejam disponibilizados os principais do-
cumentos exigidos pela legislação, para que o cidadão 
possa entender os direitos e obrigações associados à 
exploração do serviço de radiodifusão.

A alteração legal pretendida é oportuna e salu-
tar, portanto considero importante que também haja a 
instrução e a manifestação da CCJ sobre as importan-
tes inovações jurídicas que sustentam a proposição.

Sala das Sessões, 26 de março de 2013. – Se-
nador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos 
termos do Regimento Interno.

Senador Wellington Dias, com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
primeiro dizer que foi um ato importante o que fizemos 
aqui com a primeira etapa de votação de uma matéria 

que não é simples; tanto não é simples que, ao longo 
desses anos, se vem tentando e não se consegue uma 
definição. Refiro-me à regra do Fundo de Participação 
dos Estados. 

Destaco, ainda, que junto com a votação dos 
destaques amanhã, como ficou previsto, devemos vo-
tar, conforme acordo, o Estatuto da Juventude, o que 
me alegra. Se Deus quiser, também vamos aprová-lo.

Eu queria também dizer que, no último fim de 
semana, tive oportunidade de visitar, juntamente com 
pessoas do meu Partido, nas comemorações do ani-
versário do Partido dos Trabalhadores do meu Estado, 
a região do Semiárido. 

Tivemos a oportunidade de visitar vários Muni-
cípios.

Destaco os Municípios de Picos, Expedito Lopes, 
Santa Cruz do Piauí, Wall Ferraz, Paquetá, Jaicó, Mas-
sapé, Patos, Jacobina, Paulistana, Betânia e Acauã.

O que trago de destaque sobre isso?
Primeiro, foi uma oportunidade de tratarmos com 

o povo, com as lideranças, de temas da maior impor-
tância na região do Semiárido do nosso Estado, a re-
gião que mais sofreu com a irregularidade das chuvas, 
com a estiagem, que baixou o lençol freático, já havia 
vários problemas, como o rebaixamento de águas em 
açudes, em barragens e o rebaixamento do próprio 
lençol freático. Ali fomos cobrados para que se tenha 
agilidade nos financiamentos e agilidade em algumas 
obras. Enfim, ali também foi possível ver que há mu-
danças importantes na infraestrutura e em várias ou-
tras áreas daquela região.

Aqui, Sr. Presidente, eu destaco a participação 
que tivemos no Congresso dos Apicultores, organiza-
dos pela Campil, que é uma cooperativa da região de 
Picos, e pela Cooapi. Essas duas cooperativas atuam 
nessa área relacionada à apicultura. Ali naquela re-
gião, temos ainda a Casa Apes, que é uma entidade 
que congrega centenas, até milhares de apicultores 
do semiárido – são pequenos produtores –, e, com a 
presença do Prefeito da cidade de Picos e outros da 
região, Prefeito Kléber Eulálio, Vereadores, Deputados 
Estaduais, como a Deputada Rejane Dias, Deputada 
Flora Izabel, Deputada Belê, Deputado Merlong, De-
putado Magalhães, Deputado João de Deus, Deputado 
Francisco Guedes, e Secretário de Assistência Social, 
com a bancada federal, Deputado Jesus Rodrigues, 
Nazareno Fonteles e Assis Carvalho, tivemos a opor-
tunidade de debater, com a presença do Banco do 
Brasil, Banco do Nordeste, Codevasf, Conab e outros 
órgãos federais, esse tema da apicultura.

Ali, foi colocada a necessidade do financiamento. 
Apresentamos as medidas adotadas pela Presidenta 
Dilma na última terça-feira em Fortaleza, em que ga-
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rante as condições da renegociação das dívidas com 
os financiamentos do FNE, o que assegura a condi-
ção para milhares de produtores e empresas, enfim, 
de poderem atuar nessa área. 

Qual é o problema? Em primeiro lugar, a judicia-
lização na cobrança de muitos desses financiamentos. 
Estamos tratando com a direção dos bancos e com 
o próprio Governo para garantir a eficácia nas medi-
das apresentadas pela Presidenta Dilma. Junto com 
isso, eles pedem o apoio para que o Governo, fora de 
financiamento, dê a condição de equipamentos. Há 
necessidade de trabalhar a migração de abelhas e a 
sua alimentação. No Nordeste brasileiro, nós já temos 
essa tradição de o Governo apoiar firmemente para que 
tenhamos as condições de alimentação para o gado, 
para as ovelhas, para o caprino. Veja o programa rela-
cionado ao milho, ou seja, o governo oferece, na região, 
R$18,25 para a saca de milho. Havia a necessidade de 
melhorar a infraestrutura para abastecer os armazéns 
e, junto com isso, tratar a própria escassez de milho.

A Presidenta Dilma autorizou agora a compra na 
própria região. E o Piauí é grande produtor também 
de milho. De um lado, há uma região que é seca. Mas, 
graças a Deus – mesmo com a falta de chuvas por um 
período, agora de março, na região de Bom Jesus –, 
nas outras regiões, tivemos boa produção de milho, de 
soja, de sorgo, de algodão e de outras produções. E 
ali nós temos condição de abastecer a própria região.

O Governo, portanto, adquirir, comprar esse milho 
dos produtores e oferecer aos agricultores familiares, 
através dos armazéns distribuídos. A previsão é de 
que, por volta do dia 20, 25 de abril, tenhamos a re-
gularização no abastecimento em todos os armazéns.

Eu destaco que tivemos uma perda muito gran-
de, Sr. Presidente.

Ali, naquela região, tivemos oportunidade de 
ouvir a Roseni, que é a presidente das cooperativas. 
Ela colocava que, nos anos de 2011 e 2012, tivemos 
produção aproximadamente de duas mil toneladas, 
através da Campil e da Cooapi, que foram industriali-
zadas ali mesmo e vendidas para o mercado interno 
e para o mercado externo.

Este ano, a estimativa é a de que não vai ultra-
passar 250 toneladas. Portanto, aproximadamente, 
90% de perda na produção de mel na região. E é bom 
lembrar que o mel é uma grande alavanca para a via-
bilidade das famílias, na renda das famílias, para a 
sobrevivência das famílias naquela região.

Então, o que é cobrado? De um lado, o atendi-
mento às famílias, que até vem sendo feito; de outro 
lado, o apoio para a alimentação das abelhas e o apoio 
para que possamos assegurar os equipamentos ne-
cessários para a migração das abelhas.

Junto com isso é colocada ainda a necessidade 
de uma pactuação entre os governos e alguns Esta-
dos – Piauí, Pernambuco, Bahia, Ceará e Maranhão, 
principalmente o Maranhão –, para que as colmeias 
dessa região do semiárido possam migrar para as regi-
ões que tenham florada e condições de sobrevivência 
para as abelhas.

Assim, nós estamos acionando os governos des-
ses Estados para que possam ter uma pactuação de 
acordo com as suas necessidades, pois há uma va-
riação de período chuvoso nessa região.

Da mesma forma, estão solicitando que se tenha, 
além das negociações das dívidas, as condições de 
novos financiamentos que venham permitir que essa 
cadeia produtiva seja soerguida.

Fiquei feliz em ver a Presidenta Dilma nesse 
encontro, em Fortaleza, adotar algo que, para mim, é 
um grande avanço na convivência com o Semiárido: 
compreender que não é porque choveu que automa-
ticamente se resolveu o problema da região. Não. Há 
necessidade de aguardar as condições de a produção 
ser retomada, é preciso se fazer a captura dos enxames, 
enfim, provavelmente levando algo em torno de dois ou 
três anos para termos a chance, com a retomada do 
inverno, de garantir a retomada também da economia.

No meu Estado, fruto dessa estiagem prolongada, 
já nos últimos doze meses, foi contabilizado um pre-
juízo da ordem de R$2,2 bilhões, equivalente a cerca 
de 8% do Produto Interno Bruto do Estado do Piauí. É 
por essa razão que cobramos medidas sérias naquela 
área e ouvimos vários produtores como a Tereza Wen-
zel, Wilson, Eunice, João Bezerra, Solimar, técnicos, 
enfim, que conhecem em profundidade a produção 
do mel, pessoas que se dedicaram inclusive a sair de 
um regime em que se fazia a derrubada de árvores, 
muitas vezes incendiando as abelhas e as florestas, 
para a criação de mel em colmeia. Destaco sempre o 
Dr. Wenzel, que é o pioneiro nessa área, na região de 
Picos, que se espalhou pelo Estado do Piauí, Ceará, 
Pernambuco e outras regiões.

Então, Sr. Presidente, o que quero aqui é dizer 
que há uma necessidade de trabalharmos capital de 
giro, a necessidade, enfim, que se tenha um tratamen-
to diferenciado para toda a cadeia produtiva do mel, 
e certamente é isso que vamos acompanhar no dia a 
dia, junto ao Governo Federal.

Quero agradecer a forma competente e carinho-
sa com que fomos recebidos e, ao mesmo tempo, di-
zer que estamos encaminhando, na forma pactuada 
com a Bancada Federal e Estadual, para que, junto ao 
Governo do Estado, junto aos Municípios e junto ao 
Governo Federal, possamos encontrar saídas que ve-
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nham permitir garantir as condições de fortalecimento 
da cadeia produtiva do mel.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Sérgio Souza, Senador Roberto Requião.

Sérgio Souza está chegando aqui. Em seguida, 
o Senador Roberto Requião.

É o Paraná aqui com os seus quadros prontos 
para subir à tribuna.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
O Paraná sempre presente, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
senhoras e senhores, o fato que me traz à tribuna na 
data de hoje é a polêmica criada em torno da aprova-
ção da PEC nº 544, que cria quatro tribunais regionais 
federais no Brasil, nos últimos dias. Refiro-me espe-
cialmente aos fatos de ontem à noite que repercuti-
ram na imprensa televisionada, ainda ontem e hoje 
na imprensa escrita, na mídia, e isso me traz algumas 
preocupações, principalmente no que tange às infor-
mações que estão chegando ao Exmo Sr. Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa.

Eu li recentemente na imprensa que ele teria de-
clarado que o custo de quatro novos tribunais regionais 
federais no Brasil seria de um valor aproximado de R$8 
bilhões. No entanto, eu tomei o cuidado hoje de fazer 
uma busca, dentro Orçamento aprovado para o ano de 
2013 pelo Congresso Nacional, e vi que todo o custo 
da Justiça Federal brasileira de primeiro grau, de se-
gundo grau e de terceiro grau chega a R$7,7 bilhões. 
Então, como quatro tribunais vão custar em torno de 
R$8 bilhões?! Essas informações foram dadas de ma-
neira equivocada. Estou aqui fazendo um alerta ao Exmo 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal para que 
consulte a sua assessoria, converse e analise esses 
dados, porque o Orçamento já foi autografado, já foi 
sancionado pela Presidência da República e já está 
em vigor. E ele prevê tão somente R$7,7 bilhões para 
toda a Justiça Federal brasileira.

Então, essas informações eu questiono, porque 
informações como essas causam efeitos em cima de 
toda a sociedade brasileira. Eu vi, por exemplo, uma 
fala do Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, dizendo: 
“Eu vou olhar, porque R$8 bilhões é muito.” Mas R$8 
bilhões não são nem todo o gasto da Justiça Federal.

E mais, Sr. Presidente: chamou-me muito a aten-
ção o fato, as afirmações de que o Congresso Nacional 
teria agido de maneira rápida, sorrateira, na aprovação 
desses quatro tribunais. Nós estamos discutindo isso 
no Congresso Nacional há quase 20 anos!

Eu faço aqui uma saudação aos representantes 
da classe: Dr. Calandra, da AMB; vejo aqui também o 
Dr. Néfi, da Justiça Federal, do TRF de Porto Alegre.

Mas, Sr. Presidente, essa Proposta de Emenda 
à Constituição nº 544 chegou à Câmara dos Deputa-
dos em 2002. Levou 11 anos para ser aprovada. Pas-
sou por uma comissão especial. Faz anos que está 
na Mesa da Câmara dos Deputados. Há dois anos, 
aproximadamente, nós criamos uma frente parlamen-
tar específica para analisar a necessidade de criar os 
TRFs no Brasil. E essa frente parlamentar recebeu do 
órgão competente que é o STJ uma análise do impacto 
orçamentário-financeiro da criação desses quatro tri-
bunais regionais federais, e, para cada um deles, fica 
um acréscimo em torno de R$100 milhões/ano. Agora, 
R$8 bilhões? Olha a diferença. Os tribunais que dei-
xarão de existir, que perderão Estados – não deixarão 
de existir, mas perderão Estados –, vão ceder parte 
de seus desembargadores para os novos TRFs. As 
estruturas serão criadas pelo próprio Poder Judiciário. 
Não é o Congresso Nacional que vai criar a estrutura.

E mais ainda, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores: eu quero aqui me referir a uma nota da Ajufe, 
feita recentemente, fazendo uma comparação entre a 
carga de trabalho de toda a Justiça brasileira – a Jus-
tiça comum, a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal.

Vejam os senhores: desembargadores federais 
hoje recebem, em média, uma carga de trabalho de 
13.600 processos, têm em média nos seus gabine-
tes 13.600 processos; desembargadores do trabalho, 
2.000 processos, em média; desembargadores esta-
duais, da Justiça comum, 2.400 processos. Eu vou 
repetir. Na Justiça comum e na Justiça do Trabalho, 
há pouco mais de 2.000 processos para cada desem-
bargador. Na Justiça Federal, senhoras e senhores, 
13.600 processos, quase quatro vezes mais casos 
novos distribuídos! Justiça Federal, em média, 4.000 
processos por desembargador; Justiça comum, 1.200 
processos; e, também, Justiça do Trabalho, em torno 
de 1.200 processos.

Quando nós criamos, nós brasileiros, dentro da 
Constituição da República Federativa do Brasil, lá no 
art. 27 do Ato das Disposições Transitórias, os cinco 
tribunais hoje existentes, nós éramos 147 milhões de 
habitantes no Brasil. Hoje, nós somos quase 200 mi-
lhões. De lá para cá, os processos na Justiça Federal 
aumentaram em torno de 1.000%! Eram 96 mil pro-
cessos, em 1989; hoje, há 1,1 milhão de processos.
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Agora, dizer que haveria um gigantismo da Jus-
tiça!? O gigantismo é da injustiça, esses milhares ou 
milhões de processos parados nos tribunais. E quais 
processos são esses? É bom que se diga: 80% dos 
processos que tramitam na Justiça Federal hoje são 
de natureza previdenciária. É a sua aposentadoria, 
cidadão. É a sua revisão de aposentadoria.

Quando há um dificultador do acesso à Justiça, 
o cidadão nem mesmo busca a Justiça. O que nós 
estamos fazendo, criando quatro novos tribunais no 
Brasil, é levar a Justiça para perto do cidadão, é dar a 
agilidade necessária naqueles Estados onde já há tri-
bunal, como, por exemplo, aqui no Distrito Federal, que 
pega todo o norte do País, pega Bahia, Minas Gerais, 
parte do Centro-Oeste e o Norte, num único tribunal!

Senhoras e senhores, como congressista, eu 
sou defensor da independência entre os Poderes – 
isso é importante – e da harmonia entre os Poderes. 
Não tenho dúvida de que quando, e se, chegar uma 
ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, nós 
vamos respeitar a decisão do Supremo, da mesma 
forma como hoje nós fizemos aqui no plenário do Se-
nado Federal, respeitando uma decisão do Supremo, 
que declarou inconstitucional o FPM no Brasil: estamos 
votando um novo FPM, Fundo de Participação para os 
Estados brasileiros. 

Mas quero dizer mais. Nesses dois anos de cria-
ção da frente parlamentar, nós fizemos inúmeras au-
diências públicas, atos públicos, convidamos a Justi-
ça Federal, convidamos a sociedade organizada dos 
Estados, convidamos os parlamentares da Câmara e 
do Senado, para se fazerem presentes nesses atos e 
nessas audiências públicas. Nada foi feito em surdina, 
tudo foi feito muito às claras. 

Um debate de 12 anos de uma proposta de emen-
da à Constituição na Câmara dos Deputados não pode 
ser considerado um atropelo. O número de processos 
quatro, cinco vezes maior, estancado nos tribunais 
federais em relação aos tribunais do trabalho e aos 
da Justiça comum, não pode ser entendido como um 
gigantismo da Justiça e, sim, como da injustiça. Não 
tenho dúvidas disso. 

Levar a justiça para mais perto do cidadão, onde 
os Estados, os governadores de Estados estão se 
comprometendo a ceder os imóveis necessários, não 
pode ser considerado uma injustiça ou um gigantismo 
da Justiça.

Nós parlamentares, quando aprovamos o Plano 
Plurianual, em 2011, para os anos de 2012 a 2015, 
colocamos dentro do PPA um recurso da ordem de 
R$300 milhões, já prevendo a criação dos TRFs. En-
tão, não foi de maneira sorrateira.

Eu respeito a harmonia entre os Poderes e a 
autonomia entre eles. É prerrogativa deste Congresso 
Nacional apresentar e aprovar proposta de emenda 
à Constituição. Eu peço ao Presidente do Congresso 
Nacional, o Senador Renan Calheiros, agilidade, in-
clusive, na promulgação dessa proposta de emenda à 
Constituição, que é importante para todo o Brasil. Não 
é só para os Estados que vão sediar os novos TRFs. 
É importante, inclusive, para o Estado do Rio Grande 
do Sul, que vai deixar de receber os processos que 
vão do Paraná e de Santa Catarina. 

Por que eu digo que é importante para o Rio 
Grande do Sul? Porque o cidadão gaúcho vai ter uma 
agilidade maior nos processos que tramitam no seu 
tribunal, mais desembargadores gaúchos, porque não 
vão ter que dividir com o Paraná e com Santa Catarina. 
Mais agilidade na Justiça vai fazer com que o cidadão 
busque mais a Justiça. 

Sr. Presidente, eu subo à tribuna no dia de hoje 
para defender a criação dos tribunais. Os dados da 
própria Associação dos Magistrados Federais, dos ju-
ízes federais, de que mais de um milhão de processos 
tramitam na Justiça Federal hoje em comparação aos 
demais tribunais da Justiça do Trabalho, da Justiça Co-
mum, mostram que em torno de três vezes e meia é o 
número de processos que tramitam a mais na Justiça 
Federal. Pelos dados, 80% desses processos são de 
natureza previdenciária. Temos que repensar.

Quero, para finalizar, Sr. Presidente, teria muito 
mais aqui até por falar, mas quero dizer o seguinte: 
esses novos tribunais que vão ser criados no Brasil 
serão mais informatizados, serão otimizados visando, 
Sr. Presidente, a uma produção e a uma redução de 
custos, porque a Justiça Federal já é ágil o suficiente. 
Com o número de tribunais que há hoje em segunda 
instância, e o número de desembargadores, não sei 
como eles têm dado conta. 

O tribunal do Rio Grande do Sul é um dos mais 
ágeis do Brasil. Quero parabenizar todos os desem-
bargadores do Rio Grande do Sul pelo trabalho que 
vêm fazendo. Na verdade, o Sul tem essa eficiência, 
essa consciência da necessidade de levar a justiça o 
quanto antes. Nós sabemos que o Judiciário vive um 
estancamento de processos. Há uma demanda mui-
to grande, até mesmo pela legislação que permite os 
recursos sucessivos. 

Nós estamos aqui no Congresso Nacional pen-
sando em buscar saídas para isso. Eu mesmo sou 
autor de um projeto de lei que, no caso do recurso 
protelatório na Justiça do Trabalho, possibilita aplicar 
até mesmo uma multa naquele que faz o recurso emi-
nentemente protelatório, para ganhar tempo, porque 
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isso engessa, isso é custo Brasil, isso traz prejuízo à 
sociedade brasileira.

Então, Sr. Presidente, eu sinto muito por essa 
situação que vivemos no dia de ontem, amplamente 
divulgada pela imprensa nacional ainda ontem e no 
dia de hoje. 

Nós, brasileiros, demoramos muito para conquis-
tar uma Constituição cidadã, que trouxesse direitos e 
garantias individuais, que desse independência aos 
Poderes. 

Eu venho à tribuna para manifestar, com muita 
tranquilidade, minha preocupação com relação a isso. 
Porque nós, Congressistas, repito, respeitamos as 
decisões, por exemplo, essa do FPE. Respeitamos. 
Demoramos muito, foi em 2010 a decisão, e somen-
te em 2013 nós estamos votando a questão do FPE, 
mas acatamos, respeitamos e estamos debatendo, 
democraticamente.

Eu rogo que os demais Poderes respeitem tam-
bém a decisão do Congresso Nacional, e que nas suas 
instâncias, nas suas jurisdições, analisem depois os 
questionamentos que chegarão, de forma democráti-
ca, harmônica, que é o que se exige de um País no 
Estado democrático de direito, que é o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, uma boa noite 
a todos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Sérgio Souza.

Antes de chamar o próximo orador...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência designa o Senador Ataídes Olivei-
ra para integrar, como suplente, a Comissão Externa 
para acompanhar a crise na Federação Paraense de 
Futebol, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, nos 
termos do Ofício 116, de 2013, da Liderança do PSDB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 116/13 – GLPSDB

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Indico o Senador Ataídes Oliveira como suplente 

na Comissão Temporária destinada a acompanhar a 
crise na Federação Paraense de Futebol, em substi-
tuição ao Senador Flexa Ribeiro.

Na oportunidade, reitero protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Em votação o Requerimento nº 266, de 2013, 
do Senador Rodrigo Rollemberg, que solicita, com fun-
damento no art. 40 do Regimento Interno do Senado 

Federal, licença dos trabalhos da Casa nos dias 10 a 
12 de abril de 2013, para participar, como membro da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA), de diligência no Es-
tado de Minas Gerais, destinada a instruir os Proje-
tos de Lei da Câmara nºs 147 e 148, de 2010, nos 
termos do Requerimento n° 13/2013-CMA, aprovado 
3 de abril de 2013.

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 (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 271, de 
2013, do Senador Benedito de Lira, por meio do qual 
solicita licença dos trabalhos da Casa no dia 19 de 
abril de 2013, para visitar as obras de transposição 
do rio São Francisco do eixo leste, conforme plano de 
trabalho da Comissão Especial. 

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 (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Há, sobre a mesa, o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 278, DE 2013

Do Senador Cássio Cunha Lima, por meio do 
qual solicita licença dos trabalhos da Casa no 
dia 19 de abril de 2013, para visitar as obras 
de transposição do rio São Francisco do eixo 
leste, conforme plano de trabalho da Comis-
são Especial. 

É o requerimento.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO  
Nº 278, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40, § 1º, inciso II, 

alínea c, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que seja considerada missão política de interesse par-
lamentar, com ônus para o Senado Federal, a minha 
ausência aos trabalhos desta Casa no dia 19 de abril 
do ano em curso, quando estarei fora de Brasília em 
visita às obras da Transposição do rio São Francisco, 
Eixo Leste.

Sala das Sessões, 9 de abril de 2013. – Senador 
Cássio Cunha Lima.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Eu, como estou muito bem assessorado aqui – 
Senador Simon e Senador Requião –, tomo a liberda-
de de convidar para usar da tribuna neste momento o 
Senador Roberto Requião, do PMDB. (Pausa.) 

Pela ordem o Senador Magno Malta, com a tole-
rância aqui daquele que está me auxiliando e que irá 
encaminhar os trabalhos da Mesa neste momento. E 
ainda o Senador Inácio Arruda aqui dando uma força.

Prontos para ouvi-lo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. 
Exª é um privilegiado. Ladeado por Simon e Requião, 
duas referências, e agora aí esse histórico comunista. 
O comunista mais gospel que eu conheço do Brasil é 
o Inácio, é o mais gospel dos comunistas Inácio Arru-
da. É assim que o povo do Ceará o vê, como o mais 
gospel dos comunistas e V. Exª é um privilegiado por 
estar aí ladeado por essas referências da política do 
Brasil, homens de bem e que servem de inspiração 
para aqueles aspiram à vida pública neste País.

Sr. Presidente, eu gostaria tão somente de cum-
primentar os católicos do meu Estado que, neste final 
de semana próximo passado, comemoraram as festi-
vidades da padroeira do Estado do Espírito Santo, que 
é a Nossa Senhora da Penha.

Sr. Presidente, por não ser sectário e respeitar 
as diversidades de confissão de fé em um País laico 
como o nosso é que eu cumprimento os católicos do 
meu Estado pela passagem desse advento em que 
eles comemoram o aniversário da padroeira do Esta-
do do Espírito Santo.

Aproveito para cumprimentar o novo Papa, um 
sujeito simpático, vizinho nosso, da Argentina, que tem 
as mesmas posições, as mesmas bandeiras que de-
fendo nesta Casa. É um Papa que enfrenta a questão 
do aborto com seriedade, que não pensa, não gagueja 
para fazer o enfrentamento de abuso de crianças no 
mundo, para repudiar qualquer cidadão, muito mais 
religioso, que abusa de criança neste País, no mun-
do e no seu país. Um Papa que teve coragem de ir 
às praças fazer enfrentamento quando os argentinos 
aprovaram o casamento homossexual. Aqui no Brasil 
estão fazendo um alvoroço em qualquer situação. Até 
imagino que essas pessoas vão fazer um alvoroço em 
Roma, pedindo um novo Conclave para eleger outro 
Papa, para tirar esse do papado, porque esse não é 
a favor do casamento homossexual e esse também 

não é a favor de aborto e sustenta com firmeza as 
suas posições. 

Por isso, cumprimento o novo Papa. Simpático, 
muito simpático, um argentino simpático. Cumprimento 
os católicos do meu Estado pela festa da Penha, que se 
dá todos os anos, porque é um país laico, um país com 
uma diversidade de confissões religiosas. E aqui, como 
evangélico que sou, e me orgulho da minha confissão 
de fé, de confessar a minha fé no segmento evangélico, 
é que faço, Sr. Presidente, este cumprimento. 

Aliás, Sr. Presidente, fiz uma defesa histórica na 
tribuna deste Senado quando um movimento gay do 
Brasil levou os símbolos da Igreja Católica, os Santos 
da Igreja Católica, para a Avenida Paulista, na sua 
famosa passeata, na sua famosa manifestação que 
ocorre todos os anos, os símbolos da Igreja Católica 
em posições sensuais. Uma aberração, um desrespei-
to aos católicos, à confissão católica do Brasil! Eu fiz 
essa defesa achando isso um absurdo, porque quem 
quer respeito precisa aprender a respeitar. Quem quer 
ser respeitado tem de aprender a respeitar os outros. 

Até me referindo ao Papa, houve uma manifes-
tação na Comissão de Direitos Humanos em que um 
casal de meninas, de moças, abraçadas, se beijando, 
um direito delas, cada qual segue o seu caminho, se 
Deus deu o livre arbítrio, não somos nós que vamos 
tirá-lo, o nosso dever é respeitar. Nós temos de ter tole-
rância com todas as pessoas. O nosso dever é tolerar, 
e na tolerância eu olhava a intolerância. O Papa havia 
passado pelo Brasil e havia colocado a sua posição 
contra o aborto e elas estampavam em suas camisas 
o seguinte: “Se o Papa engravidasse, aborto era sacra-
mento”. Um desrespeito à maior autoridade da Igreja 
Católica no mundo.

Portanto, cumprimentando o novo Papa, cumpri-
mentando os católicos do meu Estado – e esse Papa 
corajoso, que faz defesa da vida, porque quem aborta 
enfrenta a natureza de Deus, faz um enfrentamento à 
natureza de Deus –, é que faço, com a vênia do Se-
nador Roberto Requião, católico – está aí um fran-
ciscano do seu lado, que é Pedro Simon –, que faço 
esse cumprimento e digo bem-vindo a esse Papa, com 
posições tão esclarecedoras e tão firmes em favor da 
família do mundo.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o Sr. 
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Re-
quião, como orador inscrito.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Da longa intervenção do Senador Magno Malta, 
acredito que podemos tirar uma verdade, Senador: a 
tolerância tolera tudo, menos a intolerância.

Um pouco antes de V. Exª se pronunciar, o Sena-
dor Sérgio Souza, aqui na tribuna, falava dos tribunais 
federais de recursos. Eu, desde meu primeiro mandato, 
tomei iniciativas nesse sentido, vocalizando o desejo 
dos advogados do setor jurídico do meu Estado e dos 
interessados nas causas, que tinham que conversar 
com o Senador Pedro Simon lá no Rio Grande do Sul, 
no tribunal do Rio Grande. Mas sempre deixei muito 
claro que a posição que eu tomava era muito mais 
uma posição de esclarecimento, de pressão mesmo, 
deixando claro o desejo dos Estados de terem os tri-
bunais organizados. Mas sempre destaquei que uma 
emenda constitucional – e assinei algumas delas, acho 
até que tomei a iniciativa, no meu primeiro mandato, 
de iniciar uma –, sempre deixei claro que eu acreditava 
que este ato era um ato de pressão, de reivindicação, 
porque havia, e há, um claro vício de iniciativa. 

Não acredito que tudo isso tenha sido feito à sor-
relfa. Eu mesmo, Senador Sérgio Souza, fui Senador 
aqui 12 anos atrás, e as reivindicações eram claras, 
os discursos eram na televisão, e todo mundo sabia 
da pressão que fazíamos em nome dos Estados. Mas, 
recentemente, o Desembargador Fischer, inclusive, se 
comprometeu a conversar conosco sobre a possibili-
dade de viabilizar esse processo todo.

Mas Minas Gerais saiu na frente, aprovou sua 
emenda constitucional, e, atrás de Minas, vieram os 
outros TRFs.

Quero deixar claro que a minha visão é que te-
mos, no caso, um vício de iniciativa, porque, se nós 
podemos criar um Tribunal Federal de Recursos, pode-
mos extingui-lo também; e, se podemos extinguir um 
Tribunal Federal de Recursos, poderíamos, inclusive, 
extinguir o Supremo Tribunal Federal. É claro que não 
poderíamos! Permanece o vício de iniciativa, e é essa 
a solução que acredito que será tomada pelo próprio 
Supremo Tribunal, quando isso chegar até lá.

Mas ocupo a tribuna hoje para continuar um dis-
curso que estava fazendo outro dia, quando a Ordem 
do Dia me interrompeu. Era um discurso sobre a fa-
mosa Medida Provisória dos Portos.

Eu dizia exatamente o seguinte, quando fui in-
terrompido: eu aconselhava a Presidenta Dilma a, em 
vez de mandar a Medida Provisória dos Portos para o 
Congresso, trocar o secretário, o novo secretário que 
está segurando o crescimento dos portos públicos, 
ordenando que desengavetassem os projetos para 
a expansão dos terminais públicos, os terminais de 
contêineres e de grãos nos portos brasileiros. E dizia 
também que a mesma ordem deveria ser dada aos 

engavetadores da Antaq – Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários.

Em seguida, o meu discurso continuava da se-
guinte forma – o discurso que não pronunciei:

Chamo a atenção do Senado para três fatos in-
questionáveis, ocorridos entre 2002 e 2011:

1º) a corrente de comércio exterior brasileiro cres-
ceu 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, 
no período de 2009 a 2011, maior que o da China e 
muito maior que o dos Estados Unidos e da Alemanha. 
E é sempre bom lembrar que 95% do comércio exterior 
brasileiro é feito pelos portos, com navios.

Vejam, então, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio 
Senado e telespectadores da TV Senado, que o quadro 
real está longe daquele que a gritaria da grande mídia 
estabelece e reverbera o nosso pusilânime Leônidas, 
que, diferentemente do Leônidas espartano, não se 
coloca em marcha para defender a sua pátria; antes, 
apressa-se a entregá-la à cobiça estrangeira.

A conclusão decorrente do diagnóstico equivoca-
do a que a Presidenta Dilma está submetida – vamos 
conceder mais uma vez – é que a Presidenta é boa, 
mas está mal-assessorada; está submetida pela inde-
fectível troika privatista, e é preciso permitir a constru-
ção de terminais privados, diz a troika, para prestar o 
serviço público de operação portuária. Dei os exemplos 
do crescimento, e os portos brasileiros deram conta 
desse crescimento.

Diante do diagnóstico equivocado e da conclu-
são equivocada, a Medida Provisória nº 595 revoga 
a Lei 8.630/93, a chamada Lei dos Portos, e inventa 
um novo marco regulatório que não existe em parte 
alguma do Planeta Terra. E, como sempre acontece 
quando se propõe algo que é ruim para o País e o povo, 
promete-se um mundo de bonança e de 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. Foi ele que mo-
delou e assinou a privatização, como representante das 
concessionárias privadas. Anfíbio, flex, joga dos dois 
lados, ou melhor, joga do lado do capital, do dinheiro, 
e não joga do lado dos interesses do País.

Resumindo, ao invés de fazer o que todo país 
soberano faz, que é fortalecer o porto público e suas 
estratégias de desenvolvimento, a medida provisória 
enfraquecerá os portos públicos e entregará sua es-
tratégia de desenvolvimento aos armadores interna-
cionais e a seus interesses comerciais.
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Pois bem. Diz a troika privatista que a Medida 
Provisória 595 não é uma medida privatizante. Diz que 
os portos públicos não serão privatizados.

Balela! Conversa mole! História para enganar 
o povo!

Hoje, os portos brasileiros são públicos, e a ope-
ração é privada, selecionada, Senador Pedro Simon, 
mediante licitação. Estamos aqui diante de um processo 
de privatização que se confunde com a desnacionali-
zação dos portos brasileiros. “Desnacionalização!” Esta 
é a palavra-chave para compreendermos a essência 
dessa medida provisória.

Se há um porto público, com operação privada, a 
propriedade é da Nação, é do Estado. Se o operador 
não funciona convenientemente, troca-se o operador. 
Se privatizamos o solo, o terreno, o porto, a baía, nós 
teremos um problema rigorosamente insolúvel, princi-
palmente com o processo de reversão dos investimen-
tos e as jogadas judiciais que são possíveis.

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 
serviço não tenham outras opções, também denota, 
com a máxima clareza, de forma cristalina, a caracte-
rística monopolística.

Aqui reside também a importância do papel do 
Estado como agente regulador que garanta tarifas mó-
dicas e tratamento isonômico aos usuários, grandes 
ou pequenos, exportadores ou importadores, como fi-
zemos nós em Paranaguá no nosso Governo. Quando 
assumimos, o porto era dominado por grandes expor-
tadores, e a economia do Estado estava estrangulada.

Objetivamente, os nossos portos precisam ser 
equipados com dragagem – nos Estados Unidos, a 
dragagem é uma tarefa do Exército norte-americano 
–, berços de atracação e equipamentos para receber 
os navios supercargueiros. Não se imagina, ingenua-
mente, que a dimensão da economia brasileira, espe-
cialmente no que se refira a cargas conteinerizadas, 
comporte tantos portos de grande dimensão. Eviden-
temente, não.

Por isso, sejamos claros: à medida que a política 
de fortalecimento dos portos públicos seja abandona-
da em favor da política de entrega dos portos ao livre 
jogo dos interesses dos oligopólios e dos monopólios, 
os megaportos privados vinculados aos grandes ar-
madores 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 medida provisória 
provocará – e não como efeito colateral imprevisto ou 
indesejado, mas como realização de um desiderato dos 
seus autores e beneficiários – é o enfraquecimento e 
a quebra dos portos públicos.

E como justificam os formatadores da medida 
provisória sua opção pela privatização e desnaciona-
lização dos portos, ao invés do fortalecimento da es-
trutura portuária pública para atração de investimentos 
privados? É exatamente o contrário do que eles dizem 
o que vai ocorrer.

Dizem que não há outra saída. E isso por duas 
razões: o Estado não tem como financiar os investi-
mentos e o Estado é mais incompetente que a inicia-
tiva privada.

Nada mais se parece com 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 ferrovias, apenas para ficar, Senador Inácio, em 
um exemplo.

O BNDES não apenas financia como acaba par-
ticipando da composição acionária das concessioná-
rias, assim como os fundos de pensão das empresas 
estatais. Logo, o argumento da falta de recursos não 
se sustenta e é, rigorosamente, desonesto.

Por outro lado, este modelo privatista e desna-
cionalizante que se quer introduzir através da medida 
provisória acabará por arrebentar a possibilidade de 
planejamento do Estado e imporá demandas incontro-
láveis por construção de infraestrutura de transporte 
terrestre – rodovias e ferrovias para dezenas ou cen-
tenas de pequenos portos – para que as cargas che-
guem e saiam dos portos privados. Logo, haverá um 
aumento brutal e uma dispersão de recursos públicos 
e não economia deles, com irresponsavelmente pro-
pagam os novos arautos da privatização.

O outro argumento é o da incompetência do Es-
tado para realizar as obras de ampliação das instala-
ções portuárias necessárias ao aumento da capacidade 
de movimentação dos portos. Não procede, Senador 
Pedro Simon; não procede. As obras não serão feitas 
pelo Estado, e, sim, por empresas privadas, contrata-
das mediante licitação.

Diante desse quadro de terríveis consequências 
para a independência, a soberania e o desenvolvimento 
do Brasil, uma pergunta se impõe: esta loucura em que 
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consiste a medida provisória é inevitável? O Brasil não 
tem mesmo outra saída, como querem nos convencer 
os Bernardos Figueiredos, Leônidas, Gleisi Hoffmann, 
Veja, Globo, et similes?

Confesso que minha inteligência não alcançou a 
explicação dada pela Ministra Gleisi, quando veio ao 
Congresso para justificar a medida provisória. Disse 
ela que o PAC permitiu investimentos públicos com 
participação privada, mas não permitiu parceria com o 
privado. A questão, então, é ideológica: é uma questão 
de honra implantar, a todo custo, as PPPs? As PPPs 
são, então, um estágio superior do relacionamento 
entre o público e o privado?

Nada mais se parece com um saquarema que 
um luzia no poder!

Quid prodest? A quem aproveita? 
Os portos privados que surgirem no novo mo-

delo estarão ligados a empresas multinacionais de 
navegação marítima, integrantes de grande grupos 
internacionais, as quais dominarão a logística portuá-
ria, estabelecerão preços artificialmente baixos (dum-
ping), Senador Inácio, transferindo os custos para os 
demais itens do preço da operação completa – frete, 
por exemplo, quando o dono do porto for um armador, 
baixa a operação portuária e sobe o frete – e, com isso, 
quebrarão os portos públicos que estejam na sua área 
de influência, porque porto público opera, é dono do 
porto, tem operadores privados, mas não tem o domí-
nio dos armadores e da navegação.

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. 

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Isso acarretará elevação dos fretes, aumentando 
nosso déficit na balança comercial de fretes, que, de 
R$1,6 bilhão em 2003, alcança agora R$8,7 bilhões. 
Claro que isso aponta para o mal que faz ao Brasil não 
possuir uma frota de navios brasileiros para comércio 
internacional.

Os jornais de ontem e as notícias dos rádios e 
das televisões já nos anunciavam o aumento dos fre-
tes internacionais por parte desses tais armadores. 

Para que ninguém me imagine possuído por um 
nacionalismo exagerado, xenófobo, menciono o Ato de 
Navegação promulgado na Inglaterra, em 1651, pelo 
governo puritano de Oliver Cromwell, que estabelecia 
que todas as mercadorias importadas de 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 consequência, 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 este 
raio de medida provisória?

Esta medida provisória foi lançada às pressas para 
impedir que o Tribunal de Contas da União julgasse 
o processo TC-015.916/2009-0. No dia, no momento 
mesmo do julgamento, a Casa Civil teria solicitado a 
retirada do processo de pauta, porque a medida pro-
visória estaria sendo publicada. E foi. Esta malfadada 
Medida Provisória 595!

E em que consiste a decisão do Tribunal de Con-
tas da União que a Casa Civil tentou evitar que fosse 
proferida? Quem e a que interesses buscou a tal Casa 
Civil proteger?

A decisão do Tribunal de Contas da União deter-
minava à leniente Antaq, que, em 90 dias, licitasse os 
terminais das empresas que mantinham ilegalmente 
portos privativos transportando cargas de terceiros em 
Cotegipe (Bahia), Portonave (Itajaí-SC), Itapoá (SC) e 
Embraport (Santos-SP).

Segundo o TCU, as outorgas dessas 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 uma 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 à Lei dos Portos de 1993 e 
ao decreto do Presidente Lula, que, em 2008, tentou 
botar ordem na bagunça, condicionando autorização 
de instalações privativas...

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ... mistas, quando a movimentação das cargas era 
da mesma natureza da carga própria, para aproveitar 
algumas janelas no grosso da movimentação da carga 
própria, algumas janelas.

O relatório do Tribunal de Contas da União mos-
tra que a Portonave, do Grupo Triunfo, por exemplo, 
escoava 3% de carga própria e 97% de terceiros em 
frente ao Porto de Itajaí, quebrando o porto público de 
Itajaí. E a Casa Civil vai ao TCU impedir a medida e 
anunciar a medida provisória permissiva.
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Está, portanto, respondida a pergunta sobre os 
beneficiários da apressada medida provisória, cuja 
publicação visou impedir que o Tribunal de Contas da 
União julgasse ilegal o funcionamento de portos de 
uso privativo que prestavam serviço público e conde-
nassem à leniência e convivência da famosa Antaq. 

Assim, editada a medida provisória, acabou a 
ilegalidade e foi para o lixo o Decreto nº 6.620, de 
Lula. Com isso, está liberada a temporada de caça 
aos portos públicos. 

Com a medida provisória, a Portonave pode que-
brar Itajaí; Itapoá pode quebrar São Francisco; Pontal 
do Paraná pode quebrar Paranaguá; Embraport pode 
quebrar Santos...

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ... e o Porto do Açu, do mago Eike Batista, hoje sob 
gestão do Banco BTG, pode quebrar os Portos do Rio 
de Janeiro e de Vitória.

Observem, Srs. Senadores, que não estou fa-
lando que os novos portos privados competirão com 
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 medida provisória conduzirá a isto: quebra-
deira dos portos públicos e desnacionalização das 
portas de entrada e de saída do País. 

Senhores e senhoras telespectadoras e ouvintes 
da Rádio Senado, “a pior cegueira é a acomete os que 
têm por dever ser os olhos da República”, ensina-nos 
o Padre Antônio Vieira, no Sermão de Quinta-Feira 
da Quaresma, em Lisboa, no Ano da Graça de 1669.

Ensinamento extraordinariamente 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...

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 

PR) – ... 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 esse opróbrio.

Lamento que essa medida seja encaminhada 
pelo nosso Governo. Mas isso não aprisiona a minha 
consciência. Estou aqui para servir ao Brasil. Sou 
contra essa medida. E espero que os meus colegas 
Senadores também digam não à privatização e à des-
nacionalização dos nossos portos.

Presidente, eu agradeço pelo tempo, mas eu vejo, 
hoje, com dor no coração...

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ... e com profunda decepção, que aquilo com que 
Fernando Henrique sonhava é o que o nosso Governo 
acordado comete. E o termo é este: comete.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradecemos V. Exª. É um bom debate essa 
questão.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, pela 
ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Inácio Arruda, apro-
veitando a presença do Senador Pedro Simon, quero 
dizer mais uma vez que, tanto eu como o Senador Simon 
e a Senadora Ana Amélia, resolvemos caminhar com 
a emenda do Amapá por entender que ela é a emenda 
que mais se aproxima da emenda apresentada princi-
palmente pelos governadores e Senadores dos Estados 
do Sul, mais precisamente Paraná e Santa Catarina.

O Senador Simon e a sua equipe formularam uma 
bela emenda que nós três assinamos, entregamos à 
Mesa e, neste momento do entendimento no plenário, 
buscando a possibilidade de uma maioria, nós vamos 
caminhar com o Amapá. Mas só que, na emenda do 
Amapá, Senador Simon – e V. Exª ajudou nessa cons-
trução – não está aquela questão do artigo 2º, que 
garante, como estava na emenda dos notáveis, que 
esse resultado da nova redação, dada por nós todos, 
não vai influenciar na repartição dos recursos futuros. 

Por isso, eu faço questão, em nome do Senador 
Simon – que está aqui firme no plenário até esta hora 
– e da Senadora Ana Amélia, de deixar registrado, nos 
Anais da Casa, qual é a emenda que nós vamos lutar 
para aprovar amanhã, assinada pelos três Senadores, 
sem prejuízo da emenda do Amapá, que é a que traz 
menos prejuízo para o Rio Grande. O que diz a emen-
da? Inclua-se onde couber:

Art. 2º No cálculo de transferências da União 
para os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, que tenham por base os critérios ou 
regras de rateio do FPE, observar-se-á tão 
somente o estabelecido no inciso II do caput 
do art. 2º da Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, com a redação dada 
por esta Lei Complementar, sem considerar 
em relação a esse mesmo artigo:
I–  ...................................................................
II– os ajustes de que tratam os incisos III e 
IV do §1º.

Justificativa, Sr. Presidente, que é de dez se-
gundos.

A proposta reintroduz, Senador Simon – como nós 
discutimos –, o artigo existente na proposta original da 
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Comissão de Notáveis, retirado na última versão do subs-
titutivo do meu amigo o nobre Senador Walter Pinheiro.

Esse artigo faz referência a outros repasses que 
não dizem respeito ao FPE e que, portanto, não seriam 
destinados à promoção do equilíbrio socioeconômico 
das unidades federadas, como todos nós queremos.

O que nós queremos? Que o resultado da redação 
final do FPE não implique para os Estados, no futuro, 
por exemplo, na questão dos royalties, que esse mesmo 
princípio seja adotado, e que se mantenha o princípio 
original, como é hoje em relação a essa distribuição.

Por isso, Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, 
espero o seu apoio. Já falei com aqueles Senadores que 
estão ao lado da emenda do Amapá, que são quase 20 
Estados. Há condição real de nós apoiarmos essa emen-
da, que não trará prejuízo para ninguém. É que, lá na Lei 
dos Royalties, não aqui nesta que estamos votando do 
FPE, diz que será usado, na falta de outro instrumento, 
o próprio FPE para redistribuição. Isso trará, aí sim, um 
prejuízo para o Rio Grande do Sul muito maior do que 
este que nós estamos debatendo agora em relação ao 
novo FPE. Até porque, com a emenda do Amapá, Se-
nador Simon – e V. Exª tem atuado diretamente nesse 
debate; quero cumprimentar inclusive a sua equipe, que 
redigiu a nossa emenda principal –, nós agora, que iría-
mos perder R$400 milhões, vamos perder em torno de 
R$10 milhões. Perdemos ainda, mas, com certeza, per-
demos muito menos do que iríamos perder, conforme o 
projeto original que estava sendo apresentado na Casa.

Era isso, Senador Inácio Arruda. Tenho certeza 
de que falei em nome do Senador Simon e, também, 
da Senadora Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com certeza, Senador Paim. E, com as pa-
lavras de V. Exª, nós podemos dizer que a sessão de 
hoje se encerra com a controvérsia em pleno vigor, 
porque começou assim a Ordem do Dia, num debate 
muito vivo e muito aceso, sobre a questão da distribui-
ção dos recursos do Fundo de Participação dos Es-
tados, que é um fundo criado, e só foi criado por esta 
razão: porque existiam Estados muito pobres dentro 
da nossa grande Federação brasileira. Para isso que 
ele foi criado. Claro que alguns Estados conseguiram 
se desenvolver. No Norte, no Centro-Oeste, não havia 
a dinâmica econômica que há hoje, e isso se alterou 
substancialmente, mas nós temos ainda Estados que 
precisam do Fundo de Participação dos Estados, com 
muita força. Um desses Estados é o meu Estado, o 
Ceará. E, no Ceará, a gente sempre brinca dizendo o 
seguinte: aquele Estado, que tem 92% do território no 
Semiárido, mais de 70% em cima de um cristalino, não 
pode perder nem um centavo, imagina alguns milhões. 

Por isso, nós começamos um debate na discussão 
controversa, que é a Casa, o Parlamento é justamente 
esse debate. Vamos buscar a ideia de um consenso, 

se possível, no dia de amanhã. Mas eu fico muito sa-
tisfeito que a gente possa superar essa matéria, em 
termos de votação.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Assim 
eu espero, Sr. Presidente, porque Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina são os Estados que mais perdem. E 
a situação do Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, V. Exª 
sabe, V. Exª conhece a realidade do nosso Estado, é 
das mais graves. Está em uma situação de uma dívida 
totalmente impagável, e nós perdemos, neste momen-
to, algo em torno de R$400 milhões. Eu sei que V. Exª 
não quer, como o seu Ceará também não quer, e o 
Rio Grande do Sul também não poderia. Por isso, eu 
estou acreditando que vamos construir, ainda amanhã 
,um grande entendimento, nessa visão de buscar uma 
redação que faça com que aqueles Estados que vão 
perder percam menos, e aqueles Estados que estão 
precisando possam receber um pouco a mais.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O tema é controverso, mas nós já mandamos 
o charque para o Rio Grande do Sul. Então, nós já te-
mos algum crédito no Rio Grande do Sul, neste deba-
te da distribuição de riqueza no nosso País. Portanto, 
Senador Paim, espero que amanhã a gente consiga 
algo pelo menos próximo do que seja consensual e 
que não prejudique nenhum Estado, porque é o tipo 
de debate em que nenhum Estado pode sair perdendo.

Então, a ideia de uma emenda que possibilite isso 
é bem-vinda. Ainda não vi nenhuma que pudesse esta-
belecer esse consenso. Mas, amanhã, vamos continuar 
esse bom debate, esse pega favorável ao nosso País. 

Encerramos, com a presença de ilustres Sena-
dores, a nossa sessão de hoje, acompanhados pelo 
Senador Pedro Simon, que fez questão de ouvir este 
esclarecedor debate do Senador Requião e ficou aqui 
para esperar para ver se V. Exª iria falar da emenda, 
corrigindo esses aspectos que o Rio Grande do Sul 
ainda considera que merecem uma modificação. Ele 
estava aqui esperando. Eu quero ver se ele vai voltar 
aqui para fazer o anúncio da emenda que nós produ-
zimos em conjunto, no caso do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por 
meio de expediente, Relatório de Viagem do Senador 
Flexa Ribeiro, referente ao Requerimento nº 944, de 
2012, de missão, no qual relata participação na XXVIII 
Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano, 
realizada na cidade do Panamá, no período de 30 de 
novembro a 1º de dezembro de 2012. 

O expediente vai à publicação.
O requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Relatório:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa:

– o Deputado Mendonça Prado, como membro 
titular, em substituição ao Deputado Ronaldo 
Caiado, e o Deputado Augusto Coutinho, como 
membro suplente, em substituição ao Deputa-
do Mendonça Filho, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 610, de 2013, conforme o Ofício 
nº 097, de 2013, da Liderança do Democratas 
na Câmara dos Deputados; e
– o Deputado Mendonça Filho, como membro 
titular, em substituição ao Deputado Ronaldo 
Caiado, e o Deputado Alexandre Leite, como 
membro suplente, em substituição ao Deputa-
do Mendonça Filho, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 612, de 2013, conforme o Ofício 
nº 098, de 2013, da Liderança do Democratas 
na Câmara dos Deputados. 
Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados 
das matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 97-L-Democratas/13

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Mista destinada 
a emitir parecer à Medida Provisória nº 610/13, que 
“Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra 
de 2011/2012, amplia o Auxílio Emergencial Financei-
ro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 
2004, relativa aos desastres ocorridos em 2012, au-
toriza a distribuição de milho para venda a pequenos 
criadores, nos termos que especifica, altera as Leis nº 

12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, de 21 de 
setembro de 2012, e dá outras providências”.

Titular
Deputado Mendonça Prado
Suplente
Deputado Augusto Coutinho
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado 

Líder do Democratas.

Ofício nº 98-L-Democratas/13

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Mista destinada 
a emitir parecer à Medida Provisória nº 612/13, que 
“Reestrutura o modelo jurídico de organização dos re-
cintos aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória 
nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PAsep e da Con-
fins incidentes sobre as indenizações a que se refere a 
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre 
multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-
-AUTO; e dá outras providências”.

Titular
Deputado Mendonça Filho
Suplente
Deputado Alexandre Leite
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado 

Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons-
tituição que será lida.

É lida a seguinte:



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 16763 



16764 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 16765 



16766 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Proposta de emenda à Constituição que aca-
ba de ser lida está sujeita às disposições constantes 
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
207 e 208, de 2013, das Comissões de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional; e de Assuntos Econômicos, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2012.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 209, de 
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem nº 1, de 2013 (nº 4/2013, na origem), que 
conclui pela apresentação do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 84, de 2013, que aprova a Programação 
Monetária para o 1º trimestre de 2013.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno, e constará da 
pauta da próxima sessão deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
CE) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, Paulo Paim 
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. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, durante o mês de fevereiro deste ano a Secre-
taria Nacional de Segurança Pública (Senasp), órgão do 
Ministério da Justiça, apresentou quatro publicações com 
o resultado de pesquisas e estudos na área de segurança.

Não é novidade para ninguém que a informação 
de qualidade é essencial para a elaboração, implemen-
tação e avaliação das políticas públicas em qualquer 
setor. Sem saber quais as carências, não há como 
destinar os sempre insuficientes recursos públicos de 
forma apropriada e efetiva.

Na área de segurança isso não poderia ser mais 
verdadeiro. O crime possui múltiplas vertentes gera-
doras e está associado a fatores sociais, econômicos, 
educacionais, psicológicos e muitos outros. O com-
bate ao crime e à violência é, desse modo, tarefa das 
mais complexas para o administrador público. E como 
combatê-lo sem o conhecimento detalhado e preciso 
de todo o panorama que o envolve?

É justamente nesse contexto que nos congratu-
lamos com a realização dessa série de estudos feitos 
pela Senasp, Sr. Presidente. Neste primeiro momento, 
foram publicados os resultados de quatro pesquisas.

A primeira delas traçou o perfil das instituições de 
segurança pública, a segunda focou especificamente 
na participação feminina nesse universo tão marcada-
mente masculino, a terceira efetuou um diagnóstico da 

perícia forense em nosso País – e dessa falarei mais 
detalhadamente logo a seguir – e, por fim, a quarta 
teve por título Pensando a Segurança Pública e reuniu 
uma coleção de 15 pesquisas sobre temas diversos 
na área de segurança, tais como o registro de homicí-
dios, os direitos humanos e a análise e o diagnóstico 
das políticas públicas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no ano pas-
sado, tive a felicidade de ver um projeto de minha autoria 
– PLS no 93, de 2011 – ser discutido, votado e aprova-
do aqui no Senado e posteriormente na Câmara dos 
Deputados, de onde seguiu para a sanção presidencial, 
tendo sido acolhido no ordenamento jurídico brasileiro 
sob a forma da Lei no 12.654, de 12 de maio de 2012.

Essa nova lei veio para permitir a criação de um 
banco de dados contendo informação genética – DNA 
– de condenados, com o fim de auxiliar as investiga-
ções criminais.

É indiscutível e amplamente conhecida a impor-
tância da análise de DNA para a investigação criminal. 
Sabe-se que a partir de fios de cabelo, amostras de 
sangue, esperma e mesmo unhas colhidas em cenas 
de crime é possível determinar uma identidade gené-
tica e, com isso, fazer a confrontação com material 
genético de possíveis envolvidos. Entretanto, faltava o 
amparo legal para que condenados fossem obrigados a 
fornecer seu material genético. A Lei 12.654, de 2012, 
veio para suprir essa importante lacuna.

Sr. Presidente, iniciei este breve pronunciamento 
mencionando as pesquisas da Senasp e, em particular, 
uma delas, intitulada Diagnóstico da Perícia Criminal 
no Brasil. Esse estudo tem direta relação com a Lei 
12.654, que acabo de mencionar, visto que a coleta 
de material genético nos locais de crime está sob a 
responsabilidade dos peritos criminais.

Talvez já seja de conhecimento geral, mas con-
vém descrever em linhas breves como trabalham e 
esses profissionais e a importância que têm para a 
investigação criminal e a desejável solução dos crimes.

Os peritos criminais são policiais com conheci-
mento técnico-científico que lhes permite obter informa-
ções dos vestígios deixados na cena do crime. Seriam 
como os Sherlock Holmes do nosso mundo moderno, 
que, amparados por técnicas científicas, são capazes, 
não raramente, de determinar a autoria e a responsa-
bilidade dos criminosos, bem como os objetos utiliza-
dos ou mesmo a dinâmica com a qual o fato se deu.

É impressionante como um simples objeto, uma 
simples marca, pode se tornar uma importante “tes-
temunha” a apontar a autoria de um delito, desde que 
seja coletado e interpretado por um perito criminal 
bem treinado e aparelhado. Um projétil pode indicar 
se determinada arma foi usada; manchas de sangue 
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denunciam a forma como foram produzidas; marcas 
no corpo da vítima contam de que forma esta sofreu 
as agressões; e, como se sabe, vestígios orgânicos 
como os que mencionei há pouco podem ter seu DNA 
extraído, de modo a tornar perfeitamente possível iden-
tificar a pessoa a quem pertenciam.

Convém destacar que, nos crimes de conteúdo 
sexual, notadamente o detestável e vil estupro, a co-
leta de material orgânico para a extração do DNA é 
uma das melhores ferramentas – e por vezes a única – 
para a identificação do autor desse crime abominável.

O estudo realizado pela Senasp é incrivelmente 
abrangente e de uma importância crucial para o apri-
moramento da atividade pericial no Brasil. Seus autores 
realizaram uma pesquisa exaustiva perante as diversas 
instituições periciais espalhadas no País, que foram vi-
sitadas uma a uma por uma equipe que entrevistou di-
rigentes, peritos, médicos legistas e papiloscopistas. Os 
dados foram compilados de forma sistemática e o resul-
tado é um belo documento que reúne valiosa informação 
que subsidiará o aprimoramento do aparato pericial, tão 
importante para a investigação criminal, Sr. Presidente.

Seria extenuante discorrer sobre todos os acha-
dos dessa pesquisa, cujo documento final possui 120 
páginas, então gostaria apenas de destacar algumas 
questões pontuais, especialmente alguns dados que 
me chamaram a atenção sobre o estado do Piauí.

Inicialmente convém ressaltar que os autores do 
estudo ficaram surpresos com o fato de que, ao tenta-
rem obter dados sobre o investimento público feito nas 
perícias pelos governos estaduais, constataram que a 
grande maioria dos órgãos não tinha essa informação. 
Somente quatro estados mostraram não somente co-
nhecer o orçamento e acompanhar sua execução como 
também o utilizá-lo como instrumento de gestão. Esse 
é um lapso que o gestor público não pode se permitir e 
evidencia em que grau de insuficiência ainda se encontra 
nosso conhecimento da situação da segurança pública, o 
que, obviamente, prejudica em muito o combate ao crime.

Também chamou a atenção dos pesquisadores 
o fato de que seis estados não realizam o exame toxi-
cológico, indispensável para a identificação do uso de 
drogas ou veneno. Entre esses seis estados, lamenta-
velmente, está o Piauí. Pior que isso: a polícia do meu 
Estado é uma das poucas que não contam com um 
laboratório de DNA, o que nos deixa profundamente 
consternados, ainda mais por termos sido responsá-
veis pelo projeto de lei que terminou por ser aprovado 
neste Congresso e que trata desse assunto. Faltam-
-me palavras para descrever a frustração que sinto 
em relação a isso.

No quesito Interiorização das Unidades de Crimi-
nalística, Sr. Presidente, novamente o Piauí se destaca 

de modo negativo. Para atender a toda a demanda de 
perícias criminais de uma área comparável à de mui-
tos países, não possuímos sequer uma unidade peri-
cial fora da capital. É inescapável a conclusão de que 
qualquer exame pericial no interior seja realizado com 
grande atraso e que muitos locais de crime provavel-
mente sequer são periciados. O pior é que a mesma 
coisa ocorre em relação ao Instituto de Medicina Legal 
(IML), que está localizado única e exclusivamente na 
capital, Teresina. Para efeito de comparação, a Bahia 
possui 29 IMLs no interior, Minas Gerais possui 56, 
Santa Catarina, 25, e o Rio Grande do Sul, 36.

São muitos dados, Sr. Presidente, e eu não pros-
seguirei, a fim de não cansar meus ouvintes. Mas o 
estudo publicado pela Senasp evidencia que meu 
estado do Piauí infelizmente se encontra em posição 
muito desfavorável quanto ao uso dessa ferramenta tão 
indispensável na solução de crimes e na consequente 
diminuição da impunidade: a perícia criminal.

Fica, portanto, o nosso inconformismo com esse 
quadro que não pode ser tolerado por muito mais tem-
po. É necessário que o governo estadual tome provi-
dências urgentes no sentido de reverter essa situação.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, aproveito e faço aqui um pequeno relato 
de outras agendas que eu tenho programado. 

No próximo domingo eu estarei no Rio de Janeiro, 
a partir das 9 horas, no Leblon, participando de uma 
caminhada em homenagem aos autistas, familiares, 
amigos e simpatizantes da causa. O convite me foi 
feito pela amiga Berenice Piana de Piana. 

No dia 18 de abril, a partir das 9 horas, no audi-
tório do Interlegis, vamos realizar uma audiência públi-
ca na Comissão de Educação, presidida pelo senador 
Ciro Miranda, sobre a situação atual dos vereadores, 
na ótica da educação, direitos humanos. Vamos tratar 
também da PEC dos Vereadores. 

No mesmo dia (18), eu estarei na Câmara Dis-
trital de Brasília, a convite do deputado Chico Leite, 
palestrando sobre a pec do fim do voto secreto no Le-
gislativo, de minha autoria.

Aproveito para informar que estou acertando uma 
data, ajustando a minha agenda, para receber o título 
de Cidadão de Brasília, na Câmara Distrital. 

No dia 19, já em Porto Alegre, eu estarei na FIER-
GS, participando da 16ª edição da PrevenSul – Feira 
de Saúde, Segurança do Trabalho e Emergência.

Serei homenageado pelos técnicos de segurança 
do trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, e pela 
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Revista Proteção, do Grupo Sinos, que está comple-
tando 25 anos. 

Essa honraria é em virtude do nosso comprometi-
mento com as causas desta categoria profissional, em 
especial a conquista do Dia Nacional de Segurança e 
Saúde nas Escolas e a Lei que instituiu estabilidade 
aos acidentados do trabalho. 

No outro dia, 20 de abril, estarei na cidade de 
Caxias do Sul, minha terra natal, participando da for-
matura do curso de Direito da faculdade local. 

No dia 19 de maio estarei na cidade de Manaus, 
a convite do presidente da ANFIP (Associação Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita Federal), Álvaro 
Solon de França, palestrando no encontro nacional da 
categoria. A minha fala será sobre a Previdência Social 
na ótica dos trabalhadores.

E agora sim, Sr. Presidente, termino informando 
que, a convite do Tribunal Regional do Trabalho, serei 
um dos palestrantes em evento da Escola Judicial da 
10ª Região, aqui em Brasília, nos dias 23 e 24 de maio, 
sobre os 70 anos da CLT.

Era o que tinha a dizer.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, o meu Estado de Roraima, 
foi palco de um grande fato histórico, em fevereiro deste 
ano. A comunidade indígena de Vista Alegre, localiza-
da na terra indígena de São Marcos, a 80 quilômetros 
da nossa capital, Boa Vista, recebeu a cerimônia de 
aula magna do primeiro semestre letivo deste ano, da 
Universidade Estadual de Roraima (UERR).

Esta palestra, que abriu oficialmente as ativida-
des acadêmicas da instituição, foi ministrada pelo ba-
charel em Direito, Jonas Marcolino, da etnia Macuxi, 
tuxauá, da comunidade do Contão e vice-prefeito do 
município de Pacaraima. 

Representantes de todas as etnias do Estado pres-
tigiaram o evento histórico. São elas: Macuxi, Wapichana, 
yanomami, taurepang, Ingaricó, wai-wai, Yecuana, Waimiri-
-atroari, Patamona e Pémons, do país vizinho, a Venezuela.

A UERR passou a oferecer o curso de Licencia-
tura em Ciências da Natureza e Matemática, que visa 
atender à demanda de professores indígenas por for-
mação superior, concedendo, assim, duas habilitações 
aos professores. Além do curso de Licenciatura em 
Ciências da Natureza e Matemática, a UERR iniciou o 
ano, com 80 alunos de pós-graduação em dois cursos 
de especialização, um programa de mestrado próprio 
e em dois programas mestrado e doutorado, em par-
ceria com instituições nacionais de renome como a 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/
SP) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Srs. Senadores, foi a primeira vez na história de 
nosso país, que uma universidade brasileira realizou 
uma aula magna em uma comunidade indígena, e a 
minha felicidade é imensa, por ter sido em meu Estado 
de Roraima, que tal fato histórico aconteceu. Do ponto 
de vista histórico, este curso representa uma posição 
de vanguarda de nossa universidade no processo de 
ampliação do acesso de todos os brasileiros ao ensino 
superior. Desta feita, marcando, também, a abertura 
de mais uma unidade daquela instituição de ensino 
superior em nosso Estado.

Com estas ofertas, a universidade estadual agora 
está presente nos campi de Alto Alegre, Boa Vista, Ca-
racaraí, Pacaraima, Rorainópolis e São João da Baliza; 
nos núcleos de Bonfim, Normandia, Iracema, Mucajaí 
e Amajari; e nas salas descentralizadas de Nova Co-
lina, Vila do Truaru, Vila Félix Pinto (Cantá), Surumu, 
Contão (Terra Indígena Raposa-Serra do Sol) e Vista 
Alegre (Terra Indígena São Marcos).

Srs. Senadores, faço, com muita alegria, o registro 
desta aula inaugural do curso, por considerar da maior 
importância, a promoção da educação indígena. Parti-
cularmente, em Roraima, onde temos uma população 
constituída por 12% de povos indígenas. Estes povos, 
que desde 1.500, lutam pela valorização de sua língua, 
seus costumes e sua cultura, veem-se, desta forma, 
reconhecidos como cidadãos de fato e de direito.

Ressalte-se, por oportuno, que, nas últimas dé-
cadas, o Ministério da Educação (MEC) elevou consi-
deravelmente, seu interesse pela promoção da edu-
cação indígena. O Decreto Presidencial 26/1991, que 
implementa uma política nacional de educação escolar 
indígena, atende aos preceitos legais estabelecidos na 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no Plano Nacional de 
Educação (PNE) e na Constituição Federal.

Nesta última, o Estado brasileiro reconhece o di-
reito dos povos indígenas a uma cidadania diferenciada, 
por meio do reconhecimento de seus direitos territoriais e 
culturais. Assim, a especificidade da educação indígena 
foi sendo gradativamente reconhecida e normatizada.

Neste contexto, surgiu na Universidade Federal 
de Roraima (UFRR), o Núcleo Insikiran de Formação 
Superior Indígena, que tem como finalidade precípua, 
promover e incentivar a formação de estudantes indí-
genas. Criado em 2002, após aprovado pelo Conselho 
de Ensino Pesquisa e Extensão e pelo Conselho Uni-
versitário, o Núcleo Insikiran é fruto de uma organiza-
ção política dos professores indígenas de Roraima que 
apresentaram à UFRR, a reivindicação de garantia de 
acesso e permanência dos indígenas ao ensino superior. 

No ano seguinte (2003) foi criado o curso de Li-
cenciatura Intercultural com o objetivo de dar formação 
superior a mais de mil professores indígenas. Estes 
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professores, aliás, hoje atuam em escolas de comu-
nidades indígenas de meu Estado. Eles têm a missão 
de promover a construção de uma educação escolar, 
realmente diferenciada e voltada para os projetos de 
vida específicos das comunidades indígenas.

Em razão disso, o objetivo maior da Licenciatura 
intercultural tem sido o de formar e habilitar professores 
indígenas em Licenciatura Plena, com enfoque intercul-
tural, para atuarem nas áreas de concentração que são: 
Ciências Sociais, Comunicação e Artes ou Ciências da 
Natureza. O curso, que se assenta sobre princípios e 
ferramentas pedagógicas de interculturalidade, busca 
promover um diálogo aberto e de respeito entre as dife-
rentes tradições culturais e os conhecimentos convergen-
tes. O curso também apresenta conteúdos atualizados 
com o fim de oferecer aos professores indígenas a pos-
sibilidade de aplicar o princípio da transdisciplinaridade, 
como ferramenta do processo educativo. 

A transdisciplinaridade é uma proposta pedagó-
gica, aplicada com o fim de promover a compreensão 
do processo de construção de conhecimentos, desde 
a perspectiva de diálogo entre os vários campos e 
tradições disciplinares, ampliando horizontes e ques-
tionando os modelos vigentes. 

Esta opção pedagógica dá ao professor indígena a 
condição de se formar, buscando compreender a realidade 
em que vive para, a partir daí, orientar seus alunos para o 
mundo complexo em que vivem, e saber dar-lhe respostas.

Portanto, é com muita alegria que registro mais 
esta conquista das comunidades indígenas de meu 
Estado de Roraima.

Era o que tinha a falar hoje. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

CE) – Nada mais havendo a tratar, encerrada a lista 
de oradores, nós encerramos a presente sessão, lem-
brando às Srªs Senadoras 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 DO SENADO  

Nº 192, DE 2011-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência –  

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)

Continuação da votação, em turno único, do 
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.
Pareceres de Plenário conjunto, em substitui-
ção às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Walter Pinheiro, sob nºs:
– 204, de 2013, favorável Projeto de Lei do Se-
nado nº 192, de 2011, nos termos da Emenda 
nº 1-Plen (Substitutivo), que oferece; e pela 
prejudicialidade das demais matérias que tra-
mitam em conjunto;
– 205, de 2013, contrário às Emendas nºs 2 a 
16, de Plenário; e
– 206, de 2013, contrário à Emenda nº 17, 
de Plenário.

2 
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.

3 
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-
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cipação e dá outras providências, para dispor 
sobre os critérios de distribuição do Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal – FPE.

4 
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 
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.

5 
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.

6 
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.

7 
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.

8 
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.

9 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 4, DE 2012 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 258, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 4, de 2012, do Senador Inácio Ar-
ruda, que declara nula a Resolução da Mesa 
do Senado Federal que extinguiu o mandato 
do Senador Luiz Carlos Prestes e do seu su-
plente, Abel Chermont, adotada em 9 de ja-
neiro de 1948.
Parecer favorável, sob nº 156, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares.
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10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 98, DE 2011 
(Em regime de urgência, 

 nos termos do Requerimento nº 259, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011 (nº 
4.529/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Benjamin Maranhão), que institui o Estatuto da 
Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens, 
os princípios e diretrizes das políticas públicas 
de juventude, o estabelecimento do Sistema 
Nacional de Juventude e dá outras providências.
Pendente de Pareceres da CCJ, CAS, CE, 
CMA e CDH.

11 
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.

12 
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.

13 
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.

14 
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.

15 
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 
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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.

16 
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.

17 
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.

18 
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.

19 
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 157, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
157, de 2013, do Senador Jayme Campos, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 196, de 2007, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de 
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(disposições sobre rótulos de bebidas).

21 
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).

22 
REQUERIMENTO  
Nº 169, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
169, de 2013, do Senador José Agripino soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 332, de 2010, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(Veiculação de mensagens contra exploração 
sexual e o uso seguro da Internet).

23 
REQUERIMENTO  
Nº 170, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos nº 
170, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
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nº 332, de 2010, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (Veiculação de mensagens contra 
exploração sexual e o uso seguro da Internet).

24 
REQUERIMENTO  
Nº 173, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
173, de 2013, do Senador José Pimentel, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 90, 180, 298 e 540, de 2007; 
265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230, 243, 
315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e 719, 
de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 2012; 
todos Complementares, por regularem maté-
ria correlata (Lei de Responsabilidade Fiscal).

25 
REQUERIMENTO  
Nº 190, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 190, de 2013, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 525, de 2009, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (equipamento pedagógico em escolas 
da educação básica).

26 
REQUERIMENTO  
Nº 192, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, soli-

citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 242, de 2007 – Complementar (tramitando 
em conjunto com os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90, 
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 – 
todos Complementares), além das Comissões 
constantes do despacho de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (atividades passíveis de aderirem 
ao Simples Nacional).

27 
REQUERIMENTO 
Nº 204, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando o desapensamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 50, de 2012, dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 114, de 2005; 40 e 106, de 2007; 
143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 57, 75 e 99, 
de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 
42, 154, 542, 625 e 735, de 2007; 190 e 340, 
de 2008; 1, 54, 135, 408 e 429, de 2009; 55, 
125, 180, 274, 276 a 283, de 2010; 6, 65, 271, 
439, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 90, 97, 209 
e 371, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (altera a Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e o Código de Defesa do Consumidor).

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
CE) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 33 minutos)
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Ata da 47ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 10 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Jayme Campos, Cyro Miranda, 
Paulo Paim e da Srª Ana Rita

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e 

encerra-se às 22 horas e 21 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, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 279, DE 2013

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nos termos dos artigos 13 e 40, § 1º, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro licença 
dos trabalhos da Casa, de 17 a 20 de abril de 2013, com 
o fim de representar o Brasil, como membro do Parla-

mento do Mercosul, no Processo Eleitoral Paraguaio, 
a realizar-se no período de 17 a 22 do referido mês.

Consoante a Resolução do Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral Paraguaio (R. nº 44/2013), há pre-
visão da presença do “Observatório da Democracia 
do Parlamento do Mercosul” nas eleições nacionais 
daquele País.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39, inciso I, 
do RISF, que estarei ausente do País entre os dias 17 
a 20 de abril de 2013.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2013. – Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, PSB – SE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

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 lido vai à publicação.

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

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem. Aqui, pessoalmente...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
Senadora Ana Amélia chegou primeiro. A Senadora 
Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senadora Ana Amélia, depois a Senadora Vanessa...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – De-
pois, Mário Couto, Vanessa e Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Por gentileza, eu quero cumprimentar os estudantes 
que estão aqui e todos que estão nos acompanhando 
pela TV e pela Rádio Senado.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Presidente, eu queria uma 
inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A senhora será atendida nos termos do Regimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a minha ins-
crição para falar pela liderança da oposição.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço a 
inscrição para falar em período de comunicação inadi-
ável, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, para uma breve co-
municação também.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, já há três para as 
comunicações?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os três, sim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Então, 
esperarei a bondade de V. Exª de me convocar assim 
que for possível.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, posso falar pela Liderança também, assim, 
libero para o Senador Paim.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Seria uma maneira de incluirmos, para uma co-
municação inadiável, o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Alvaro Dias.

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

AC) – Agradeço ao nobre Senador Alvaro Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 

do microfone.) – Se não houver vaga para ele, cede-
rei a minha.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito bem! Esse entendimento é que nos ajuda 
a fazer o trabalho fluir aqui, no Senado.

Agradeço, Senador Mário Couto, a gentileza tam-
bém.

Em permuta com o Senador Cristovam, a Sena-
dora Angela.

Mas, antes, eu queria, com mais calma, cumpri-
mentar os alunos do Ensino Fundamental do Colégio 
Einstein.

Sejam bem-vindos! É uma honra para nós ter-
mos vocês aqui. Aliás, o Colégio Marista também es-
tava aqui. Tem aumentado muito o número de jovens, 
enfim, de pessoas que nos visitam aqui.

Sejam bem-vindos ao Senado Federal!
São de Goiânia? Poxa, que bom!
Não estou vendo, por conta do horário, nenhum 

colega de Goiás, mas há os representantes, Senadora 
e Senadores, do Estado de Goiás.

Com a palavra, a Senadora Angela Portela, em 
permuta com o Senador Cristovam.

Com a palavra, V. Exª, Senadora.
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, quero cumprimentar especialmente 
os estudantes que estão aqui, provenientes das esco-
las do Distrito Federal. Agradecemos e valorizamos a 
presença de todos vocês neste Senado Federal.

Ontem, tivemos, aqui no Senado, nesta Casa de 
leis, uma importante votação: a normatização do Fun-
do de Participação dos Estados – FPE, um assunto de 
interesse nacional que, como todos sabem, tem dado 
relevante audiência a este Senado Federal. É impres-
sionante o interesse dos cidadãos e das cidadãs de 
todos os Estados, de todas as regiões, em acompanhar 
a distribuição desses recursos que poderão, sem dúvida 
nenhuma, da forma que for feito, buscar a igualdade, 
buscar a superação da desigualdade regional entre os 
Estados da Federação brasileira.

No ano passado, o Supremo Tribunal Federal de-
clarou inconstitucionais os coeficientes fixos de rateio 
contidos na Lei Complementar nº 62/1989 e estabe-
leceu o prazo de 31 de dezembro de 2012 para este 
Congresso Nacional elaborar uma nova norma legal.



16926 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Nesta Casa, onde a Nação é representada por 
segmentos e regiões e os interesses dos entes federa-
dos são quase sempre díspares, a orientação do STF 
está próxima de um desfecho.

Um país continental como o Brasil tem Estados 
que são pobres e Estados que são ricos. E é neste ce-
nário de diferenças regionais, econômicas e sociais que 
estamos a discutir os critérios de distribuição do FPE.

O meu Estado de Roraima, Sr. Presidente, é um 
dos mais pobres das Federação e, como tal, seu or-
çamento depende em 70% dos repasses do Fundo de 
Participação do Estado – FPE.

Com base nesse quadro de dependências eco-
nómica e administrativa de nosso Estado, analisamos 
as propostas apresentadas com relação aos critérios 
para distribuição do FPE.

A exemplo de outros Estados da Região Norte, 
Roraima tem base tributária mais estreita. Logo, tem o 
FPE como principal fonte de recursos e, assim sendo, 
não pode prescindir de tão valioso Fundo.

Para nós, como Roraima se enquadra no grupo 
dos entes federados mais pobres, ou seja, que depen-
dem do repasse do FPE, as melhores propostas são 
aquelas que oferecem percentuais mais favoráveis na 
partilha do bolo federativo.

Nós, roraimenses, volto a afi rmar, não podería- roraimenses, volto a afi rmar, não podería-, volto a afirmar, não podería-
mos acatar uma proposta de distribuição do FPE na 
qual o orçamento do Estado ficasse comprometido.

Ontem, depois de extensa discussão em plenário, 
a proposta do Senador Walter Pinheiro foi aprovada. 
Por sinal, o Senador merece o nosso elogio, porque 
negociou e conversou com todos os representantes 
dos Estados, com todos os Senadores e Senadoras, 
de forma muito aberta e muito receptiva. Portanto, eu 
aqui queria valorizar essa postura do Relator Walter 
Pinheiro.

Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Sua 
última versão, que passou por vários aperfeiçoamentos, 
terminou por atender os interesses de Roraima, esta-
belecendo como critérios o piso de 1% para a variável 
populacional e o índice de 71% como parâmetro para 
a renda domiciliar per capita.

Para meu Estado, do ponto de vista federativo, 
as propostas mais interessantes são as que contem-
plam a excessiva dependência que temos quanto ao 
repasse do FPE.

Nesse contexto, existe uma proposta promovida 
pelo Senador Randolfe, do Amapá, que tem o apoio 
de outros parlamentares, como pudemos perceber on-
tem aqui nas discussões do Plenário, e que também 
contempla Estado de Roraima.

Considerando a dependência dos Estados da 
Região Norte, notadamente os Estados que são ex-

-Territórios, como Roraima, Amapá e Acre, insisto em 
dizer, em relação ao FPE, que a perspectiva apresen-
tada pelo Senador Ranfolfe é amplamente justificável.

Aliás, já defendi aqui, em outra oportunidade, que 
a análise do Pacto Federativo deve desenhar novas 
regras para o FPE, para a distribuição dos royalties 
do petróleo e para o setor de mineração, entre outras 
questões que são cruciais para o nosso País.

Reafirmo o que disse porque é dessas discus-
sões federativas que depende a viabilidade econômica 
e social de muitos Estados da Federação, inclusive os 
Estados da Região Norte e o meu Estado de Roraima.

Portanto, Sr. Presidente, devemos ter em mente 
alguns conceitos básicos a respeito do FPE, este ins-
trumento de redistribuição de renda que é vital para o 
combate às desigualdades, em especial as regionais.

Criado em 1967, o FPE tem o objetivo de redis-
tribuir a renda e promover o equilíbrio socioeconomico 
entre os Estados brasileiros. Faço uma retrospectiva 
para lembrar da importância vital do FPE, que está 
muito claramente colocada lá na Constituição: a cria-
ção deste fundo é para reduzir, para combater essas 
desigualdades sociais e econômicas nos Estados 
mais pobres.

Como sabemos, o objetivo da Constituição Fede-
ral, ao estabelecer esse mecanismo de transferência 
de recursos, é equalizar a capacidade financeira dos 
Estados que têm menores condições de arrecadar 
impostos, como os Estados que contam com ativida-
de econômica mais intensa, consequentemente, com 
maior possibilidade de gerar receitas próprias. Estados 
como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro não po-
dem ser comparados a Estados como Roraima, Acre, 
Amapá e outros da Região Norte.

Então, nesta Casa, onde ora debatemos os cri-
térios de distribuição desse fundo, determinar uma 
forma para essa distribuição é tarefa legislativa muito 
complexa, como pudemos constatar nos últimos dias, 
e principalmente ontem, nas discussões aqui do texto 
do Relator Walter Pinheiro. Porém, uma questão de 
justiça, uma concepção, não pode ser superada em 
nenhum momento: a de que o novo desenho do FPE 
não pode afastar-se do objetivo que consiste na razão 
de ser do próprio fundo, que é reduzir essas desigual-
dades entre os Estados.

Ontem, todos os Senadores presentes em plená-
rio aprovaram o substitutivo apresentado pelo Sena-
dor Walter Pinheiro, que mantém, até 2015, as regras 
atuais de distribuição do FPE. O substitutivo aprovado 
neste Senado ontem manteve as regras do FPE até 
2015. Pela proposta, a partir de 2016, seria garantido 
aos Estados um piso corrigido pela variação do IPCA 
e 50% da variação real do Produto Interno Bruto (PIB).
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Hoje, continuaremos a debater o FPE, e analisa-
remos as 18 emendas apresentadas. Nesse proces-
so de análise, não podemos fugir da posição de que 
o mais importante, neste momento, é a garantia de 
maior equilíbrio entre os entes federados.

Então, Sr. Presidente, eu queria aqui reafirmar 
essa nossa posição, que já declaramos em outros pro-
nunciamentos aqui neste Senado Federal, que é uma 
meta da qual nenhum de nós que representamos os 
Estados mais pobres da Federação podemos abrir mão: 
reafirmar sempre que não poderá ser esquecida, em 
qualquer modelo a ser definido, essa diferença crucial 
entre os Estados mais pobres e os Estados mais ricos.

Concedo um aparte ao Senador Sodré Santoro.
O Sr. Sodré Santoro (Bloco/PTB – RR) – Quero 

me congratular com V. Exa, porque é exatamente o nos-
so pensamento. O Estado de Roraima realmente não 
pode prescindir dessa participação no fundo. Então, 
acho muito oportuno o seu pronunciamento.

A SRa ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Sodré. Eu queria, inclusive, 
que fosse incorporada ao meu discurso a reafirma-
ção do Senador por Roraima, que também tem, junto 
conosco, com os Senadores dos demais Estados da 
Região Norte, inclusive V. Exa, Senador Jorge Viana, 
como intuito, sempre, preservar o que está muito cla-
ro na Constituição Federal: o Fundo de Participação 
dos Estados é para acabar, reduzir as desigualdades 
regionais em nosso País.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senado-

ra Angela Portela, queria apenas acrescentar ao seu 
pronunciamento que os Senadores do Rio Grande do 
Sul decidiram, ontem, oficializar o apoio à proposta do 
Amapá, não porque ela seja benéfica e vá garantir os 
mesmos valores da repartição do Fundo de Participação 
dos Estados, mas, ao contrário, é a que menos impacta 
negativamente. Quer dizer, a Emenda nº 17, da Ban-
cada do Amapá, com o apoio de Roraima e também 
de Senadores do Acre, atende porque o que o Esta-
do perderá em receita será menor do que com outras 
propostas, inclusive a do projeto original, do Senador 
Walter Pinheiro, que está trabalhando intensamente 
nisso. Mas queria dizer que o Rio Grande, dessa vez, 
depende do Amapá para sobreviver financeiramente. 
Cumprimentos à iniciativa dos parlamentares do Amapá.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senadora Ana Amélia.

Sem dúvida alguma, temos percebido, nas dis-
cussões de ontem, que terão continuidade hoje, o 
amplo envolvimento e comprometimento de todos os 
Senadores no intuito de preservar receitas dos seus 

Estados, porque, preservando receita, significa que 
esses recursos...

(Soa a campainha.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
... serão revertidos em benefício da população dos 
nossos Estados.

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

AC) – Cumprimento a querida colega, Senadora Angela 
Portela, que tão bem representa o Estado de Roraima 
nesta Casa e que traz para a tribuna um debate, que 
segue hoje, sobre os novos critérios de distribuição do 
Fundo de Participação dos Estados.

Convido para fazer uso da palavra a Senadora 
Ana Amélia, para uma comunicação inadiável, como 
primeira inscrita.

Em seguida, fará uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Sodré Santoro, que já se encontra 
no plenário e que também representa, nesta Casa, o 
Estado de Roraima.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia, membro 
honorário da Mesa do Senado, porque está sempre 
auxiliando-nos na condução das sessões.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Muito obrigada.

Meu caro Presidente Jorge Viana, caros colegas 
Senadores, Senadoras, telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, é claro que, hoje, teremos 
uma tarde de muitos debates, de muita discussão, por-
que, quando o cobertor é curto, é isso mesmo: cobre-
-se a cabeça e se descobre o pé; e o contrário também 
acontece. Então, essa é a dificuldade que temos de 
acomodar os conflitos federativos que estamos viven-
do hoje nesta Casa, a Casa da República.

Mas eu queria fazer um comentário breve, Sr. 
Presidente, porque os dados divulgados. Hoje, sobre 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que mede a inflação oficial do País, usado 
como base para as metas do Governo, acumula uma 
alta de 6,59%, em 12 meses, e de 1,94%, de janeiro a 
março último. Esses cálculos são do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística e preocupam. É a primeira 
vez, desde dezembro de 2011, que o IPCA, importante 
termômetro da economia, supera a meta de inflação, 
estabelecida pelo Banco Central, de 6,5%.

Em dezembro de 2011, o índice estava em 6,64%. 
Traduzindo o “economês” para o cidadão, significa que 
o Governo brasileiro tentou controlar a inflação, até de-
terminado ponto, mas não conseguiu atingir o objetivo, 
como imaginava.
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É importante considerar que o Brasil e outros 
países emergentes foram os primeiros a saírem da 
crise de 2008. Não vivemos como há 20 anos, claro! 
Em 1993, por exemplo, o IPCA chegou ao elevadíssi-
mo patamar de 2.477%. São percentuais impensáveis 
para os dias de hoje, mas o sinal amarelo é um alerta.

Os dados do IPCA, divulgados hoje, mostram 
que a inflação sobe, mesmo que lentamente. Isso é um 
risco que afeta não apenas o crescimento econômico, 
medido pelo Produto Interno Bruto, e cria também pro-
blemas para os consumidores. A vida fica mais difícil 
ou, pelo menos, mais cara.

A elevação de preços funciona como um ciclo 
vicioso que, quando iniciado, se distribui na economia 
como um vírus difícil de controlar. Começa pelos ali-
mentos, e alimentos mais caros podem, consequen-
temente, ampliar os custos do aluguel, da moradia e 
de outros produtos e serviços; encarece, inclusive, a 
atividade industrial e agrícola.

Olhem os preços dos alimentos! O tomate está 
na ordem do dia. Nas manchetes, sempre o tomate – 
coitado! – passou a ser o vilão da inflação e ele está 
entre os produtos que mais encareceram nos últimos 
12 meses – 122,13% foi o aumento –, mas existem ou-
tros produtos, como a batata inglesa, por exemplo, que 
também apareceram, só que sem o charme do nosso 
famoso tomate. O tomate comprado hoje pode custar, 
dependendo da região do Brasil, o dobro do preço que 
foi adquirido em abril do ano passado. Cebola, açaí e 
cenoura também estão mais caros.

Por causa da seca no Nordeste e do excesso de 
chuvas na Região Sul, o feijão também ficou com o 
sabor mais amargo, porque o preço também subiu. O 
jornal Correio Braziliense publicou, hoje, uma repor-
tagem, mostrando que a saca de 60kg do feijão, típico 
da nossa culinária, está R$270,00, podendo alcançar 
R$290,00, mesmo preço alcançado em 2011. Para o 
consumidor, o preço também está elevado: passou de 
R$3,00 o quilo para R$6,00 – o dobro!

É preciso deixar claro que o tomate não é o vilão 
da história. Os outros alimentos também não podem 
ser taxados como as causas da elevação de preços.

Os projetos de infraestrutura que não saíram do 
papel, as dificuldades de gestão do Poder Público e 
os investimentos do setor privado que não foram fei-
tos têm mais relação com a inflação e com as nossas 
dificuldades econômicas do que o coitado do tomate. 
É inacreditável que o Brasil gaste mais de R$12 mi-
lhões, em apenas dois meses, para comprar polpa de 
tomate da China, produto que poderia ser...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... pro-
duzido aqui com o famoso valor agregado.

Para terminar, Presidente, no início desta sema-
na, estive reunida, em Porto Alegre, com dirigentes da 
Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), presidida 
por Nestor Fresbsrger, para tratar de políticas para o 
setor avícola e discutir projetos de interesse do setor. 
Na conversa, falamos como é cara essa atividade de-
vido aos elevados custos de produção de frango no 
Brasil. E este é um produto fundamental na cesta básica 
de todos os brasileiros. É inaceitável, um País como o 
nosso, líder mundial em produtos e serviços do agro-
negócio e de alimentos, gastar mais que os Estados 
Unidos para produzir frango e soja. Gasta-se mais, é 
mais cara aqui essa atividade que nos Estados Unidos.

Inclusive, tramita nesta Casa o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 330, de 2011, de minha autoria, que 
estabelece uma regra na convivência dos produtores 
rurais e agroindústrias, nos chamados contratos de 
parceria de produção integrada.

O projeto é uma forma de dar mais segurança à 
produção eficiente na área rural, um caminho para cor-
rigir distorções econômicas. No final do ano passado, 
a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça desta Casa e deve ser apreciada, em breve, 
pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado, também sob a relatoria competente do Sena-
dor Acir Gurgacz. A matéria foi amplamente discutida 
com os setores envolvidos, com os trabalhadores e 
estabelece um marco regulatório para a cadeia pro-
dutiva da integração agropecuária.

Portanto, rodovias de má qualidade, portos buro-
cráticos, lentos e caros, poucas opções de hidrovias e 
ferrovias, aeroportos congestionados, tudo isso é gar-
galo na infraestrutura, o que diminui a competitividade 
do Brasil e deixa a economia brasileira limitada, pouco 
desenvolvida e pouco competitiva.

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Com 
infraestrutura precária, todos perdem. Portanto, olhar 
para o Brasil de modo estratégico, com foco na gover-
nança e nas boas práticas de gestão é um caminho 
que ajuda mais do que atrapalhar.

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

AC) – Embora eu houvesse ampliado o tempo de V. 
Exª, tendo em vista a importância do tema, V. Exª usou 
só a metade daquilo que eu lhe concedi.

Convido, para fazer uso da palavra como orador 
inscrito, o Senador Sodré Santoro, que representa o 
Estado de Roraima no Senado Federal.



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 16929 

V. Exª dispõe do tempo regimento de 10 minutos, 
Senador Sodré Santoro.

O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senado-Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, prezados telespectadores da TV 
Senado e ouvintes da Rádio Senado, no final do ano 
passado, recebi um exemplar da revista Suframa Hoje, 
cuja matéria de capa trazia o importante título “Novos 
Rumos para a Amazônia”.

O assunto é de tal modo significativo para a Ama-
zônia e para o Brasil, Sr. Presidente, que resolvi re-
percutir aqui, no Plenário, alguns dos pontos mencio-
nados naquela publicação, em especial o Plano Brasil 
de Infraestrutura Logística.

Trata-se de uma louvável iniciativa do Conselho 
Federal de Administração, em parceria com os Con-
selhos Regionais de Administração, que vêm promo-
vendo, desde julho passado, workshops nas cinco 
regiões do Brasil, para coletar propostas de projetos 
viáveis para os diversos modais de transporte. Esses 
workshops foram realizados, pela ordem, nas cidades 
de Palmas, no Tocantins; Manaus, no Amazonas; Sal-
vador, na Bahia; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Acredito que a proposta já tenha sido entregue à 
Presidenta Dilma Rousseff, trazendo sugestões para 
diminuir o chamado custo Brasil, aumentar a compe-
titividade brasileira e estimular a economia.

Parece, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que, finalmente, o “gigante deitado eternamente em 
berço esplêndido” começa a acordar para este grave 
problema, que é a questão da infraestrutura logística. 
Esse é o item de maior peso na composição do custo 
Brasil, agregando um conjunto de fatores que envol-
vem dificuldades estruturais, burocráticas e econômi-
cas, que encarecem os investimentos em nosso País.

No caso específico da Amazônia, o diagnóstico 
não poderia ser mais revelador e, ao mesmo tempo, 
preocupante.

Nos custos das indústrias instaladas na Zona 
Franca de Manaus, os itens de maior peso são os re-
lativos ao abastecimento de insumos e à distribuição 
de mercadorias.

A distância do Distrito Industrial em relação ao 
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por exemplo, 
obriga as fábricas a atravessar a cidade e enfrentar o 
trânsito de Manaus.

Além disso, outro fator que pesa é a precária in-
fraetrutura aeroportuária, caracterizada pela pequena 
oferta de aviões cargueiros e por terminais saturados. 
A infraestrutura hidroviária também é insuficiente: fal-
tam entrepostos multimodais, o tempo de percurso nas 

hidrovias é muito longo e os portos são ineficientes. 
A tudo isso, Sr. Presidente, soma-se o peso da buro-
cracia, que atrapalha os processos de importação de 
insumos e matéria-prima, obrigando as empresas a 
terem um estoque muito maior do que o necessário, 
o que eleva seus custos logísticos.

Todas essas questões são muito graves, muito 
preocupantes para um país como o Brasil, que, hoje, já 
é a sexta maior economia do mundo e que tem o desejo 
e a necessidade de crescer mais ainda. Se olharmos 
do ponto de vista nacional, os custos logísticos estão 
estimados entre 16% e 20% do PIB, um número ab-
surdamente alto e insustentável se compararmos com 
os 9,8% dos Estados Unidos e os 11% da União Eu-
ropeia. Além disso, um dado absolutamente chocan-
te: estima-se que cerca de 40% de nossa produção 
agrícola seja onerada por seus custos de transportes!

Imaginem como poderia ser a competitividade do 
Brasil em produtos agrícolas se esses custos fossem 
minimizados! O Plano Brasil de Infraestrutura Logística 
apresenta diversas soluções para que isso aconteça.

Para a Amazónia, por exemplo, uma solução 
eficaz para as limitações aeroportuárias seria a trans-
formação do Aeroporto de Ponta Pelada no aeroporto 
do Distrito Industrial, o que agilizaria a distribuição de 
produtos e a entrada de insumos nas fábricas. Outra 
ideia interessante é a ampliação do aeroporto de San-
tarém para o sistema de carga.

Quanto ao transporte rodoviário, uma medida 
que permitiria uma rota de acesso aos mercados da 
América do Norte e América Central é a ampliação da 
BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, no trecho da 
Guiana Inglesa. Não sei se todos sabem, Sr. Presiden-
te, mas o mercado das Guianas está sendo ocupado 
pelos produtos chineses. Se houvesse a recuperação 
dos 600km que estão entre Boa Vista e Georgetown, 
poderíamos fazer chegar lá as mercadorias da Zona 
Franca de Manaus e, ainda, levá-las a outros países 
da America Central e América do Norte. Aliás, uma das 
vocações de Roraima é justamente esta: o comércio 
com a América Central e o Caribe, além de promover 
uma maior integração do Mercosul, já que faz fronteira 
com a Venezuela, recém-admitida no bloco.

Ainda na mesma linha do transporte rodoviário, 
destaco como uma das propostas do PBLog a conclu-
são da BR-080, que promoveria a ligação direta, por 
via terrestre, entre Manaus e Brasília e, consequente-
mente, a São Paulo e ao resto do Território nacional. 
Essa proposta, aliás, não é nova, e já foi objeto de al-
guns projetos de lei apresentados aqui no Congresso 
Nacional.

Pelo projeto original, a BR-080 teria 2.300 qui-
lômetros de extensão. Desse total, no início dos anos 
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1980, foram construídos 1.256 quilômetros, que hoje 
estão pavimentados e trafegáveis e correspondem a 
56% do trecho até Manaus. Contudo, apesar de sua 
construção ter sido interrompida, durante a execução 
das obras da rodovia surgiram varias cidades nos Es-
tados de Goiás, Mato Grosso e Amazonas, que fizeram 
com que novas estradas fossem abertas nesse período. 

Portanto, hoje, precisamos construir apenas 350 
quilômetros de rodovia, ligando Autazes a Itaiatuba, 
no Pará. Com isso, Manaus terá acesso mais rápido a 
Brasília e aos grandes centros consumidores do País. A 
partir de então, será possível sair de Manaus e chegar 
a Brasília em 6,2 dias; atualmente, usando-se o modo 
rodofluvial, essa viagem dura 11 dias, quase o dobro 
do tempo. Por isso, a BR-080 vai diminuir o custo do 
frete entre Manaus e Brasília pela metade

Tanto a BR-174 quanto a BR-080 são fundamen-
tais para a o progresso da Amazônia, Sr. Presidente. 
São soluções simples, relativamente baratas e de pe-
queno impacto ambiental.

O Plano Brasil de Infraestrutura Logística ainda 
contempla outras soluções oportunas para equacionar 
o problema logístico na Amazônia. Entre elas, gosta-
ria de mencionar a interligação da Ferrovia Norte, da 
Vale do Rio Doce, até o terminal ferroviário no Porto 
da Vila do Conde, no Pará, e a criação das hidrovias 
Amazonas e Solimões, que permitirão a exportação 
de produtos para o Peru e a Colômbia.

Outra proposta do PBLog, a meu ver fundamental 
para o progresso e o desenvolvimento da Amazônia, 
é o lançamento da Fibra Ótica de Tucuruí até Manaus, 
atravessando o Linhão de Tucuruí, pertencente à Ele-
trobras, e a disponibilização de Internet aos Municí-
pios amazônicos através de contêineres receptores, 
movidos a energia solar, facilitando a distribuição de 
Internet nos Municípios, por meio da fibra ótica.

Todas essas sugestões requerem um certo grau 
de investimento, de planejamento e, por isso mesmo, 
exigem um tempo maior para sua execução. Mas há 
outras bastante simples, que até me surpreendem pelo 
fato de não terem sido implantadas até hoje.

Um exemplo é a redução da alíquota do ICMS 
sobre o querosene de aviação. De acordo com o que 
consta do PBLog, o Amazonas cobra 25% do impos-
to sobre esse combustível, enquanto outros Estados 
cobram 4%, como é o caso do Rio de Janeiro. Como o 
combustível responde por um terço do valor da passa-
gem aérea, a redução do ICMS sobre o querosene de 
aviação resultaria numa sensível diminuição dos preços.

Outra medida bastante simples seria o funcio-
namento do porto de Manaus também em horário no-
turno, já que a interrupção do atendimento aumenta o 

custo do transporte em US$10 mil/dia, valor da diária 
de um navio parado no porto.

Em resumo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, esses são os pontos principais do Plano Brasil de 
Infraestrutura Logística, que merece ser analisados 
com muito carinho, com muito cuidado, tanto pela Pre-
sidenta Dilma quanto pelo Congresso Nacional, para 
que possamos, finalmente, combater este que é um 
dos principais gargalos da nossa economia: os custos 
logísticos. Se assim o fizermos, com toda a certeza, a 
Amazônia e o Brasil estarão caminhando para novos 
rumos, de progresso e desenvolvimento.

Como Senador por Roraima, vejo com muita ale-
gria todos esses fatos que, sem dúvida, indicam novos 
rumos para a Amazônia.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª. 
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança 

da Minoria, o nobre Senador Mário Couto. Em seguida, 
como orador inscrito, falará o Senador Eduardo Suplicy.

Para que V. Exª vá se preparando, Senador Su-
plicy.

Com a palavra V. Exª, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e 
Srs. Senadores, queria eu hoje poder falar um pouco 
de inflação. A inflação voltou! Felizmente, nós temos 
hoje um dia intenso, o que resume minha oportunida-
de de fala nesta tribuna. Assim, vejo-me obrigado a 
mudar de ideia, Sr. Presidente, deixando para falar da 
inflação na próxima semana. 

Presidente, a base do meu Estado é o açaí e a 
farinha. Aqueles que moram no interior do Pará, que 
vivem no interior do Pará, que nasceram, como eu 
nasci, no Marajó sabem que a base da alimentação é 
o açaí e a farinha. Os dois aumentaram 150%.

Ai, Dilma, querida! Onde estás, Dilma querida, 
que continuas dizendo que não há inflação e nem po-
breza neste País? Ah, Dilma, Dilma! Te cuida, Dilma!

A inflação é um câncer na economia, mas dei-
xo para falar deste assunto, Presidente, na próxima 
semana.

Eu não poderia deixar, hoje, Presidente, de con-
tinuar a minha árdua luta contra a corrupção no Brasil 
e principalmente no meu Estado. Sei que muitos me 
detestam por aqui eu assumir essa postura com deter-
minação e coragem, mesmo sabendo que muitas vezes 
corro risco de vida, como já corremos eu e minha família. 
Mas acho também que uma das principais atribuições 
do Parlamentar brasileiro é combater a corrupção, é 
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fiscalizar, e eu estou aqui fazendo isso, como sempre 
digo, doa a quem doer, custe o que custar.

Quero, hoje, Dr. Humberto, meu caro Humberto, 
me associar ao Partido de V. Exª, que, no Estado do 
Pará, propôs, através de seu Deputado Alfredo Costa, 
do Partido de V. Exª, do PT, a ideia real de se colher 
assinaturas naquela Assembleia Legislativa para fis-
calizar a Federação Paraense de Futebol.

Senador, eu quero dizer o seguinte: aqui, quando 
se bate a corrupção, quando se debate esse assunto 
tão virtual para a nossa Nação, nós temos que deixar 
os nossos interesses partidários de lado. A população 
brasileira, a população paraense, o dinheiro público, 
o respeito ao povo, tudo está muito acima dos nossos 
interesses partidários, meu nobre e caro Senador 
Humberto, meu nobre Presidente.

Vem o PT... E eu tenho aqui a obrigação de ser 
justo, Presidente. Não temos a mesma ideologia parti-
dária – isto é notório –, mas, num momento como este, 
eu tenho de ser justo com esse Deputado estadual e 
dizer a ele, em voz muito alta, neste Parlamento, o Par-
lamento maior do Brasil: Meu nobre Deputado Alfredo 
Costa, se V. Exª estiver me ouvindo, os meus parabéns 
profundos pela altivez de V. Exª...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
em verificar, claramente, que existe uma corrupção 
desenfreada na Federação Paraense de Futebol, mo-
lestando e danificando nosso esporte querido, que é 
o futebol, e trazendo uma tragédia aos maiores clubes 
paraenses, que são o Remo e o Paysandu, que têm 
mais de cem anos nas suas histórias. 

Cabe a eles apenas a migalha que sobra do rou-
bo dos dirigentes da Federação Paraense de Futebol e 
coube a você, meu nobre Deputado petista, ter a visão 
de propor uma CPI, para que possamos, mais tarde, 
pôr na cadeia o Coronel Nunes e o seu assessor Ro-
mano, que eu vejo como um dos principais...

Aliás, Deputado Alfredo Costa, se V. Exª ouviu, 
ontem, o meu pronunciamento aqui, eu li a declaração 
do diretor Romano, da Federação Paraense de Fute-
bol, num blog, confessando o crime que faz dentro 
daquela Federação.

Esse é o fato determinado para a sua CPI, meu 
nobre Deputado petista! Abra! Faça honrar o seu con-
ceito em relação à corrupção! Vamos destruir a corrup-
ção no nosso Estado! Chega! Basta de tanta mazela 
nessa Federação Paraense de Futebol!

Não fique o torcedor preocupado, meu nobre De-
putado. Não precisa ficar o torcedor preocupado nem 
como as minhas providências neste Senado de, esta 
semana, ir uma comissão de Deputados para o Pará. 

Não fique o torcedor paraense, principalmente o do 
Remo e o do Paysandu, preocupado. O campeonato vai 
terminar. Os jogos vão existir. O Santa Cruz, um clube 
do primeiro ano que quer os pontos, não se interessa 
pelos pontos. Sabem por que nós suspendemos a ro-
dada do campeonato paraense, meu nobre Senador 
Humberto? Para chamar a atenção da população do 
Estado do Pará. 

Nós tínhamos que parar o campeonato, fazer o 
torcedor refletir, mostrar para os torcedores do Remo 
e do Paysandu que, se assim continuássemos, acei-
tando a corrupção, jamais os grandes clubes...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
estou descendo, meu nobre Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Tem V. Exª o som novamente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – As-
sim, torcedores, fiquem tranquilos! A CBF assimilou 
o que nós queremos. Vai haver, sim, o jogo. O Santa 
Cruz ainda é um bebê dentro do esporte paraense e 
vai, sim, doar os pontos a quem quiser. 

O Remo e o Paysandu terão os seus lugares onde 
quiserem, mas o torcedor tem de entender que os seus 
clubes terão o respeito necessário, que o futebol para-
ense não pode continuar com esses corruptos dentro 
da Federação. São corruptos que sempre chamo de 
ladrão, e muitos não gostam!

Mas hoje, Senador, desço desta tribuna podendo 
olhar para a câmera da TV Senado e dizer ao nobre 
diretor Sr. Romano: “V. Sª está acostumado a roubar 
o futebol do meu Estado. Por isso, estagnamos. O tor-
cedor do Remo e do Paysandu merecem respeito! O 
torcedor paraense merece respeito! Vocês o desres-
peitaram, mas vocês vão terminar na cadeia”. Tenho 
fé em Deus!

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Mário Couto.
Convido a fazer uso da palavra o nobre colega 

de bancada Senador Eduardo Suplicy, como orador 
inscrito.

V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minu-
tos, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana; Srs. Senadores; 
Srªs Senadoras, ontem, o Senador Inácio Arruda se 
referiu a uma notícia que eu gostaria aqui também de 
ressaltar, pela sua importância. Eu me refiro à visita 
do Presidente Lula realizada ontem à Inglaterra, onde, 
além de ter participado, juntamente com Sebastião 



16932 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Salgado, de sua exposição em Londres, ele também 
teve um encontro com o líder da banda U2, Bono Vox, 
que, nestes últimos anos, tem se destacado por liderar 
movimentos, inclusive concertos musicais, para acabar 
com a pobreza em todo o mundo, sobretudo nos países 
mais pobres, na África, na Ásia e na América Latina.

Durante esse encontro, divulgado pelas agências 
internacionais e pelas agências brasileiras, inclusive 
pelo Instituto Lula, segundo essa notícia, o ex-Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um pedido do 
músico e ativista irlandês para transformar o Bolsa Fa-
mília em um programa de escala mundial. Após receber 
de Lula um resumo dos programas de inclusão social 
realizados no Brasil durante seu governo, Bono fez um 
desafio ao brasileiro: “Você é, hoje, a única pessoa em 
condições de liderar uma cruzada internacional para 
transformar o Bolsa Família num programa planetário, 
que atenda a todos os pobres do mundo. Vamos! Eu 
me junto a você e fazemos isso juntos”. Foi o que afir-
mou Bono Vox, segundo o que diz o relato fornecido 
pelo Instituto Lula.

Lula e Bono conversaram durante uma hora em 
Londres, no Reino Unido, onde abordaram, além do 
Bolsa Família, os temas da segurança alimentar, da 
fome na África e do futebol. Para Bono, Lula se conver-
teu no grande interlocutor mundial dos pobres depois 
que Nelson Mandela, ex-Presidente da África do Sul, 
afastou-se da política por problemas de saúde. Esta 
é a afirmação, entre aspas, de Bono Vox: “Lula, você 
é o único interlocutor capaz de falar com capitalistas, 
com socialistas, com dirigentes dos países ricos e com 
as lideranças do Terceiro Mundo”. Foi o que disse o 
líder do U2.

O ex-Presidente comparou os investimentos de 
seu governo em programas sociais aos recursos apli-
cados no mercado financeiro e nas guerras. Disse 
Lula, abrindo aspas:

Some os US$9,5 trilhões gastos para salvar 
bancos norte-americanos e europeus, depois 
da crise de 2008, mais os US$1,7 trilhões des-
pejados pelos Estados Unidos na guerra do 
Iraque, e você terá mais de US$11 trilhões. 
Isso significa que os recursos jogados na far-
ra dos bancos e na invasão do Iraque seriam 
suficientes para montar um mega Programa 
Bolsa Família que atenderia todos os pobres 
do mundo durante 150 anos [estimou Lula].

Bono Vox dirige a Organização Não Governamen-
tal ONE, criada para difundir e estimular, em países 
africanos, programas contra a fome e a miséria. Ele 
propôs uma parceria com o Instituto Lula na erradicação 
da fome no mundo. Segundo Bono, a ONG ONE vem 

implantando na Tanzânia, com o apoio do fundador da 
Microsoft, Bill Gates, e do investidor George Soros, um 
projeto de produção de alimentos na Savana inspirado 
no trabalho da empresa brasileira Embrapa em Gana.

Ao fim do encontro, Lula e Bono prometeram que 
assistirão juntos, nas arquibancadas do novo estádio 
do Corinthians, à abertura da Copa do Mundo de 2014.

Quero ressaltar que Lula poderia ter acrescen-
tado que o Congresso Nacional brasileiro foi o primei-
ro no mundo a aprovar, em 2003 – e ele a sancionou 
em 2004 –, a Lei nº 10.835, de 2004, que instituirá, 
por etapas, a critério do Poder Executivo, começando 
pelos mais necessitados, como faz o Programa Bolsa 
Família, a Renda Básica de Cidadania, que significará 
o direito de toda e qualquer pessoa, não importando 
sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mes-
mo socioeconômica, a participar da riqueza da Na-
ção brasileira – esse é um direito inalienável de toda 
e qualquer pessoa.

Sr. Presidente, eu gostaria de dizer da minha dis-
posição de colaborar intensamente com o Instituto Lula, 
com o ex-Presidente, assim como com a Presidenta 
Dilma Rousseff, com a Ministra do Desenvolvimento 
Social, Tereza Campello, e com todo o Ministério, para 
acompanhar, para verificar qual será a maneira de, 
gradualmente, instituirmos o financiamento necessário 
para se prover toda e qualquer pessoa de rendimento 
suficiente para atender suas necessidades vitais.

É muito importante o avanço que se está reali-
zando no Programa Bolsa Família, sobretudo com a 
chamada Busca Ativa e com o Brasil Carinhoso, que 
procura assegurar que cada pessoa de todas aquelas 
famílias, que, hoje, correspondem a 13 milhões e 850 
mil famílias aproximadamente – é algo que se aproxima 
de mais de um quarto dos 194 milhões de brasileiros 
que somos hoje –, receba, pelo menos, R$70,00 por 
mês. Se numa dessas famílias houver, pelo menos, uma 
criança com idade de 0 a 15 anos e 11 meses, com 
idade até 16 anos, então, nessa família se assegura o 
suficiente para se obter o rendimento. Se, porventura, 
somados os rendimentos do pai, da mãe e de todos 
os membros da família e mais o benefício do Bolsa 
Família, o valor não tiver alcançado o equivalente a 
R$70,00 por pessoa, então, o Governo complementa.

Esse é um aspecto do Brasil Carinhoso, que se 
complementa com a chamada Busca Ativa, a qual 
estimula todas as entidades da sociedade brasileira, 
sejam elas sindicais ou empresariais, a sociedade civil 
e todos nós cidadãos – todos nós somos conclamados 
para isto – a verificarmos se, em algum lugar de nos-
so País, há alguma família que, porventura, preenche 
os dados do Bolsa Família, mas que ainda não está 
inscrita, recebendo aqueles benefícios.
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Que bom que Bono Vox tenha abraçado Lula nes-
se propósito e o tenha convidado para realizar esse 
esforço em todo o Planeta Terra!

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, Senador Jorge Viana, quero aqui mencionar 
que, ontem, encaminhei um requerimento, que registro 
neste pronunciamento, pelo qual solicito autorização, 
que já foi dada pelo Presidente Renan Calheiros, para 
desempenhar missão em Washington.

A partir de manhã, estarei, por dois dias, nessa 
conferência, sem ônus para esta Casa, como debate-
dor no evento World Orphan Drug Congress 2013, nos 
Estados Unidos, ou seja, no congresso norte-americano 
e mundial das drogas denominadas órfãs.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
No painel, será discutido o atual estágio de colabora-
ção entre as iniciativas do Governo e da indústria para 
o estabelecimento das diretrizes regulatórias para os 
medicamentos órfãos.

Em virtude de ter apresentado três projetos que 
me foram sugeridos pelas diversas entidades relati-
vas às doenças raras é que fui convidado para estar 
amanhã nesse seminário, do qual também participa-
rão o Deputado Jean Wyllys, do Congresso Nacional, 
assim como Octavio Nunes, Diretor da Interfarma, e o 
moderador Roberto Luiz D’Ávila.

Ali responderemos a questões sobre as propostas 
dos atuais grupos de trabalho da indústria e do Gover-
no para os gargalos do setor, sobre o panorama geral 
do mapeamento de pacientes com doenças raras e o 
acesso a tratamentos, sobre o nível de acesso de me-
dicamentos desenvolvidos no exterior aos pacientes 
no Brasil e sobre precificação, reembolso e demais 
políticas de acesso.

Quero agradecer ao Ministro Alexandre Padilha 
e ao Presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, por terem 
colaborado comigo para ali levar as informações sobre 
o que o Governo brasileiro está realizando nessa área.

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Suplicy. Chamou-
-me muito a atenção também a matéria reproduzindo 
o encontro do Presidente Lula com esta figura que é 
do mundo inteiro, Bono Vox.

Convido a fazer uso da palavra, para fazer uma 
comunicação inadiável, a querida colega Vanessa Gra-
zziotin, que representa o Estado do Amazonas e todas 
as mulheres do Brasil nesta Casa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada.

Sr. Presidente, Senador Jorge Viana; Srs. Sena-
dores; companheiras e companheiros, no dia de on-
tem ou há dois dias, o Jornal do Senado publicou uma 
importante matéria, fazendo um profundo diagnóstico 
da situação da Defensoria Pública no Brasil.

Recentemente, foi feito um levantamento pela 
Associação Nacional dos Defensores Públicos (Ana-
dep), em parceira com o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). Essas duas entidades, em 
parceria, realizaram um profundo estudo e lançaram 
um importante trabalho intitulado Mapa da Defensoria 
Pública no Brasil.

As Defensorias Públicas, Sr. Presidente, como 
todos sabem, têm a função de oferecer, de forma in-
tegral e gratuita, orientação jurídica e defesa judicial 
e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos às 
pessoas que necessitam, às pessoas que não têm 
condições de pagar um advogado.

Apesar de serem estaduais, Sr. Presidente, as 
Defensorias não estão vinculadas, atreladas aos go-
vernos dos Estados. Elas detêm uma autonomia, que 
serve para que os defensores possam exatamente 
representar os interesses e os direitos dos cidadãos, 
sem quaisquer interferências ou constrangimentos, já 
que, dentro da Defensoria, cada advogado tem liber-
dade e independência para atuar da forma que achar 
melhor em cada caso.

Qualquer cidadão que necessita de orientação ju-
rídica e que não tem condições de arcar com os gastos 
de um advogado pode procurar a Defensoria Pública.

Portanto, Sr. Presidente, sem dúvida nenhuma, 
dentro do sistema jurisdicional brasileiro, a Defensoria 
cumpre um importante papel. E, no Brasil, temos um 
Poder Judiciário valorizado, um Poder consolidado. Da 
mesma forma, hoje, o Ministério Público Federal é um 
órgão com autonomia e com muito poder. 

Para que todos tenhamos uma ideia: no Brasil, 
os Estados brasileiros contam com aproximadamente 
11,8 mil magistrados e 9.950 membros do Ministério 
Público, Sr. Presidente. Enquanto temos quase 12 mil 
magistrados e quase 10 mil membros do Ministério 
Público, temos em torno de 5 mil membros da Defen-
soria Pública somente, ou seja, menos da metade do 
número de magistrados e quase a metade do número 
de membros do Ministério Público. Isso significa dizer 
que uma parcela muito importante da população mais 
necessitada em nosso País não tem acesso à Defen-
soria Pública, e não tem acesso à Defensoria Pública 
por falta de defensores. 



16934 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Esse estudo, o Mapa da Defensoria Pública no 
Brasil, Sr. Presidente, deixa clara a realidade da falta de 
defensores públicos no Brasil: aproximadamente 72% 
das comarcas brasileiras não contam com a presença 
de defensores públicos. Os defensores públicos só es-
tão presentes em 754 das 2.680 comarcas do Brasil. 
O déficit de defensores públicos no Brasil, portanto, 
ultrapassa a casa de 10,5 mil profissionais, conside-
rando os cargos criados e não ocupados e os cargos 
que devem ser criados. Nós temos hoje mais de 3,4 mil 
vagas de defensores públicos, Senador Paim, vagas 
que foram criadas e não estão ocupadas. Isso sem fa-
lar das mais de 7,1 mil que precisam efetivamente ser 
criadas em todos os Estados brasileiros, Sr. Presidente. 

De acordo com essa pesquisa, o Mapa da De-
fensoria Pública no Brasil, dos 8.489 cargos de de-
fensores públicos criados em todo o Brasil, somente 
5.054 estão ocupados efetivamente, o que representa 
aproximadamente 60%. 

Além disso – prestem bem atenção V. Exas –, o 
Paraná e Santa Catarina, dois importantes Estados, 
dois dos Estados mais desenvolvidos do Brasil, foram 
os últimos Estados a criar as suas Defensorias Públi-
cas, ou seja, elas foram criadas no Paraná, no ano de 
2011, e em Santa Catarina, em 2012. 

(Soa a campainha.)

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – E, apesar de terem sido criadas, ainda não 
foram efetivamente implantadas, assim como nós te-
mos dois Estados onde sequer as defensorias foram 
criadas: em Goiás e no Estado do Amapá.

(Soa a campainha.)

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Então, isso mostra um problema muito grave. 
Somente o Distrito Federal e Roraima não apresentam 
déficit de defensores públicos. Os que têm falta de até 
100 defensores públicos são os Estados do Acre – o 
Estado de V. Exa, Senador Jorge Viana –, Tocantins, 
Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia e Ser-
gipe. Os demais Estados têm déficits ainda maiores. 
Em números absolutos, onde mais faltam defensores 
públicos são exatamente nos Estados mais populosos, 
nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. No 
meu Estado, do Amazonas, nós deveríamos ter em tor-
no de 170 defensores públicos e temos, efetivamente, 
47 defensores públicos, somente.

Em outras palavras, para quem está nos assistin-
do entender melhor o que significa isso: significa que os 
mais pobres deste País não têm acesso a advogados.

(Soa a campainha.)

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – O Estado teria o dever de colocar advogados 
à disposição dos mais humildes, de forma gratuita, 
porque são pessoas que, no geral, recebem até três 
salários mínimos e não têm condições, não têm ven-
cimentos, não têm salários, não têm meios próprios 
de arcar com advogados.

As Defensorias Públicas atuam nas áreas cível, 
criminal, de infância e juventude e de execução cri-
minal, Sr. Presidente. Diante desse quadro, eu penso 
que é muito importante que todo o Parlamento brasi-
leiro, nós, Parlamentares, possamos cada vez mais 
apoiar a luta dos defensores, para que, em primeiro 
lugar, eles vejam o quadro de defensores formado 
em todos os Estados brasileiros e, em segundo lugar, 
aprovar e apoiar algumas medidas que tramitam no 
Congresso Nacional. Uma delas é a PEC no 207, de 
2012, o projeto...

(Interrupção do som.)

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu já concluo. Eu já concluo, Senador Jorge 
Viana. (Fora do microfone.)

A PEC no 207, de minha autoria, já foi aprova-
da aqui, no Senado Federal, neste plenário, e está 
pronta para ser votada na Câmara dos Deputados. 
Lá também há um pedido de urgência, há pedido de 
prioridade para que a matéria seja votada no plenário 
também da Câmara.

Assim com as Defensorias Públicas estaduais 
conquistaram a sua autonomia, essa proposta de 
emenda à Constituição também determina autonomia à 
Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. São 
pouco menos de 500 defensores públicos que atuam 
nas instâncias superiores da Justiça brasileira, mas dar 
autonomia para esses profissionais, como têm auto-
nomia as Defensorias Estaduais, é muito importante.

Outra medida, outra proposta de emenda consti-
tucional, Sr. Presidente, que também está tramitando...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – ...Proposta de Emenda à Constituição nº 247, 
de 2013, de autoria dos Deputados Alessandro Molon, 
André Moura e Mauro Benevides, que estabelece que 
o número de defensores públicos deva ser proporcional 
à efetiva demanda de serviço, ou seja, deva acompa-
nhar o número de magistrados e o número de procu-
radores, de membros do Ministério Público.

Então, quero aqui cumprimentar, primeiro, os 
meios de comunicação da Casa, que, ao divulgarem 
esse Mapa da Defensoria Pública no Brasil, prestam 
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um serviço público muito importante não só a esses 
profissionais, mas à sociedade brasileira, às pessoas 
mais humildes, mais carentes, mais pobres, que não 
têm dinheiro para pagar advogado e que precisam des-
se serviço. Precisamos ter, no Brasil, uma Defensoria 
Pública forte, Sr. Presidente.

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

– Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin.
Queria cumprimentar todos e todas que nos vi-

sitam aqui. 
Sejam bem-vindos ao Senado Federal.
Convido para fazer uso da palavra o Senador 

Presidente Fernando Collor, como orador inscrito.
V. Exª dispõe de dez minutos, caro colega, Se-

nador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmo Sr. Presidente desta sessão, Senador Jorge 
Viana, Srªs e Srs. Senadores, em várias oportunida-
des, tenho trazido a esta Casa algumas das mazelas 
administrativas do Governo do meu Estado, Alagoas. 
São ações e omissões que revelam um cenário preo-
cupante e, em alguns casos, desesperador, em áreas 
e serviços públicos essenciais que afetam diretamente 
o bem-estar e a segurança da população alagoana. 

Não bastassem os problemas crônicos que se 
repetem e se agravam, ano após ano, no Sertão e no 
Agreste do Estado, com a pior seca dos últimos 50 
anos, o fato é que o povo de Alagoas vem sofrendo, 
também, em função da letargia que se apoderou na 
gestão do atual Governador.

Ele, com uma série de permanentes e intermi-
náveis crises, na segurança pública, na saúde e na 
educação, tem proporcionado graves situações em 
áreas essenciais e prioritárias para o dia da população.

O mais recente, Sr. Presidente, caos abate-se, 
mais uma vez, e, agora, de forma mais aguda, na 
segurança pública. O número de homicídios voltou 
a crescer em Alagoas. E é interessante notar que, 
apesar do Plano Brasil Mais Seguro, do Governo Fe-
deral, que deu apoio ao Governo do Estado de Ala-
goas para que essa criminalidade diminuísse, houve 
também assinatura de outros convênios com outros 
Estados. Nos outros Estados, essa ajuda federal fez 
com que esse índice de criminalidade decrescesse 
substancialmente. Em Alagoas, de forma diferente, 
o número de homicídios voltou a crescer: são 207 
vítimas, nesse último mês de março, superando o 
mesmo período de 2012, quando o Estado não dis-
punha, ainda, das ações do Plano Brasil Mais Seguro, 
do Governo Federal. 

Esse número, Sr. Presidente, 207 homicídios, é 
recorde em 2013. Além disso, enquanto Alagoas conti-
nua liderando o triste ranking do Estado da Federação 
onde mais se assassinam pessoas no Brasil, Maceió 
é considerada a cidade mais violenta. Quarenta por 
cento de todos os crimes registrados estão concen-
trados na capital.

Algumas informações recentes que circulam na 
cidade, que os meios divulgam, sobre a criminalida-
de, revelam a gravidade da situação. Aliás, esse é um 
tema recorrente nas notícias do dia a dia dos alago-
anos. Aqui, basta citar algumas delas: “20 alunos são 
assaltados em arrastão na porta da escola”. O maior 
centro educacional da cidade de Maceió, capital do Es-
tado, alunos, ao ingressar na sua escola – é um grande 
centro educacional –, vinte deles são assaltados, num 
arrastão, de manhã, na porta da escola.

Ou outros, como: “Bandidos invadem fazenda de 
ex-prefeito, fazem reféns e assaltam”. “Armado com 
pistola, trio faz arrastão orla de Maceió”, e por aí vai.

O Governo Federal vem fazendo a sua parte: im-
plantou em Alagoas um projeto pioneiro, o Brasil Mais 
Seguro. Sua importância é de tal ordem que, no dia da 
assinatura do Acordo de Cooperação com o Estado, 
em 27 de junho de 2012, o Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, declarou que as enormes conces-
sões que o Governo Federal fez ao Estado de Alago-
as estão muito acima do padrão normal de convênios 
análogos com outros Estados. E tanto foi assim que 
o Ministro afirmou que, diante de todo esse apoio, se 
o Governo do Estado não resolvesse o problema da 
segurança pública, ele, Ministro, não saberia mais o 
que fazer para ajudar.

Contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
Governador, na condição de Chefe de Estado, consti-
tucionalmente responsável pela proteção das pessoas, 
continua abdicando de fazer o seu dever de casa. Não 
é de hoje que as entidades dos profissionais da área 
da Defesa Social, como o Sindpol, que representa os 
agentes da Polícia Civil, a Adepol, que lidera a cate-
goria dos delegados de polícia, e as associações re-
presentativas dos policiais militares alertam o Governo 
de Alagoas sobre a falta de sustentabilidade do Plano 
Brasil Mais Seguro; e, mais do que isto: a ausência de 
efetivos para prestar segurança na capital e no interior 
da nossa Alagoas.

Até o juiz Maurício Brêda, que é Presidente do 
Conselho Estadual de Segurança, já reiterou sua po-
sição acerca da deficiência de efetivo policial e da falta 
de políticas públicas que deem sustentação ao Plano 
Brasil Mais Seguro. 

Em recente sessão na Assembleia Legislativa, 
asseverou o magistrado:
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É claro que falta educação e saúde para re-
solver completamente o problema dos índices 
de violência. Se nós não tivermos salas de 
aula funcionando, se continuar faltando água 
como está acontecendo na base do Conjunto 
Carminha, base nenhuma vai se sustentar. O 
conselho [continua ele] foi criado justamente 
para analisar a situação de cada base. No 
conjunto Santa Maria [são conjuntos habita-
cionais esses a que o juiz se refere], por exem-
plo, havia material, viaturas, mas a escola não 
estava funcionando. O Militar sozinho vai fazer 
o quê? [indaga ele] O Governo precisa parti-
cipar! [Incita ele.] 
Precisa investir em lazer, educação e esporte 
nas comunidades, mas enquanto não temos 
essas políticas, mas, enquanto não temos 
essas políticas públicas de maneira eficiente, 
precisamos ainda mais da polícia e da osten-
sividade do trabalho dos PMs nas ruas.

Especificamente sobre a falta de polícia, o referi-
do juiz reafirmou suas posições anteriores – e volto a 
citar as suas palavras: “O que precisamos é aumentar o 
contingente e, consequentemente, as armas e viaturas”.

Não bastasse esse quadro caótico da segurança 
pública, a defesa social do Estado ainda enfrenta outro 
vexame: o drama vivido por 180 famílias de mortos que 
foram sepultados – vejam a que ponto se chegou em 
Alagoas – sem a emissão dos respectivos atestados 
de óbito, em razão da falência do Instituto Médico Legal 
do Estado – IML. É um governo que deixa o Instituto 
Médico Legal falir.

Está mais do que claro que o Governador, com 
seu comportamento leniente, vem deixando de cumprir 
com seu dever, sem nenhuma piedade, em relação à 
segurança dos alagoanos.

A falta de efetivo policial já foi reiteradamente de-
nunciada pelos mais diversos segmentos da sociedade 
e pelos profissionais da segurança.

O próprio Governador, em sua campanha eleitoral 
de 2006, prometeu solenemente contratar mil homens 
ao ano para suprir as aposentadorias e a defasagem 
natural imposta pelas licenças médicas, pelas férias 
e pelos plantões e turnos de descansos a que têm di-
reito os policiais em operação. Ou seja, o Governador 
não cumpriu o compromisso de realizar concurso a 
partir de 2007.

Houve um estelionato político, porque a popu-
lação acreditou na palavra de um postulante ao go-
verno que não a honrou ao se apropriar da caneta de 
governador. E aqui vale lembrar, Sr. Presidente, como 
sempre afirmei, que palavra de palanque tem que ser 
palavra de governo.

O Governador também falta com o dever ao não 
implementar políticas públicas, como educação e es-
porte de qualidade, para os alagoanos que precisam 
da mão solidária do governo.

O Governador extinguiu a Secretaria de Esporte 
e enveredou pela contramão do País, que tem um Mi-
nistério do Esporte e vai realizar a Copa do Mundo, a 
Copa das Confederações e as Olimpíadas. Por isso, 
devemos fazer um desafio ao Governador do Estado: 
enviar imediatamente à Assembleia Legislativa um 
projeto de lei recriando a Secretaria de Esporte do 
Estado, dando a ela o peso e a prioridade de que a 
juventude necessita. E mais...

(Interrupção do som.)

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

E mais: criar e remeter ao Ministério do Esporte 
os projetos necessários ao fomento do esporte comu-
nitário nos bairros de Maceió e nas cidades do interior. 
A Bancada alagoana no Congresso Nacional não dei-
xará de contribuir com ações que venham a fortalecer 
essa secretaria, extinta em 2007, por birra do atual 
Governador com seu antecessor.

Outro desafio, agora em relação à saúde, faz-se 
necessário ao Governador: retomar o diálogo imediato 
com os médicos, com os profissionais de nível médio 
da saúde. É preciso pacificar essa relação com os 
servidores, valorizá-los e garantir serviços de quali-
dade ao povo carente, que não tem a quem recorrer 
quando precisa de assistência e tratamento. O Hospital 
Geral do Estado encontra-se em situação de penúria, 
e o Governo investe na judicialização da relação com 
o Sindicato dos Médicos, quando deveria distender e 
abrir negociação objetiva, visando o interesse coletivo. 
As reivindicações da classe médica que trabalha no 
setor público são justas e devem ser encaradas com 
respeito e atenção.

Por fim, mais um outro desafio: a educação. Abrir 
diálogo com os professores e harmonizar o convívio 
com o magistério. O Governador deixa passivamente 
seus auxiliares agravarem a relação com os professo-
res. Até o Bope já chegou a ser mobilizado para conter, 
numa reação intolerante e desproporcional, manifesta-
ção do Sindicato dos Professores, num Estado onde o 
Governo não consegue concluir a reforma das esco-
las; numa gestão onde já houve perda de ano letivo e 
a educação não mais responde aos desafios de que 
Alagoas precisa para se desenvolver.

Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
concluindo, o fato é que, mais uma vez, a administra-
ção do Estado de Alagoas é uma lástima, seja no pla-
nejamento e na condução da máquina administrativa, 
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seja na capacidade de antever e reagir aos problemas 
sociais que surgem, especialmente para as camadas 
menos favorecidas da população.

Por tudo isso, registro aqui meu incondicional 
apoio à luta dos alagoanos por uma segurança mais 
efetiva, por uma saúde fortalecida e uma educação 
qualificada.

Ao mesmo tempo, mais uma vez, apelo aos diri-
gentes do Estado de Alagoas, personificados na figura 
do Governador, que tenham mais compreensão dos 
problemas, mais sensibilidade social, mais acuidade 
humana e, principalmente, mais competência adminis-
trativa ao tratar e gerir os serviços públicos que afe-
tam diretamente as famílias e os cidadãos alagoanos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agrade-
cendo o tempo que me foi concedido, agradecendo, 
também, às Srªs e aos Srs. Senadores.

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Fernando Collor, 
pelo pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra, como Líder 
do PSDB, o Senador Alvaro Dias, pelo tempo da Lide-
rança. Em seguida, o Senador Pedro Taques.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossa 
saudação aos visitantes que acompanham os trabalhos 
das galerias do plenário do Senado Federal.

Sr. Presidente, desde que se iniciou a campanha 
Brasil Contra a Impunidade, que pede a rejeição da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 37, a denomi-
nada PEC da Impunidade, as associações nacionais 
estão recebendo um apoio extraordinário de entidades 
internacionais, que declaram seu repúdio a esta inicia-
tiva originada na Câmara dos Deputados para subtrair 
prerrogativas de uma instituição essencial para o País, 
que é o Ministério Público – subtrair a prerrogativa da 
investigação criminal, que hoje é atribuição exercida, 
com muita competência, pelo Ministério Público do 
nosso País.

E o Ministério Público, em parceria com órgãos 
estaduais, inúmeras instâncias representativas do 
povo brasileiro, iniciaram hoje um grande movimento, 
uma série de atos públicos por todo o Brasil contra a 
aprovação desta emenda constitucional, um verda-
deiro mutirão da cidadania deflagrado contra a PEC 
da impunidade.

Faço menção especial ao evento realizado, hoje 
pela manhã, na cidade de Maringá, no Paraná, capi-
taneado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto 
Giacoia, e pelo Presidente da Associação Paranaense 
do Ministério Público, Wanderlei Carvalho da Silva, com 

a participação de Promotores de Justiça de Maringá, 
Dr. Maurício Kalache, Dr. Robertson Azevedo, Drª Mô-
nica de Azevedo; Promotores e Procuradores também 
de outros Municípios paranaenses.

Ressalto o papel relevante de várias entidades 
que, em uma demonstração de enorme sinergia cívica 
e cidadã, se articularam para viabilizar a realização, na 
região noroeste do Estado do Paraná, do movimento 
que objetiva conscientizar a população sobre essa 
nefasta proposta. Entre elas, cito a Câmara de Vere-
adores de Maringá, o Conselho Tutelar e o de Segu-
rança, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, a Arquidiocese de Maringá, a Ordem 
dos Pastores Evangélicos de Maringá, a Universidade 
Estadual de Maringá, os Observatórios das Metrópo-
les e o Social, o Sindicato dos Policiais Federais e a 
Associação Comercial de Maringá.

Como bem dimensiona o Procurador-Geral da 
República, Dr. Roberto Gurgel, a tentativa de impedir a 
investigação criminal pelo Ministério Público, é um dos 
mais gritantes atentados à democracia. Se aprovada 
essa proposta, estaríamos nos inserindo no circuito 
rarefeito de países como Uganda, Quênia e Indonésia.

Reproduzo, também, Sr. Presidente, o pensa-
mento lapidar do Procurador Regional da República 
Douglas Fischer, que vislumbra que:

A aprovação dessa proposta deve ensejar a 
comemoração de quadrilheiros e bandidos de 
todas as estirpes. Retirar do Ministério Públi-
co o poder de investigar crimes e transformá-
-lo numa atribuição exclusiva da Polícia, sem 
dúvida, justifica a apoteose para aqueles que 
transgridem a ordem constituída na prática 
de ilícitos.

Sem essa participação eficaz do Ministério Pú-
blico na parceria que estabelece com a Polícia Fede-
ral, nós não teríamos, por exemplo, a prisão do Juiz 
Lalau, em São Paulo; nós não teríamos a condenação 
dos mensaleiros.

É evidente que a aprovação de uma proposta 
como essa seria a festa para mensaleiros, sangues-
sugas, gafanhotos e, certamente, todas as estirpes de 
marginais e bandidos que perambulam por este País, 
assaltando os cofres públicos nacionais.

O Ministério Público desempenha função prima-
cial na investigação criminal, especialmente quando diz 
respeito a crimes contra a Administração Pública. E, 
nesta Casa, nós testemunhamos sempre a presença 
fundamental do Ministério Público.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou 
concluir, Sr. Presidente, mas preciso de mais dois minutos.
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Destaca o Procurador que:

A independência funcional de promotores e 
procuradores mantém seu trabalho imune a 
ingerências hierárquicas e externas, ao con-
trário do que ocorre em outros órgãos; essa é 
uma das maiores garantias do cidadão no que 
se refere à investigação criminal.

É importante não perder de vista que cabe ao 
Ministério Público, por dever constitucional, proteger a 
ordem jurídica, o regime democrático e os interesses 
sociais e individuais indisponíveis.

Ressalto ainda, amparado pelo referido Procu-
rador da República, que o dever do Ministério Público, 
na defesa do ordenamento jurídico pátrio, “passa pela 
devida apuração dos atos ilícitos, ponto de partida para 
o processamento e punição dos responsáveis”.

Peço atenção, Sr. Presidente, para as sábias pa-
lavras proferidas pelo competente ex-Presidente de 
nossa Suprema Corte Ministro Ayres Britto: “Privar o 
Ministério Público dessa peculiaríssirna atividade de 
defensor do Direito e promotor da Justiça é apartá-lo 
de si mesmo. É desnaturá-lo. Dessubstanciá-lo até não 
restar pedra sobre pedra.”

Portanto, Sr. Presidente, não a esta proposta, a 
PEC da Impunidade. Nós desejamos que a própria Câ-
mara dos Deputados a sepulte, mas, se chegar ao Sena-
do Federal, certamente, encontrará aqui a resistência dos 
líderes populares do bem, aqueles que integram ainda 
o que resta de decência na atividade pública brasileira.

Esse é um clamor uníssono da sociedade brasilei-
ra organizada representada por cidadãos de bem e que 
lutam pela ética e pelo Estado democrático de direito.

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Leio o expediente sobre a mesa.
A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 

149, de 2013, da Liderança do Bloco da Maioria, os 
Senadores Jarbas Vasconcelos e Ivo Cassol para inte-
grarem, como titular e como suplente, respectivamen-
te, a Comissão Temporária destinada a acompanhar a 
crise na Federação Paraense de Futebol, criada pelo 
Requerimento nº 930, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

OF.GLPMDB nº 149/2013

Brasília, 10 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e, nos 

termos regimentais, comunico a indicação dos Senadores 

do PMDB e Bloco da Maioria para compor a Comissão 
Temporária que irá acompanhar a crise na Federação 
Paranaense de Futebol, conforme OF.SF.Nº 2285/2012.

Titutlar

Senador Jarbas Vasconcelos – PMDB/PE

Suplente

Senador Ivo Cassol – PP/RO

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Cumprimento os que nos visitam aqui nas galerias. 
Sejam bem-vindos ao Senado Federal!

Obrigado pela visita.
Convido para fazer uso da palavra, como orador 

inscrito, o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Humberto Costa.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 

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

AC) – Pela ordem, Senador Anibal.
Peço, então, licença ao Senador Humberto Costa, 

só para aguardar a manifestação do Senador Aníbal 
Diniz, pela ordem.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, 
que preside esta Casa, ocupo este momento só para 
informar que foi sepultada em Louisiana, no Paraná, a 
Srª Ana Maria de Jesus Diniz. Ela era a única irmã da 
família do meu pai e tinha uma peculiaridade: contava 
já 103 anos de idade e manteve-se consciente duran-
te toda a vida. Era uma matriarca muito forte, o ponto 
de concentração e de fortalecimento de toda a família.

Ela faleceu na madrugada de ontem e foi sepul-
tada hoje pela manhã, de forma que a cidade de Lui-
ziana, hoje, está de luto, porque ela era uma pessoa 
muito respeitada, muito querida na cidade.

Dessa forma, eu levo ao conhecimento do Senado 
Federal esse fato e apresento aqui os votos de pesar 
a todos os familiares, aos amigos e ao povo de Luizia-
na, no Paraná, que tem grande conta, grande respei-
to pela família Diniz, pela família Pedroso e também, 
particularmente, pela tia Inhana, que foi uma pessoa 
de grande referência na nossa vida.

Então, deixo aqui consignados a nossa saudade, 
o nosso respeito, a nossa consideração e o registro, no 
plenário do Senado Federal, da morte dessa grande 
paranaense, brasileira, a tia Inhana.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento V. Exª. O nome dela era?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Ana 
Maria de Jesus.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC.) – Então, eu queria, aqui da Presidência, também 
externar o voto de pesar ao Senador Anibal, aos seus 
familiares todos do Paraná. O Senador Anibal é do 
Acre, mas o seu pai, já falecido também, chegou ao 
Acre há muitos e muitos anos.

Portanto, cumprimento toda a família. Recebam 
a nossa solidariedade neste momento pela perda da 
Srª Ana Maria de Jesus, que teve o privilégio de viver 
mais de um século.

Com a palavra o Senador Humberto Costa, como 
orador inscrito.

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; telespectadores da TV Senado, ve-
nho hoje a esta tribuna, primeiramente, para registrar 
que, no último domingo, aconteceu o Dia Mundial da 
Saúde, quando diversas atividades foram desenvol-
vidas em todo o País. Assim sendo, quero aproveitar 
essa oportunidade para trazer à baila o tema saúde 
mais uma vez para esta Casa.

Em diversas ocasiões, alguns colegas, algumas 
colegas e eu próprio estivemos nesta tribuna para tra-
tar de temas fundamentais para a saúde de todos os 
brasileiros: a necessidade de mais recursos e mais 
investimentos na área da saúde para atender, de ma-
neira adequada e com qualidade, a população brasi-
leira, bem como a demanda por melhoria na gestão 
do nosso sistema.

Pois bem; foi com o propósito de aprofundar e 
ampliar esse debate que eu propus, ano passado, a 
criação, nesta Casa, da Comissão Temporária destina-
da a propor soluções para o financiamento da saúde. 
A Comissão foi instalada em 14 de março, quando fui 
indicado Relator e o Senador Vital do Rêgo escolhido 
como Presidente. Tivemos, na semana seguinte, a elei-
ção do Senador Paulo Davim para a Vice-Presidência.

Amanhã, vamos dar início a um conjunto de au-
diências públicas para tratar desse tema. Teremos, 
então, amanhã, uma representação do Ministério da 
Saúde e uma representação do Conselho Nacional de 
Saúde para tratar especificamente do tema “financia-
mento público para a área da saúde”.

Eu tenho muita confiança no trabalho que nós 
vamos realizar nesta Comissão. Estou certo de que 
vamos encontrar a melhor solução para o problema do 
subfinanciamento da saúde pública no País.

Entendemos que não basta tão somente indi-
carmos um percentual de acréscimo das receitas com 
saúde, mas é preciso também apontar fontes de recur-
sos possíveis para a correção desse grave problema. 
Desta maneira, estaremos contribuindo, de fato, para 
a melhoria da saúde no nosso País, ao invés de lan-
çarmos mão de uma proposta demagógica, de difícil 
aplicação, que é decidir, por lei, o aumento dos recur-
sos e não termos os recursos para atender o cumpri-
mento dessa lei.

Como eu disse, vamos realizar várias audiências 
públicas com representantes de diversos segmentos da 
sociedade. Vamos ouvir, além do Ministério da Saúde, 
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, os Se-
cretários Municipais de Saúde, pelo seu Conselho, o 
Conasems, o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, o Ministério da Fazenda, o Ipea, a Agência 
Nacional de Saúde, a Federação Nacional de Saúde 
Suplementar, a Confederação Nacional de Saúde, as 
centrais sindicais e as entidades representativas dos 
profissionais de saúde.

Pretendemos ainda analisar os projetos de lei, 
apresentados nesta Casa, que dizem respeito ao fi-
nanciamento da saúde, e vamos também interagir com 
a Comissão da Câmara dos Deputados que trata do 
mesmo tema. Além disso, vamos estudar o funciona-
mento de alguns sistemas de saúde semelhantes, com 
cobertura universal, implantados em outros países.

Esperamos identificar, além dos déficits de in-
vestimento e de custeio do sistema de saúde, os seus 
principais gargalos, bem como discutir os hospitais, o 
déficit de leitos e de rede nos diferentes níveis de com-
plexidade. Vamos ainda avaliar, em todos os níveis de 
gestão, a qualidade dos recursos alocados.

Sabemos dos desafios de um país que se pro-
põe a oferecer um sistema público universal de saúde 
para mais de 100 milhões de habitantes. O Brasil, Sr. 
Presidente, é o país que tem o maior sistema público 
de saúde do mundo. Há países, inclusive mais ricos 
do que nós, que, contudo, têm uma população menor 
do que aquela coberta pelo Sistema Único de Saúde. 
E esses desafios só tendem a se agravar com o enve-
lhecimento da população, com a incorporação de novas 
tecnologias no atendimento ao cidadão, que implicam 
a necessidade de mais recursos.

Hoje, a saúde no Brasil é deficitária, quadro que 
se agravou enormemente com o fim da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), 
extinta em 2007 sem que outra fonte de recurso pu-
desse ser destinada à área da saúde.

Em países como a França, a Alemanha e o Cana-
dá, que também oferecem atenção universal, a parcela 
de recursos públicos no orçamento da saúde nunca é 
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menor que 70%. No Brasil, porém, de cada R$100,00 
gastos em saúde, o setor público, incluindo Estados, 
Municípios e Governo Federal, aporta apenas R$45,00, 
sendo que os demais R$55,00 são desembolsados 
pela população, por intermédio dos planos de saúde, 
pela aquisição de remédios e por outros gastos dire-
tamente feitos pelos usuários. Esses patamares são 
equivalentes a gastos de sistemas segmentados de 
saúde, como é o sistema americano, e não dos siste-
mas universais.

Em 2011, o total do gasto público em saúde no 
Brasil foi de cerca de R$154 bilhões, incluindo gastos 
da União, dos Estados e dos Municípios. Isso represen-
tou 3,7% do Produto Interno Bruto do País. Enquanto 
isso, o gasto privado com o pagamento de planos de 
saúde, despesas diretas e medicamentos alcançou, 
por sua vez, R$172 bilhões no mesmo ano, o que re-
presentou 4,2% do PIB brasileiro.

Prestem atenção no que estamos dizendo aqui. 
O setor público teve investimentos da ordem de 3,4% 
do PIB, enquanto que o setor privado movimentou re-
cursos da ordem de 4,2% do PIB. Esta realidade pre-
cisa ser modificada!

Percebemos, portanto, no Brasil, uma inversão 
do gasto público e privado. Como é possível, num país 
com um sistema de saúde universal – o que significa 
ser gratuito, com a cobertura de todos os seus habi-
tantes –, onde apenas 30% da população é usuária 
de planos privados de saúde, o gasto privado ainda 
ser maior do que o público?

A Comissão de Saúde também deve se debruçar 
sobre as interfaces que existem entre o setor de saú-
de suplementar e o setor público. Lancei alguns ques-
tionamentos para serem respondidos na Comissão. 
Primeiro, o sistema de saúde brasileiro está dividido 
entre o SUS e o sistema suplementar, de planos de 
saúde, e este último se comporta como suplementar 
mesmo ou ele é um sistema complementar ao SUS? 
Quais os reais valores das renúncias fiscais do setor 
de saúde? Como esses valores são convertidos para 
o Sistema Único de Saúde?

Hoje, o setor privado de saúde termina sendo 
subsidiado em detrimento do SUS, não somente pelas 
renúncias fiscais, como também por encaminhar os 
seus associados à rede pública. Ou seja, os tratamen-
tos, os exames de mais alto custo não são realizados 
pelos planos de saúde, e os seus usuários precisam 
procurar ao Sistema Único para realizar transplantes... 

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) 
– ... para realizar cirurgias complexas, para fazer he-
modiálises.

O SUS recebe os pacientes dos planos de saú-
de para realização dos procedimentos mais caros e 
complexos, que não são oferecidos na rede privada. 
Precisamos, portanto, pensar numa relação que não 
seja nem predatória, nem parasitária.

Claro que as formas de aplicação dos recursos 
financeiros do SUS deverão ser estudadas. É neces-
sário discutir a tabela de procedimentos, como pediu 
aqui o Senador Aloysio Nunes, mas tão importante 
quanto essa revisão, é fazê-la de forma equitativa e 
organizada. Não se pode simplesmente reajustar a 
tabela do SUS linearmente. O desafio é reorganizar, 
principalmente nos pequenos Municípios, quem utiliza 
os serviços das Santas Casas e quais linhas de cui-
dado da saúde são prioritárias. Estabelecer contratos, 
definindo metas e revisando as formas de pagamento, 
é também algo fundamental.

No início desta semana, por exemplo, os hospi-
tais filantrópicos de todo o País pararam por 24 horas, 
justamente para protestar contra os baixos valores nos 
repasses do SUS. Esses recursos não cobrem as des-
pesas feitas nos procedimentos de baixa e média com-
plexidade realizados pelas Santas Casas, que estão 
acumulando dívidas. Esse é um exemplo que reforça a 
necessidade de ampliação do financiamento da saúde.

As Santas Casas têm papel fundamental no aten-
dimento aos usuários do SUS.

Enfim, caros colegas, caras colegas, vários são 
os questionamentos. O debate nos permitirá ter mais 
clareza de quais medidas são viáveis para o sistema 
de saúde brasileiro e apontar a melhor solução para 
o financiamento da saúde.

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

AC) – Cumprimento V. Exª, ex-Ministro da Saúde e 
caro colega, Senador Humberto Costa.

Estava inscrito o Senador Paulo Paim, mas S. 
Exª não está no plenário.

Como tenho que intercalar orador inscrito, convi-
do a Senadora Kátia Abreu para fazer uso da tribuna 
e, em seguida, como orador inscrito, o Senador Ca-
sildo Maldaner.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente.

Cumprimento os colegas Senadores e Senadoras.
Antes de iniciar o meu pronunciamento, Sr. Pre-

sidente, eu gostaria de registrar aqui a presença da 
Drª Jovita Wolney Valente, natural de Dianópolis, To-
cantins, Procuradora Federal da Advocacia-Geral da 
União, que já prestou relevantes serviços ao Brasil, 
uma mulher extraordinária, de uma integridade mara-
vilhosa, que orgulha as mulheres do Brasil, mas cuja 
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qualidade maior é ser filha da Dª Doralina Wolney, 
minha amiga querida, já falecida, que foi uma pessoa 
muito importante na minha vida.

Eu agradeço a toda a família Wolney Valente pela 
amizade e pelo apoio de sempre.

Sr. Presidente, na verdade, eu gostaria de falar 
a respeito não de um tema, mas de vários temas que 
chegam a um ponto comum: a insegurança jurídica no 
campo brasileiro.

O sentimento que nós produtores rurais deste 
País temos é de que a nossa cabeça e nossos braços 
estão no terceiro milênio, no século XXI, na modernida-
de, praticando inovação, tecnologia, construindo uma 
das maiores, melhores e mais baratas agriculturas do 
Planeta, apesar de estarmos agora com um sentimen-
to inflacionário. Mas não é esse o histórico brasileiro. 
Nos últimos 40 anos, o trabalhador brasileiro deixou 
de gastar quase que 50% da sua renda com alimentos 
e passou a gastar, hoje, neste período, Sr. Presidente, 
em torno de 20% do total da sua renda com alimentos, 
depois de apenas quatro anos.

Mas, ao mesmo tempo em que a metade do nosso 
corpo e nossa cabeça estão na modernidade, na ino-
vação, na tecnologia, sentimos que os nossos pés e as 
nossas pernas estão acorrentados ao atraso, à Idade 
Média, a um período em que o direito dos produtores, 
em que a segurança jurídica não existe neste País. 

Nós precisamos romper com essas amarras e 
deixar que os produtores produzam alimentos, para 
que o trabalhador gaste apenas 5% da sua renda com 
alimentos. Nós precisamos perseguir isso, porque a 
especialidade brasileira não é a indústria, não são os 
serviços, mas é, como reconhecido aqui e no mundo 
inteiro, ser campeã na produção de alimentos. Quanta 
inveja nós causamos nesse mundo afora! 

E, quando falo que estamos com os pés e as per-
nas enterrados no atraso, no primitivismo, onde não 
há estabilidade, onde o Estado de direito não funcio-
na, quero mencionar, há poucos dias, mais uma vez, 
uma invasão na Fazenda Cutrale, em Minas Gerais. 

Foi uma invasão que recebeu um trato diferen-
ciado, um trato escandaloso, um trato inusitado, Sr. 
Presidente. Uma fazenda extremamente produtiva, 
uma das mais produtivas do País, que gera centenas 
e centenas de empregos, foi invadida, e seu proprie-
tário, obedecendo ao rito legal, não se deixando do-
brar à violência que às vezes costuma acontecer em 
alguns lugares do País, contratou seu advogado e foi 
ao Judiciário para buscar a sua reintegração de posse.

O juiz da comarca agrária de Belo Horizonte cum-
priu o mandato imediatamente, pois o proprietário tem 
todos os documentos e escrituras da terra, e pediu a 
reintegração de posse, emitiu a reintegração de posse.

O Ministério Público, não se conformando – é um 
direito que tem, faz parte do processo legal –, entrou 
com recurso contra essa decisão pedindo o efeito sus-
pensivo dessa liminar. 

O juiz fez novamente seu papel: recebeu a apela-
ção, definiu seus efeitos e enviou esse processo para 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte. Ele deferiu com efeito devolutivo.

Para nossa surpresa, o desembargador do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a ação 
foi enviada equivocadamente, que a apelação deveria 
ter sido enviada não apenas com efeito devolutivo, mas 
também com efeito suspensivo. 

Por conta disso, por um erro técnico – que não 
estou aqui dizendo que aconteceu –, por um entendi-
mento de erro técnico por parte do desembargador de 
Minas Gerais, ele “desreintegrou” – nem existe essa 
palavra –, desmanchou a reintegração de posse, não 
só fazendo isso, mas enviando, mandando que os 
sem-terra invadissem, novamente, a mesma fazenda.

(Interrupção do som.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Não 
temos nada contra as pessoas que têm vontade de ter 
um pedaço de terra. Querer ter um pedaço de terra é 
legítimo. As pessoas precisam sonhar, as pessoas pre-
cisam acalentar seus sonhos, seja de um carro, de uma 
casa, de um apartamento, de um negócio ou de uma 
fazenda. Isso tudo é legítimo. Mas o que não pode é a 
realização do desejo de um ferir o desejo alheio, inva-
dir o desejo alheio. Nós temos terras de sobra neste 
País e não precisamos nos engalfinhar nas fazendas 
produtivas, causando insegurança jurídica. 

Pois eu quero informar a todos que o Brasil é o 
maior produtor de suco de laranja do mundo, fornecendo 
suco de laranja para todo o Brasil e ainda exportando 
para outros países, ajudando na balança comercial. 
Essa fazenda invadida é de alta produtividade na pro-
dução de laranja que será transformada em suco, Sr. 
Presidente. É a primeira vez na minha vida que eu 
vejo um desembargador, um juiz mandar os sem-terra 
voltarem a invadir uma propriedade privada depois de 
ter havido a reintegração de posse. 

Imaginem aqueles que não têm fazenda se fos-
se a sua casa tivesse o seu quintal invadido, se o seu 
apartamento tivesse sua sala invadida, se a sua loja 
fosse invadida, se a sua pequena oficina fosse inva-
dida... Como você se sentiria? Não é diferente com 
quem está no campo, Sr. Presidente. 

Eu peço ao Judiciário de Minas Gerais, este 
grande Estado do Brasil, que formou grandes políticos, 
grandes juristas, personalidades importantes, que torne 
sem efeito essa decisão, Sr. Presidente. Não é possível 
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que o empresariado brasileiro não tenha vontade de 
investir, não tenha vontade de retornar, tenha vontade 
de ir para outros países fazer outros investimentos. 

Agora, nós vimos, domingo...

(Interrupção do som.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ... de 
um dos maiores economistas do Brasil, um dos maio-
res economistas do mundo. Isso vai ter repercussão 
internacional negativa para o Brasil. Um hotel-fazenda, 
não uma fazenda, mas um hotel-fazenda invadido por 
centenas de índios, inflamados, insuflados pela Funai, 
a exigir terras indígenas. 

Também não vou discutir o desejo dos índios. Se 
eles querem mais terra, é um desejo deles. A União, 
que é a responsável pelos índios, que escolha e indi-
que as terras a serem demarcadas e desapropriadas, 
depois de indenizados os produtores rurais, e as dê 
para os índios. Se quiser, pode dar até o Brasil inteiro 
para os índios, Sr. Presidente, mas nós não podemos 
ferir o direito alheio, o direito de uma minoria. Este País 
optou pela democracia e pelo Estado de direito. Nós 
temos uma Constituição a seguir. Não é invadindo, 
esbulhando e tomando terras das pessoas que nós 
vamos produzir a paz, a riqueza e o emprego para o 
nosso País.

O fato não é de Armínio Fraga...

(Interrupção do som.)

A SRa KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – O fato 
é a repercussão negativa – ele já foi citado até para ser 
Ministro da Economia da Inglaterra –, é a repercussão 
negativa que isso causa em todo o mundo.

Mas não é só isso que estamos vivendo hoje, 
Sr. Presidente. Nós estamos vivendo injustiças prota-
gonizadas por entes federais, por instituições pagas 
pelo povo brasileiro. O setor rural está com a cabeça 
no desenvolvimento e os pés enterrados na lama, os 
pés enterrados no primitivismo. Nós precisamos dar 
um basta ao Ministério Público, por exemplo, que in-
siste em denegrir, todos os dias, Sr. Presidente, a pe-
cuária brasileira.

Eu quero dizer a esse Procurador da República 
do Pará que ele identifique as fazendas, que “dê nome 
aos bois”, que indique os frigoríficos que não prestam, 
aqueles que praticam a ilegalidade. Quando ele gene-
raliza dizendo que existe trabalho escravo na pecuária 
brasileira, que existe...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO. Fazendo soar a campainha.) – Para concluir, 
Senadora.

A SRa KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ... ele 
está prejudicando, Sr. Presidente, um dos setores mais 
importantes da economia nacional. Se esse cidadão 
não sabe, 85% da carne produzida no Brasil alimenta 
os próprios brasileiros. Nós exportamos para os ou-
tros países menos de 20%. E se nós temos a balança 
comercial positiva no Brasil, é graças à soja, graças 
à pecuária e graças aos minerais, aos metais. Se não 
fosse isso, a economia brasileira estaria no fundo do 
poço. Ele não pode denegrir, fazer do Ministério Público 
a sua bandeira. Ele está pronto para exercer o seu de-
ver, que é fiscalizar, ver se a população está comendo 
carne de qualidade, mas ele não pode generalizar e 
dizer que a pecuária brasileira é produzida por traba-
lho escravo e por desmatamento ilegal.

Dr. Daniel, Procurador do Ministério Público Fe-
deral, eu já entrei com uma ação com o meu próprio 
CPF. Não usei a CNA, não usei nenhum...

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO. Fazendo soar a campainha.) – Eu pediria à Se-
nadora que concluísse, por favor.

A SRa KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Eu 
mesma processei esse cidadão por usar recurso pú-
blico para produzir um vídeo mortal contra a carne 
brasileira. São milhares de produtores neste Brasil, 
meu senhor, que dependem da pecuária.

Agora, mostraram na televisão uma coisa corre-
ta: os matadouros, os pequenos frigoríficos que estão 
funcionando na ilegalidade, sem inspeção. Nós não 
podemos apoiar isso. Esses comerciantes precisam 
ser enquadrados. É preciso haver uma vigilância, é 
preciso haver inspeção. Mas, infelizmente, a lei não 
é regulamentada. Nós lutamos, anos e anos, mas a 
Lei de Inspeção não está regulamentada desde 1950 
e não conseguimos fazer o projeto de lei andar para 
que a inspeção municipal, a inspeção estadual tenha a 
mesma força e credibilidade da inspeção federal. Mas 
fechar os matadouros do Brasil é prejudicar...

(Interrupção do som.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ... 90% 
dos produtores do Brasil, que são pequenos produtores, 
que têm menos de 30 cabeças e que não têm carga 
suficiente para encher um caminhão e ir matar seus 
bois em um frigorífico grande, em um frigorífico que 
tenha o SIF. Nós precisamos dos matadouros.

Essa ONG que fez essa pesquisa, a Amigos da 
Terra... Não quero aqui contestar a pesquisa, não que-
ro dizer que os matadouros não precisam de solução. 
Precisam, sim. Mas a sugestão que essa ONG deu, de 
fechar os matadouros do Brasil, só atende à demanda 
de meia dúzia de frigoríficos, de um monopólio que 
vive no conforto de financiamento público com juros 
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baratos. Os matadouros não podem ser fechados. O 
Congresso Nacional tem que regulamentar a lei e fazer 
valer a fiscalização nos frigoríficos pequenos do País, 
sejam municipais, sejam estaduais.

Sr. Presidente, espero estar viva para que o agro-
negócio brasileiro possa ser celebrado...

(Interrupção do som.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Fora 
do microfone.) – ... não como um brasileiro especial...

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO. Fazendo soar a campainha.) – Senadora, peço-
-lhe para atentar...

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ... Os 
produtores não querem ser especiais, Sr. Presidente; 
nós queremos apenas ter o livre direito à Justiça.

E registro aqui o meu repúdio à Abras – Associa-
ção Brasileira de Supermercados, que tem como Pre-
sidente o Sr. Fernando Teruo, que assinou um reque-
rimento, um acordo com esse Ministério Público, que 
exige dos produtores, que exige dos supermercados o 
que eles não vão dar conta de cumprir. Aparecem na 
manchete como se estivessem fazendo a coisa certa. 
Quero repudiar a Abras, que não poderia ter assinado 
esse acordo “incumprível”, que não vai cumprir, apenas 
para ficar bonito na fotografia.

Chega de hipocrisia, Sr. Presidente. Este País 
é grande demais. Nós precisamos levar tudo isso a 
sério. Nós precisamos regulamentar, fazer as normas 
funcionarem, para que, de fato, a comida brasileira 
possa gerar confiança, credibilidade nos brasileiros, 
que são os nossos maiores consumidores, e também 
em outros países que ainda compram o que sobra da 
comida brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Kátia Abreu, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Cyro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senadora Kátia Abreu. Com 
certeza, a Constituição Brasileira merece respeito. Sin-
to que a Constituição foi extremamente desrespeitada 
de todas as maneiras.

Eu gostaria de comunicar a presença nas nossas 
galerias dos alunos do Colégio Marista João Paulo II, 
de Brasília, do ensino médio. Sejam bem-vindos!

Com muito prazer, concedo a palavra ao próxi-
mo orador inscrito, o Senador Casildo Maldaner, pelo 
tempo regulamentar de dez minutos.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Cyro Miranda, caros colegas, 

eu andava louco para fazer um aparte à Senadora 
Kátia Abreu, mas, pelo Regimento Interno, isso não 
cabia. Ela estava fazendo uma comunicação inadiá-
vel ou falava como Líder, e, pelo sistema, nesse caso, 
não cabe aparte.

Quero dizer que, sem dúvida alguma, ela é co-
rajosa. A Senadora Kátia Abreu, como diz o outro, é 
uma mulher “com faca na bota”, como se diz na ser-
ra catarinense. Ela não manda bilhete, diz as coisas. 
Ela representa muito bem, nesta Casa e no Brasil, a 
Confederação Nacional da Agricultura, e não deixa por 
menos, defende a agropecuária brasileira com muita 
força, com muita bravura.

Chega o Ministério Público, chega o que for, mas 
que se deem nomes aos bois, como diz ela. Que não 
se generalize! Queiram ou não, isso prejudica o que 
é nosso lá fora. Às vezes, com essas generalizações, 
as repercussões prejudicam a alimentação, prejudicam 
o País, prejudicam os negócios do Brasil no exterior, 
convenhamos! Por isso, temos que nos levantar! Er-
ros existem, mas vamos corrigi-los, vamos colocar as 
coisas nos seus devidos eixos.

Essa é apenas a manifestação que eu queria ter 
feito no discurso dela e que faço antes de arrolar o tema 
que trago nesta tarde, Sr. Presidente e caros colegas.

Orgulhosamente, vivemos sob a égide do Es-
tado democrático de direito. Nele, a lei é instrumento 
da Justiça, alcançando, de forma igualitária, todos os 
cidadãos, garantindo seus direitos e deveres, estabe-
lecendo liberdades ou impondo sanções. É o instru-
mento de regulação e pacificação da sociedade, de 
soluções das lides.

No topo de nossa pirâmide legal, está a nossa 
Carta Magna, regra maior e bússola que regula todos 
os normativos a ela subordinados: leis complemen-
tares, ordinárias, delegadas, estaduais, municipais e 
distritais; decretos; portarias etc.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da 
nossa Carta Magna, “todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição”. São jus-
tamente os representantes escolhidos para o Poder 
Legislativo – Senadores, Deputados Federais, Esta-
duais e Distritais e Vereadores – os responsáveis por 
elaborar e atualizar todo esse corpo normativo. Essa 
é a norma no Brasil.

Apesar dos esforços realizados, convivemos atu-
almente com algumas incongruências que chegam a 
ser cômicas. Nosso comércio marítimo, por exemplo, 
ainda é regido – veja bem, Senador Cyro – por normas 
do Código Comercial de 1850.

Vejam o que diz o art. 500 desse Código, que 
ainda está em vigor no Brasil:
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Art. 500. O capitão que seduzir ou desenca-
minhar marinheiro matriculado em outra em-
barcação será punido com a multa de cem mil 
réis por cada indivíduo que desencaminhar e 
obrigado a entregar o marinheiro seduzido, 
existindo a bordo do seu navio; e se a embar-
cação por esta falta deixar de fazer-se à vela, 
será responsável pelas estadias da demora.

Vejam bem como são as coisas! Isso ainda está 
no nosso Código Comercial de 1850, da época do Im-
pério! E as expressões que aqui lemos são impressões 
itálicas. Estou fazendo uma transcrição ipsis litteris. 
Então, vejam como é. Existe uma comissão tratando 
disso. Dos 17 códigos existentes no Brasil, 6 estão 
sendo revisados, estão sendo analisados. Uma coisa 
precisa andar.

Ou ainda vejamos o que diz o art. 511, por curio-
sidade: “Art. 511. 0 capitão que entrar em porto estran-
geiro é obrigado a apresentar-se ao cônsul do Império 
nas primeiras 24 (vinte quatro) horas úteis [...]”. Ainda 
se fala em Império. Tudo bem, tem que se apresentar, 
mas é ainda a época do Império. E ali vai... E se esse 
for um porto do Império, aí o capitão tem que se apre-
sentar também em outro setor da alfândega. E por aí 
vai. E se fala do Império, daquela época.

Obviamente, os regramentos sofrem atualizações 
ao longo do tempo: alterações, emendas, supressões 
e acréscimos em seus artigos. As mudanças ocorri-
das na sociedade e no mundo buscam abrir espaço 
na legislação, sejam elas de âmbito social, econômico 
ou cultural. O debate e a votação ocorrem nas Casas 
legislativas, e as mudanças são incorporadas à legis-
lação. Esse é o processo natural de construção do 
corpo legal que nos rege.

Como Parlamentares, precisamos fazer mea-
-culpa. Apesar dos esforços empreendidos, nosso rito 
legislativo não tem conseguido dar uma resposta que 
faça frente à velocidade das transformações sociais, 
às demandas surgidas dos conflitos ou dos avanços 
tecnológicos.

Não temos números oficiais, mas se estima que 
existam, no Brasil, mais de 180 mil diplomas legais em 
seus diversos âmbitos de competência. É um emara-
nhado sem fim, que, ao invés de facilitar a vida do ci-
dadão e a organização social, por vezes contribuem 
para uma grande confusão. E bota confusão nisso!

A consequência é que, de fato, tais leis caem em 
desuso por absoluta carência de eficácia e amonto-
am-se num imenso “lixo legal”. E ali ficam como lixo. 
Se nós as tirarmos, o lixo pode ser transformado em 
coisa de luxo. Precisamos fazer isto: desburocratizar, 
limpar, atualizar. Essas coisas não podem ficar assim 
eternamente.

Esforços são empreendidos e merecem nosso 
reconhecimento. Atualmente, no Congresso Nacional, 
seis comissões analisam a atualização de importantes 
códigos, como o Código Penal, o de Processo Penal, 
o de Processo Civil, o Comercial – fiz até algumas 
citações –, o Eleitoral e o de Defesa do Consumidor. 
Na Câmara, outra comissão elabora propostas para 
142 dispositivos constitucionais que ainda carecem 
de legislação.

É preciso que a sociedade compreenda que o 
processo legislativo guarda peculiaridades e deve ser 
conduzido com parcimônia, pois suas decisões afetarão 
a vida de todos os brasileiros. É por essa razão que 
temos um Poder Legislativo bicameral. É para isso que 
funcionam nossas distintas comissões permanentes, 
nossas audiências públicas, enfim.

Por outro lado, não podemos usar a lentidão do 
rito como justificativa para nossa demora. No sistema 
de separação de Poderes, a Constituição prevê o fun-
cionamento independente e harmônico entre Executivo, 
Legislativo e Judiciário, cada qual com suas compe-
tências definidas, mas com poderes de interferência 
mútuos, conhecidos na Ciência Política como “freios 
e contrapesos”.

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Vou encerrar, Sr. Presidente.

Há, sobretudo, uma máxima conhecida por to-
dos, de que “não há vácuo de poder”. Se o espaço 
não está sendo preenchido por um, ele será ocupado 
por outro. Não podemos abrir mão de nossas prerro-
gativas e competências, sob pena de as vermos exer-
cidas por outros.

Votemos, nobres colegas, votemos!
Estas são as reflexões que trago à Casa, nesta 

tarde, Sr. Presidente, porque sou abordado, em vários 
lugares do meu Estado de Santa Catarina e por onde 
ando, para tratar de inúmeras legislações que, desde 
a época da Império – algumas são da Idade Média –, 
ainda estão em vigor.

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– E aí se tornam verdadeiros alfarrábios ensebados, 
ficam nos baús da história e ali ficam criando mofo, 
ficam criando lixo. Precisamos restilá-los, precisamos 
transpirá-los, modernizá-los, atualizá-los. Eu penso 
que essa é a grande caminhada. Com isso, haverá 
mais espaço para tudo, para transformar o próprio 
“lixo legal” de hoje em luxo, em coisas melhores. Essa 
é a atuação e o espírito que precisamos empreender 
nessa grande caminhada.

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner. É 
difícil a gente acreditar que ainda esteja vigendo parte 
do Código Comercial de 1850, que foi pouco atualizado.

Pois não, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Caro Presidente, Senador 
Cyro Miranda, aproveito a agradável companhia do 
Senador Jayme Campos, para anunciar a presença no 
nosso plenário do Prefeito de Senador Guiomard, Mu-
nicípio do Acre, Prefeito James Gomes, com a maioria 
dos Vereadores representando a Câmara Municipal de 
Senador Guiomard, e também do Secretário de Plane-
jamento do Município, que, em Brasília, estão fazendo 
contato com os Parlamentares, com nossa Bancada 
federal, em busca da tão necessária emenda para a 
realização de obras importantes naquele Município.

Então, fica aqui o registro da presença do Prefei-
to James Gomes, do PSDB, do Município de Senador 
Guiomard, no plenário do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador. Que sejam muito 
bem-vindos!

Convido a usar da palavra o próximo inscrito para 
fazer uma comunicação inadiável, o Senador Paulo 
Paim. (Pausa.)

Senador Jayme Campos, o senhor poderia ocu-
par a Presidência, por favor? (Pausa.)

O Sr. Cyro Miranda deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Cam-
pos, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Concedo a palavra ao ilustre Senador 
Cyro Miranda, seguindo a ordem de inscrição.

V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Senador Jayme Campos, que preside, 
neste momento, a sessão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes 
da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado e 
da Agência Senado, amigos, o que todos temíamos 
aconteceu: o IPCA acumulado em 12 meses superou 
o teto da meta da inflação e chegou a 6,59%, confor-
me relatório de IBGE divulgado hoje.

Será que a Presidente vai acordar agora? Ao me-
nos já ouviu outros conselheiros sobre a condução da 
política econômica: Delfim Netto, Luiz Gonzaga Bellu-
zzo e Yoshiaki Nakano.

Ainda que não admita publicamente, afasta-se do 
Ministro Guido Mantega, que, convenhamos, morreria 
de fome se tivesse que fazer previsões, que estaria 
desempregado em qualquer consultoria!

O fato é que a própria Presidente deve estar des-
confiada do otimismo de alguns economistas cujas 
previsões apontam para crescimento do PIB em tor-
no de 3% para 2013. Se isso se confirmar, será uma 
vitória após dois anos de verdadeira e inquestionável 
estagnação da economia. Mas, a julgar pelas previ-
sões anteriores, sobretudo do Ministro Mantega, a 
Presidente e o Brasil, lamentavelmente, correm sérios 
riscos de frustração.

Nenhum dos esforços realizados pelo Governo no 
sentido de estimular determinados segmentos produ-
tivos tem sido suficiente para alavancar investimentos 
no setor privado.

Existe hoje extrema desconfiança dos empre-
sários em relação às ações do Governo. Não há um 
plano consistente, um conjunto de metas de médio e 
longo prazo para dar um norte ao Brasil. As medidas 
são muito pontuais, tímidas e insuficientes para dar 
uma guinada numa economia que se arrasta e, difi-
cilmente, decolará até 2014. E o Banco Central, que 
precisaria ser independente para tomar a frente, está 
acomodado e submisso ao Poder Executivo, diante da 
fraca atividade econômica e de uma inflação que foge 
ao controle. Assim como o Ministro da Economia, o 
Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, es-
pera por um milagre. 

Há um quadro perigoso que ameaça a economia 
brasileira. Combinam-se alta sistemática da inflação 
e pífio crescimento econômico. Isso é grave por três 
razões: primeiro, mostra que a inflação, além de estar 
alta, generalizou-se e já não pode mais ser vista como 
sazonal ou pontual; segundo, inflação e crescimento 
pífio geram recessão; terceiro, com certeza, o mais 
grave: o Banco Central tem demonstrado total submis-
são à Presidente na condução da política monetária.

O último Relatório Trimestral de Inflação sinalizou 
leniência diante do problema e deixou claro que vai 
tolerar o aumento dos preços, na esperança de que a 
economia se recupere. 

Tombini só age se a Presidente mandar! 
Mas, se o Governo já trabalha com uma inflação 

fora do teto da meta, que é de 6,5%; se o IPCA acumu-
lado em 12 meses deverá bater em 6,7% já no segun-
do semestre de 2013, por que o Banco Central quer 
aguardar até maio para tomar alguma medida efetiva? 
É que os únicos remédios do Governo para conter a 
inflação são o aumento de juros e as desonerações.

Sr. Presidente, o remédio que o Banco Central 
prepara não nos parece o melhor. Vão aumentar a taxa 
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Selic dos atuais 7,25% ao ano para 7,5%, e deverão 
elevá-la a 8% até final de 2013. Essa atitude vai aca-
bar sinalizando para um mercado que, definitivamente, 
precisa ter cautela com o quadro da economia.

Até quando o Banco Central pretende elevar as 
taxas de juros para conter a inflação? Oito por cento 
não seriam suficientes? E se o mercado não reagir? 

É uma peça perigosa, de alto risco, que torna o 
milagre dos 3% de crescimento em 2013 uma meta 
distante.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, como oposição, nós 
queremos e devemos oferecer alternativas e soluções 
para esse problema. Não queremos e não devemos 
nos restringir apenas às críticas. Não se pode confun-
dir a necessidade de restrição ao crédito como medida 
para evitar a inadimplência com aumento da taxa Se-
lic. Ambas são medidas para conter a inflação, mas a 
restrição ao crédito não traz de volta o fantasma dos 
juros exorbitantes que aterrorizaram o Brasil. 

Aumentar a taxa Selic não teria o efeito espera-
do. Ao contrário, vai mostrar de vez ao mercado uma 
realidade nada otimista para os próximos anos.

Como bem observa o economista Sérgio Vale, 
o que leva ao crescimento é dar a percepção de que 
é interessante investir no Brasil, mas os investidores 
estão cada vez mais reticentes, porque a qualidade 
regulatória caiu.

Segundo o Banco Mundial, estamos bem abaixo 
de outros países da América Latina. As decisões re-
gulatórias do Governo são vistas como uma decisão 
pessoal da Presidente. 

Srªs e Srs. Senadores é outra a política neces-
sária para salvar a estabilidade econômica, duramen-
te conquistada ao longo das últimas décadas, desde 
que Fernando Henrique Cardoso lançou o Plano Real.

A desculpa da crise externa já não serve mais 
como argumento. O truque do superávit primário não 
convence mais. As manobras escandalosas para fechar 
as contas de 2012 mostraram a fragilidade do Estado, 
que vende uma imagem de forte, mas interfere de for-
ma equivocada na economia.

É preciso que o Governo faça a sua parte, corte 
na própria carne e melhore a qualidade dos gastos pú-
blicos. O Governo da Presidente Dilma precisa resolver 
os problemas estruturais do Brasil. A dívida dos Estados 
e dos Municípios é um bom exemplo. A concentração 
de recursos na União sufoca os demais entes fede-
rativos e inviabiliza o fomento a economias regionais. 
As políticas de redução de IPI e desoneração, por sua 
vez, são injustas e preconceituosas. Injustas porque 
não há critérios claros e precisos para a concessão 
desses benefícios. Além disso, o empresariado nunca 
sabe quando serão ou não retirados. Preconceituosas 

porque fazem uma distinção equivocada sobre as mais 
diversas atividades produtivas.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Quando 
possível, um aparte, Senador.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Por que se desonera a folha de pagamento de 25 seto-
res num primeiro momento? Depois, mais 14 setores? 
Por que não se desonera a folha de todos os setores? 

Com muito prazer, concedo um aparte ao Sena-
dor Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Sena-
dor Cyro, quero parabenizá-lo pelo discurso na tarde 
de hoje, relevante, numa hora certa, bem-conceituado. 
Senador, a população brasileira, hoje, está preocupada. 
Volta o câncer chamado inflação neste País, Senador. 
Não há quem negue e não há mais nenhum conceito 
que se possa mentir em relação a isso. A inflação bate 
na porta do brasileiro. Eu não sei qual foi, Senador, a 
revista ou o jornal em que li que o político pode ficar 
tranquilo, porque agora nele não será mais jogado 
tomate, porque o tomate está muito caro. O açaí, na 
minha terra, a farinha de mandioca com aumento de 
150%! É preciso que todos os Senadores atentem para 
o seu discurso na tarde de hoje. Era o meu. Infelizmen-
te, não pude fazê-lo, ao combater a corrupção no meu 
Estado, mas o seu discurso merece eco em todos os 
lares brasileiros. As donas de casa estão sentindo na 
pele o preço aumentar. Volta a inflação brasileira, infe-
lizmente. Parabéns pela sua preocupação!

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado, Senador Mário Couto.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-
que para um aparte.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, na mesma linha do Senador Mário Couto, eu 
quero dizer que é bom ter alguém trazendo esse dis-
curso. Na verdade, nós devíamos, de certa maneira, 
parar o Senado, Senador Mário Couto, durante algu-
mas horas, com todos os Senadores presentes, para 
discutirmos a gravidade do risco inflacionário

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Se a inflação chega a dois dígitos, como se diz, tudo 
mais se desarticula. Começa que o Bolsa Família se 
acaba, consumido pela inflação dos bens de consu-
mo, que é medida pelo chamado IPCA1, que mede a 
inflação dos pobres, que já chegou a 12%. Segundo, 
porque os empresários e os próprios consumidores, 
todos nós perdemos a noção. Terceiro, porque o mo-
vimento sindical vai querer, normalmente, indexar os 
salários. Indexando os salários, ninguém segura mais 
a inflação. Não indexando, ninguém segura mais os 
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trabalhadores. Nós deveríamos transformar esse seu 
discurso num grande debate nesta Casa. Eu lamen-
to que não estejamos fazendo isso, e a inflação está 
passando ao largo ou através de assessores técnicos 
da Presidenta, como eu vi o Ministro Delfim Netto, o 
Nakano e outros. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A 
inflação não pode ser um discurso apenas técnico. A 
inflação é um problema político, porque, para combatê-
-la, precisa-se de decisões que trazem sacrifícios. Para 
tê-la, provocam-se outros sacrifícios, e alguém tem que 
pagar. É uma questão política, sobretudo, e parece que 
nós estamos um pouco ausentes no discurso sobre 
inflação, salvo um ou outro como o seu discurso e o 
que eu vou fazer depois do senhor, na mesma linha.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado, Senador Buarque.

Concluindo, Senador, o que se percebe é um 
improviso descabido, um atrás do outro. Não temos 
a menor dúvida de que, nesse ritmo, a Presidente vai 
ver a fama de boa gestora se apagar. É difícil acreditar 
que a Presidente Dilma Rousseff vai deixar escapar 
a oportunidade histórica de usar a força política e a 
popularidade em favor da aprovação de uma inadiável 
reforma tributária.

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – O 
Brasil precisa respirar, Sr. Presidente! Sair desse su-
foco! O País não pode jogar por terra todo o esforço 
da estabilidade econômica, construída ao longo das 
últimas décadas. No dito popular, é hora de o Governo 
parar de pisar no tomate.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Agradeço o ilustre e valoroso Senador 
Cyro Miranda pelas belas palavras, muito oportunas.

Para fazer um breve comunicado, temos o ilustre 
Senador Paulo Paim. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para alertar V. Exª 
que os microfones estão baixos. Quase não se ouviu 
o Senador Cristovam. (Pausa.)

Está melhorando.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Pela ordem de inscrição, para um breve 
comunicado, Senador Paulo Paim. (Pausa.)

Como Líder, o Senador Inácio Arruda. 
V. Exª tem dez minutos para fazer uso da palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, infelizmente, não tive a oportu-
nidade de apartear o nosso colega Cyro Miranda, que 
levanta a questão, o tema do processo de desenvolvi-
mento econômico do Brasil, porque eu vejo sob esse 
ponto de vista.

Quero considerar o seguinte: há, Senador, Srªs 
e Srs. Senadores, uma verdadeira campanha na mí-
dia para aumentar os juros. Sinceramente, Senador 
Jayme, é assalto, roubo, ladroagem contra o povo 
brasileiro! É isso que se está tentando fazer. Não há 
nada mais grave.

Imaginem a dívida interna brasileira: 0,25% de 
juros, que é o que desejam; 0,5% de juros, que é o que 
desejam. Isso significa aumento de bilhões e bilhões de 
reais na dívida interna brasileira, que vai ser paga por 
todos nós e que não aparece na imagem da inflação, 
não, porque os juros escamoteiam, escondem essa 
verdade no nosso País. Como remédio, para combater 
a inflação do tomate, do feijão, do milho, da hortaliça, 
pedem juros altos.

Que escárnio contra o povo brasileiro! Pelo amor 
de Deus! Isto não é mais aceitável: arguir a indepen-
dência de Banco Central. Sinceramente, o Banco Cen-
tral é independente e não pode ficar submetido a uma 
campanha atroz. 

Todo dia é uma dezena de consultores das agên-
cias bancárias, dos rentistas, desses que não põem 
um prego numa barra de sabão no Brasil, que vivem 
da ganância, que vivem dos juros, que clamam todo 
dia por juros, juros e juros!

Sinceramente, o que é isso no Brasil? Não se 
pode viver desse jeito. O Brasil já tem um dos maiores 
juros pagos no mundo. Um dos maiores juros pagos 
no mundo! Isso é um assalto descarado ao bolso do 
povo brasileiro.

Será que algum empresário honrado, honesto, 
que produz tomate, hortaliça, que produz peça de ca-
minhão, que produz trator, que produz peça de avião, 
está pedindo juros mais altos? Será que está? Será 
que alguma central sindical, seja de que corrente for, 
está pedindo juros mais altos? Há algum movimento 
da sociedade, do povo, da periferia, que precisa de 
uma casa, que precisa de emprego para melhorar a 
renda, pedindo juros mais altos? Sinceramente! Pelo 
amor de Deus!

Banco Central independente é aquele que au-
menta juros? Eu não sabia que isso é que era Banco 
Central independente, o que cobra juros altos do Es-
tado nacional e transporta-os para toda a economia. 
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É isso que é a independência do Banco Central? Se 
for isso, sinceramente, não dá para ter Banco Central 
independente. Se ele tem como matriz, base, manter 
a política de juros, para permitir que a ganância, o 
rentismo, o parasitismo se mantenha como mestre da 
economia, aí não dá.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Juros são instrumentos. Não podem ser o centro do 
debate da economia em nosso País, se não vai ser 
um desastre. 

E digo: há muita controvérsia sobre os fatos, mas, 
sinceramente, os investimentos que têm sido feitos, 
mesmo na logística, embora haja muitos gargalos, mui-
tos problemas que foram acumulados no tempo... Nós 
temos muitos problemas que foram e que são frutos 
da legislação que nós produzimos aqui no Congres-
so Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, sobre o processo licitatório, as instâncias que 
discutem a questão ambiental, variadas, porque há ins-
tância federal, instância estadual, instância municipal...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, o tema é deveras controverso.

Agradeço os dois minutos que V. Exª nos oferece 
para manter este debate acesso, que considero muito 
rico, muito importante, para o nosso País.

Mas clamo pela produção, eu clamo aos produto-
res de tomate do Brasil: vamos plantar mais tomates; 
ao setor de hortaliças nacional: vamos produzir mais 
hortaliças. Tudo para impedirmos que o povo inteiro 
seja punido com taxas de juros elevada, porque isso é 
assalto, isso é roubo contra o povo, isso é ladroagem 
contra o povo brasileiro. Nós não podemos aceitar isso. 
Nós não podemos aceitar essa cantilena de consulto-
res de agências financeiras, rentistas, anunciando o 
desespero no País, que há uma crise monumental, que 
o País vai se acabar se não aumentarmos as taxas de 
juros. Isso não! Taxas de juros podem ser aumentadas, 
podem ser reduzidas, mas não podem ser a cantilena 
diária que se ouve no nosso País, que já é o país das 
taxas de juros mais altas do Planeta.

Vamos produzir!
Nunca se investiu tanto em infraestrutura no País, 

no setor de logística, inclusive! Transporte ferroviário, 
metrô, estradas, construção de navios que tinha aca-
bado; tudo isso está sendo retomado, sendo recons-
truído, sendo reanimado na economia brasileira, pela 
graça da ação da nossa Presidenta e que já vem desde 
o Presidente Lula.

É verdade, todos nós somos temerosos; não que-
remos uma inflação a mais, não queremos um índice 
a mais, mas, pelo amor de Deus, não nos dê como re-
médio veneno puro. Não me dê como remédio veneno. 
É isso que querem dar à economia brasileira. Querem 
nos dar veneno! É isso que querem nos ...

O SR. PRESDIENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Senador Inácio, mais dois minutos a V. Exª.

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Não posso aceitar que o veneno seja oferecido ao 
povo brasileiro como saída e como alternativa única; 
não pode ser. Topo e acho que temos clamado aqui 
por esse debate. Vamos discutir. Vamos fazer um fó-
rum. Há um fórum de Lideranças da Base do Gover-
no com a Presidenta Dilma. Vamos chamar a própria 
Presidenta e discutir com ela alternativas que variem 
dos juros, que não seja essa a única alternativa para 
nós. Essa alternativa levou o País à estagnação, em 
muitos momentos. Os juros levaram o nosso País à 
bancarrota em muitas horas. A política elevada de juros 
nunca nos tirou de situação desfavorável. Ao contrário, 
aumentou o fosso do Brasil. Em todas as épocas que 
os juros foram elevados à estratosfera, nós tivemos 
um fosso econômico, tivemos uma crise maior. Não 
nos deem como única saída o veneno. Isso não é bom 
para o nosso País!

Quero chamar a atenção dos nossos colegas 
Senadores. Há uma campanha, gente, pelo amor de 
Deus! É uma campanha de pequenos setores – um 
grupo pequeno do País – que clamam por juros altos. 
Nós vamos aceitar isso placidamente? Acho que não 
devemos. Convidemos a nossa Presidente para reu-
nir o seu conselho político para dialogar sobre a infla-
ção que corrói, sim, o Bolsa Família, o salário, corrói 
tudo. Vamos buscar alternativas boas. Há alternativas 
melhores para nós do que a política de taxa de juros 
elevada. Essa, sim, mata qualquer nação. Não vi ne-
nhuma sair por esse caminho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Inácio Arruda.
Continuando a lista de inscrição, convido para fa-

zer uso da palavra o ilustre Senador Cristovam Buarque.
V. Exª tem dez minutos, na forma regimental, 

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

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Boa tarde, Srªs e Srs. Senadores!

Senador Inácio Arruda, adoraria ter feito um apar-
te ao senhor, mas não era permitido. Mas o senhor 
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pode fazer apartes a mim. Fazemos aqui o que este 
Senado, Senador José Agripino, deveria estar fazen-
do, que é debater esse assunto. Até porque ninguém 
pode dizer aqui que tem certeza de que aumenta ou 
de que diminui e quanto.

Mas queria dizer que, no caso de Fortaleza, o 
IBGE publicou hoje o índice de preços: foi 8,11%. Foi 
a segunda cidade onde a inflação foi mais alta. Só Be-
lém ficou à frente, onde o índice foi 9,19%.

Oito é muito! Oito significa que a cada seis ou sete 
anos, o salário cai à metade. É muito, muito mesmo! E 
quando cair, teremos de fazer a indexação. E quando 
fizer a indexação, isso pressiona ainda mais a inflação.

Então, o primeiro ponto em que teremos de estar 
de acordo: temos ou não de fazer o esforço necessá-
rio nacional para impedir que, em Fortaleza, os preços 
continuem subindo 8%? Temos! Não há dúvida entre 
nós. E aí vem a discussão sobre os juros.

Creio que a grande pergunta não é se devemos 
ou não aumentar juros. A grande pergunta é como 
combinar consumo e poupança. Isso porque, a cada 
R$100,00 de renda, uma parte vai para o consumo, 
outra parte vai para a poupança.

Quando poupamos pouco, o investimento é pe-
queno. Então, a produção fica pequena e a demanda 
vai crescendo para atender ao consumo. Então, os 
preços sobem. E não há jeito de impedir isso, a não 
ser um regime autoritário que determine o preço fixo 
e crie escassez.

Ou seja, em vez de nós subirmos os preços, 
criam-se aquelas libretas que, em algumas economias 
centrais, eram usadas para impedir o aumento dos 
preços, reduzindo o consumo.

Ninguém quer isso. É impossível não subir preço 
quando o consumo cresce mais do que a oferta. Não 
há como! E a oferta depende hoje do investimento de 
ontem, que, por sua vez, depende da poupança de 
antes de ontem.

E o Governo brasileiro – aí sim, devemos traba-
lhar – está errando na política extremamente positiva 
do ponto de vista político de incentivar o consumo, 
mesmo sacrificando a poupança.

É aí que têm entrado os juros. Os juros sobem 
como uma forma de tentar diminuir o consumo e au-
mentar a poupança. E é claro que traz um prejuízo, um 
prejuízo a cada um de nós que consome hoje. Mas esse 
seria o sacrifício necessário hoje para que nós, ama-
nhã, Senador, não tivéssemos de chorar ou a inflação 
ou, pior do que a inflação, a inflação com estagnação 
por falta de investimento, por falta de poupança.

Não nos cabe aqui a meu ver dizer se devem ou 
não subir os juros. Eu não entro nisso, é uma decisão 

técnica – e nem cabe à Presidenta da República se 
meter nisso. Isso é um perigo! Se eu fosse presidente 
não queria ter o poder de determinar a taxa de juros. 
Sabem por quê? Porque eu iria jogar lá para baixo: 2% 
ou 3%, para incentivar o consumo. Mas aí o buraco vi-
ria depois, e o Presidente seguinte teria que pagar o 
preço de enfrentar a crise geral de desabastecimento 
e de uma inflação descontrolada. E aí nós estaríamos 
perdidos. Porque não é fácil manter os preços baixos, 
mas é quase impossível recuperar os preços depois 
que eles estouram. Por isso, o nosso esforço hoje é 
não deixar que suba essa taxa de inflação.

Ontem eu distribuí um pequeno trabalho que cha-
mei de Alertas Sobre o Quadro da Economia Brasileira, 
em que eu colocava aqui a prospecção do Banco Cen-
tral de que a inflação iria estourar além do limite de 6,5 
no segundo trimestre de 2013. O que se esperava para 
o segundo trimestre – seria em junho – estourou hoje. 
Hoje, o IBGE já divulgou que a nossa meta de 4,5 tem 
dois para cima e dois para baixo. Nós já estouramos 
os dois para cima. Isso é muito grave!

Mas não é só isso que é grave. Grave é que o 
Banco Central não diz o que vai fazer ou, quando diz, 
fala só em juros – que, aliás, é a primeira responsa-
bilidade do Banco Central. O conjunto da distribuição 
entre oferta e demanda, entre poupança e consumo 
é o Governo que deve fazer. É a política econômica, 
não a política monetária. É o Ministério da Fazenda, 
não o Banco Central.

E nós não estamos vendo com clareza o Gover-
no trabalhando no sentido de impedir a inflação. Até 
porque é bom que haja consumo, é ótimo que haja 
consumo. Mas cada um de nós sabe que, em casa, 
quando se consome demais, depois vai pagar um pre-
ço no endividamento.

A taxa de juros entra exatamente para reduzir a 
possibilidade de financiar o consumo além das possibi-
lidades do nível de renda da sociedade brasileira. Nós 
jogamos para frente. Já que não temos dinheiro agora, 
jogamos para frente o pagamento e compramos agora 
o que a gente não pode comprar. Enquanto isso, nós 
vamos deixando de fazer estradas, portos, hidrelétricas 
na quantidade necessária; vamos deixando de colo-
car dinheiro em máquinas e equipamentos industriais.

A situação hoje, a meu ver, é extremamente pe-
rigosa. Não pela taxa de juros, mas pela relação con-
sumo/poupança. Nós estamos em 14% ou 17% – não 
me lembro agora – a taxa de poupança. É muito baixo. 
Não é preciso chegar aos 40% da China, nem chega-
remos lá – até porque é uma economia muito controla-
da e com baixo nível de consumo, com baixo nível de 
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satisfação da população. Mas não podemos continuar 
entre 14% e 17%.

Mas não é só isso. Se nós tivéssemos tendo in-
flação e conseguindo crescimento, aí a gente poderia 
até analisar: bem, a gente tem o crescimento, mas 
adiante a gente reduz o preço porque a oferta cresce; 
mas não estamos tendo. Por que não estamos tendo? 
Basicamente porque, não havendo poupança, não há 
investimento; não havendo investimento, não há cres-
cimento. Esse é o primeiro ponto.

Segundo, porque hoje as grandes alternativas de 
investimento são os setores de alta tecnologia. Setor 
como commodities tem limites; ninguém come mais 
de uma quantidade de soja por dia, não há jeito, mas 
computador você compra mais de um por ano, se hou-
ver um bom preço.

Nós não estamos aproveitando o que os econo-
mistas chamam de nichos – não gosto dessa palavra 
–, os núcleos de alternativa de investimento. Por quê? 
Porque não temos a ciência e a tecnologia, Senador 
Randolfe. E por que não temos? Porque não temos 
educação. O problema é muito mais complexo do que 
taxa de juros. Aí estou de acordo com o Senador Iná-
cio Arruda. Não podemos enfrentar a inflação apenas 
com aumento de juros, mas não podemos descartá-lo 
também, se isso for preciso diante das análises.

Minha preocupação é que agora, pelo que pa-
rece, vai ser a taxa de juros o centro da luta contra a 
inflação, porque o que a gente vê é a Presidenta con-
vidando economistas que chegam aqui propondo o 
aumento da taxa de juros.

A sensação que eu tive, Senador José Agripino, 
foi a de que a Presidenta chamou esses economistas 
para ter uma justificativa para fazer o que ela tinha deci-
dido. Nem ela deveria ter decidido, porque isso é coisa 
do Banco Central, nem deveria procurar justificar isso.

Mas não é só o problema do crescimento e dos 
indicadores de inflação. Nós temos um problema sério 
no balanço de pagamentos; nós sempre tivemos um 
grande superávit em nossas exportações para com-
pensar os déficits em outras balanças, como serviços, 
por exemplo. Nós estamos tendo uma redução cons-
tante de nosso saldo na balança comercial. Isso levará 
a uma situação grave no câmbio. E quando o câmbio 
subir para equilibrar exportações com importações, aí 
a inflação vai subir de novo. E vai subir mais. Mas não 
é só isso. O nosso crescimento é baixo e ruim. Existe 
crescimento com qualidade e crescimento sem quali-
dade, crescimento bom e crescimento que não é bom.

Crescimento não é só crescimento; há um bom 
e um ruim. O crescimento ruim é o que polui; o ruim 
é o que é baseado em bens primários e não em bens 

de alta tecnologia. O nosso crescimento está sendo 
baseado no crescimento ruim e pequeno. 

Mas não é só isso que nos assusta e que faz com 
que eu tenha feito esse documento de alertas que dis-
tribuí ontem na Comissão de Economia – e, para quem 
quiser pedir em casa, a gente manda isso, ou encontra 
fácil no site do Senado. Nós temos um problema sério 
nas finanças públicas, devido, em parte, às...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– ... devido às desonerações. Todos queremos deso-
nerações, como todos queremos juros baixos, mas há 
um limite. Economia você não faz só com o que você 
deseja, e o Senador sabe bem e tem falado sobre 
isso. Economia não existe de esquerda ou de direita; 
economia existe a certa e a errada. O que existe de 
direita e de esquerda é política social, política social é 
de esquerda ou de direita. Em economia já houve um 
tempo em que era de esquerda ou de direita. Com a 
globalização, não podemos fechar o País. Com o sis-
tema financeiro integrado mundialmente, não podemos 
manipular a taxa de juros, como a gente quer. Acabou 
a possibilidade de a gente ter uma economia dirigida 
ideologicamente. É o social, é o sistema de saúde 
funcionar bem; é o sistema de educação colocar na 
mesma escola o filho do patrão e o filho do trabalha-
dor. Isso é ser de esquerda!

A taxa de juros é um problema que tem que ser 
analisado tecnicamente.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – A certa e a errada.

Senador, nós temos um problema sério de finan-
ças; as desonerações vão, sim, criar um problema de 
finanças federal, estadual e municipal, porque a gen-
te esquece que o Governo desonera dos impostos 
federais, mas o Governo transfere para os Estados e 
Municípios conforme a sua renda. A renda da União 
caindo, cai a dos Municípios.

Então, não vai dar tempo, em dez minutos, de 
analisar tudo isso, mas eu só quero dizer que é com 
surpresa negativa que eu vejo a taxa de inflação estou-
rar a meta antes até do prazo que o Banco Central já 
pensava com certa leniência, palavra que vem sendo 
usada ultimamente no Brasil.

Mas o Senador Inácio Arruda pediu um aparte. 
Eu gostaria muito que fosse possível, porque eu queria 
ter feito a ele, mas ele falou pela liderança.

Senador Inácio.
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O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Na 
verdade, eu quero ir na linha de V. Exª, que é o quê? 
Nós temos...

(Interrupção do som.)

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE. Fora 
do microfone.) – ... poucas alternativas.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Concedo mais dois minutos para conclusão 
do aparte e do senhor orador.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Nós 
não dependemos só dessa pressão de rentistas, por-
que isso rende o País inteiro. Esse que é o problema. 
Há uma cantilena de que: “olha, há inflação, é taxa 
de juros, só temos essa alternativa”. Nós não pode-
mos trabalhar com aumento de poupança, nós não 
podemos trabalhar com ampliação dos investimentos 
públicos, que são possíveis de acontecer, quer dizer, 
há uma séria de alternativas, há uma série de outras 
variáveis antes de você chegar e dizer: “Bom, a única 
alternativa que eu tenho é aumentar a taxa de juros”. 
Digo isso porque taxa de juros, taxa de câmbio, todos 
esses mecanismos da política econômica são chave: 
o preço do seu dinheiro. Então, imagina: os america-
nos podem injetar três trilhões na economia mundial....
Assim, vum! O que decide isso? É a política. Eles de-
cidiram politicamente. Os europeus jogaram um trilhão 
de euros na economia mundial.

(Soa a campainha.)

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Dane-
-se a economia mundial! Eles jogaram. E isso causa 
inflação. Aqui também repercute na nossa inflação 
intensamente. É a crise deles transferida para nós. 
Então, nós temos o nosso dever de casa. Temos de 
estar atentos ao cenário que V. Exª identificou muito 
bem: mexeu lá, mexeu aqui. Mas taxa de câmbio, in-
flação, juros, esses mecanismos todos dependem da 
decisão política. Se o Governo tem sustentação polí-
tica suficiente, no debate econômico, para tomar me-
didas que não sejam apenas essas. Por isso que eu 
digo: é bom colocar a Presidente na roda, pelo menos 
com a sua base, para nós dizermos também para a 
Presidente: “Presidente, existem alternativas. Não en-
tre nessa cantilena única, que é muito parecida com 
a que já vimos lá atrás”. E V. Exª diz exatamente isso. 
Nós temos alternativas; nós temos outros caminhos, 
para podermos enfrentar...

(Interrupção do som.)

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Agra-
deço a V. Exª. Estamos no mesmo curso (Fora do micro-

fone.), estamos no mesmo leito. Podemos ter pequenas 
diferenças, mas o nosso leito é o mesmo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Bem, nós estamos de acordo em um ponto: 
não é só juros.

E até pode ser uma maneira sem juros, sem ma-
nipular, mas vai ter de levar em conta salários, como 
eles crescem – e aí tem um custo social alto. Vai ter 
de levar em conta como nós trabalhamos para induzir 
a poupança, sem aumentar juros. É um processo mui-
to mais complexo, para o qual não vejo esse debate 
sendo feito hoje.

Nós estamos com a nossa energia mental ca-
nalizada para a Copa do Mundo, e não para discutir 
como conseguir equilibrar os preços sem necessidade 
de aumentar juros, por exemplo.

Então, eu fico satisfeito porque o Senador Cyro 
e o Senador Inácio trouxeram o tema. Eu gostaria que 
outros Senadores aqui também o discutissem.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Cumprimento o Senador Cristovam Buarque.
Eu quero aqui registrar também, de forma praze-

rosa, a visita dos Ilustres companheiros do meu Estado, 
Mato Grosso: o Prefeito Nilson Santos, da cidade de 
Colíder, acompanhado também de vários vereadores 
daquela localidade, como o Vereador Rica, o Vereador 
Alencar, Odair Rincon, Ismali, Marquinho, Mineiro, Sil-
vano, Francelina e Pernambuco.

Sejam bem-vindos ao Senado Federal!
Dando continuidade à ordem de inscrição, con-

vidamos, para fazer uso da palavra pela Liderança do 
PT, o ilustre companheiro Senador Wellington Dias.

Pela Liderança do PT, convidamos o Senador 
Wellington Dias.

Senador Wellington, V. Exª vai falar em nome da 
Liderança do PT? (Pausa.)

Senador Wellington Dias, Líder do PT nesta Casa, 
que bem representa seu Estado, o Piauí, V. Exª tem, 
na forma regimental, cinco minutos pela Liderança do 
seu partido.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como 
Líder.. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o que me traz aqui, nesta oportunidade, 
é uma decisão tomada, ontem, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, que faz uma modificação que, mesmo ten-
do base, sustentação legal, mas, feita da forma como 
aconteceu e às vésperas de um processo eleitoral, 
como acontecerá em 2014, promove grandes modifi-
cações, altera a composição da Câmara Federal e das 
Assembleias Legislativas de 13 Estados brasileiros. 
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Na verdade, desde o ano de 1998, era necessário 
que tivéssemos sempre, após cada eleição, com base 
na população dada pelo IBGE, uma definição da com-
posição da representatividade dos Estados. Estados 
como a Paraíba e o Piauí terão uma redução de duas 
vagas na Câmara, aliás, seis vagas nas Assembleias 
Legislativas; assim como Estados como Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul e vários outros.

O que me chama a atenção é que se deixou 
passar tanto tempo sem essa atualização, que, como 
claramente os estudos demonstram, é decorrente de 
uma situação sazonal. Veja que são Estados de regiões 
como o Nordeste, onde tivemos um processo migra-
tório causado por situações momentâneas como esta 
de seca que vem vivendo desde 2009, 2010, 2011 e, 
agora, em 2012 e 2013.

Desse modo, gostaria de chamar a atenção para 
o fato de que estamos dialogando com as bancadas 
desses Estados, com os governadores e procurado-
res, no sentido de ingressarmos com recurso junto ao 
Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer uma Adin para 
que possamos ter a condição, pelo menos, da aplica-
bilidade para 2018 e não para 2014.

Então, dito isso, quero apenas comunicar aqui 
essa nossa posição de defesa da representatividade 
do Estado do Piauí.

Sr. Presidente, recebemos aqui, desde ontem, 
milhares de lideranças da área da saúde, o Movimen-
to Nacional em Defesa da Saúde Pública, conhecido 
como Saúde Mais Dez, que está em Brasília, nesta 
quarta-feira, com mais de 120 entidades e lideranças 
de todo o Brasil e também do meu Estado, o Estado 
do Piauí.

Quero aqui, Sr. Presidente, lembrar que todas as 
pesquisas realizadas neste País apontam o problema 
da saúde como o mais grave percebido pela população. 
Aqui tivemos, recentemente, a votação da Emenda nº 
29, e eu dizia que era melhor aguardarmos até que 
se tivesse a definição de uma fonte de recursos para 
que houvesse uma maior participação financeira na 
sustentabilidade dos custeios com a saúde.

Nunca podemos esquecer que temos uma saúde 
cujo objetivo é ser universal, um sistema público uni-
versal. Nesse contexto, é possível melhorar o sistema 
de gestão e acredito que há um conjunto de medidas 
a serem tomadas, mas claramente há necessidade 
sim de mais recursos.

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Ao 
todo, nesse encontro aqui em Brasília, 2.500 pessoas 
participam, e o que querem é exatamente sensibilizar 

o Parlamento para que possamos buscar alternativas 
nessa área.

Aqui, quando apresentamos o Projeto nº 448, 
de 2011, voltado à regulamentação da distribuição de 
royalties e participação especial, colocamos a neces-
sidade da prioridade para a educação, mas ali também 
incluíamos a necessidade da saúde, exatamente por 
reconhecer que, juntamente com a segurança, são 
esses os problemas que mais causam aflição à nos-
sa população.

Esse movimento reivindica 10% das receitas bru-
tas da União que sejam investidos na saúde brasileira, 
o que representa 8% do PIB...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Só 
para concluir, Sr. Presidente.

Hoje, o Governo Federal já investe R$90 bilhões. 
Para alcançar os 8% do PIB, haverá necessidade de 
ampliar mais R$45 bilhões. Há alguns estudos que 
apontam a necessidade de até R$60 bilhões.

O Movimento Nacional em Defesa da Saúde 
está apresentando um projeto de iniciativa popular, 
que, com certeza, deveremos tratar aqui com toda 
prioridade nesta Casa, considerando o compromisso 
da própria Presidenta Dilma e da sua equipe em en-
contrarmos uma saída.

Esse trabalho, portanto, deve prosseguir. Ama-
nhã, o Conselho Nacional de Saúde estará aqui no 
Senado para debater as alternativas de fontes de fi-
nanciamento para a saúde pública brasileira. O próprio 
Ministro Padilha tem se empenhado na direção de 
apontar fontes seguras para que possamos alcançar 
esses objetivos.

Então, eu quero dizer que existem alternativas 
como essa, relacionadas a essa fonte de royalties e 
participação especial, como apresentamos. A derruba-
da, por exemplo, da liminar da Ministra Cármen Lúcia 
pode permitir que a gente tenha, já a partir de maio, a 
condição de repasse de recursos nessa direção.

Eu quero, assim, com essas palavras, dizer do 
meu compromisso em estar aqui empenhado, com a 
nossa Bancada, dialogando com o Governo, buscan-
do as condições de viabilizar os recursos necessários 
para um dos problemas que, com certeza, é prioritário 
para o povo brasileiro: a saúde.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o Sr. 
Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Anibal 
Diniz. 

Com a palavra, V. Exª.
Em seguida, nós daremos início à Ordem do Dia.
Foi feito um acordo de procedimento para que 

nós pudéssemos avançar na apreciação dessa ma-
téria. Acho que vamos perseverar e poderemos,, hoje 
mesmo, concluí-la.

Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros.

Tenho acompanhado com muita atenção esse 
debate, esse frutífero debate a respeito da redistri-
buição e da redefinição das regras para o Fundo de 
Participação dos Estados.

Acredito que demos um passo importante ontem, 
com a votação do substitutivo do Senador Walter Pi-
nheiro. Hoje devemos aprofundar essa discussão e, 
com certeza, chegar ao melhor entendimento para o 
equilíbrio da Federação, com a construção, aos poucos, 
de um Pacto Federativo pautado pela solidariedade e, 
principalmente, pela defesa dos direitos daqueles que 
exatamente mais precisam do Fundo de Participação 
dos Estados para a sua sobrevivência, os Estados do 
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Aliás, eles têm 
o Fundo de Participação dos Estados como receita 
essencial, fundamental e indispensável para sua so-
brevivência; por isso, temos tanta preocupação em 
definir a melhor regra possível para a redistribuição 
desse Fundo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectado-
res da TV Senado, ocupo este momento, anterior à 
Ordem do Dia desta quarta-feira, para comentar um 
artigo, publicado na semana passada, no jornal Valor 
Econômico, intitulado “Ótimo e Bom’ é o grande eleitor 
de Dilma”, que foi escrito pelo sociólogo e professor 
universitário Alberto Carlos de Almeida, que trata de 
uma pesquisa do Instituto Datafolha sobre os indica-
dores do Governo Dilma e as intenções de voto para 
as eleições de 2014. 

Vamos ao artigo do sociólogo que passo a ler, 
e daí, Senador Inácio Arruda, a gente tem, a partir 
da leitura e da interpretação desse artigo, Senador 
Pimentel, um pouco da demonstração de por que a 
oposição ficar tão afoita em querer criar mecanismos 
de desconforto para o Governo, quando, na realidade, 
nós estamos vivendo um momento de grande aprova-
ção e de grande respeitabilidade da sociedade para 
com a Presidenta Dilma e para com o nosso Governo.

A última pesquisa Data Folha trouxe dois in-
dicadores de suma importância. A soma de 
“ótimo” e “bom” do Governo Dilma Rousseff é 
de 65%, e a intenção de voto na Presidente, 
em primeiro turno, é de 58%. A obviedade é 
tudo: a maioria daqueles que votam em Dil-
ma são eleitores que avaliam o seu governo 
como “ótimo” e “bom”. Descoberta a pólvora? 
Nem tanto assim, se julgarmos os inúmeros 
artigos e programas de TV, nos quais, em ne-
nhum momento, a relação entre uma coisa e 
outra foi apontada. 

Isso tudo são palavras do professor Alberto Carlos 
Almeida, mostrando que, ainda que seja uma obvie-
dade, ninguém comenta a respeito. Intenções de voto 
e avaliações “ótimo” e “bom” têm uma ligação direta. 
Vejamos só.

A eleição de 2014 será idêntica [será idênti-
ca] às eleições de 1998 e de 2006 em algo 
de grande importância: há reeleição. Quando 
Fernando Henrique foi candidato à reeleição, 
85% de quem avaliava o seu governo como 
ótimo acabou votando nele. Já dentre os que 
avaliavam o governo Fernando Henrique como 
bom, 73% votavam nele. Essa proporção caía 
para 41% entre os que o avaliavam como re-
gular e a não mais de 5% entre os que o con-
sideravam ruim ou péssimo. Podemos afirmar 
que Fernando Henrique foi capaz de converter 
em votos aproximadamente 80% daqueles que 
avaliavam seu governo como ótimo e bom. 
[Ou seja, 80% dos que avaliaram o governo 
de Fernando Henrique como ótimo e bom, 
votaram nele.] 
Em 2006, quando Lula disputou a reeleição, 
o mesmo fenômeno ocorreu: 95% dos que 
avaliavam seu governo como ótimo votaram 
nele, assim como 82% dos eleitores que con-
sideravam o governo bom. Isso é constatado 
graças às pesquisas de opinião realizadas em 
setembro de cada ano eleitoral. Basta cruzar 
a avaliação de governo e o voto [confirmado 
nas urnas].
Assim, na última pesquisa Datafolha, pode-
mos considerar [Senador Inácio Arruda] que 
aproximadamente 80% dos 65% que avaliam 
o Governo Dilma como ótimo ou bom [já têm 
intenção de votar na Presidenta Dilma]. 
Multiplicando-se um pelo outro, obtemos 52% 
de votos. [Como a Presidenta Dilma teve 58% 
de intenção de votos, significa que uma parte 
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veio dos eleitores que a consideram ótima ou 
boa como Presidente e a outra parte dos que 
consideraram regular e até certamente os que 
consideram ruim ou péssimo simplesmente 
não votam na Presidente]. 
A opinião pública tem inúmeras regularida-
des. Uma delas é essa que acabamos de 
mostrar: em situações de reeleição, a ma-
neira mais fácil de o governo vencer é por 
meio das avaliações “ótimo” e “bom”. Esse é 
o principal eleitor de Dilma. Ao considerarmos 
isso, é possível entender, por exemplo, por 
que a intenção de voto da Presidente é maior 
no Nordeste do que nas demais regiões do 
País: é lá que ela atinge a maior proporção 
de “ótimo” e “bom”.
Pode-se afirmar que a taxa de conversão da 
avaliação positiva em votos, nas últimas duas 
eleições em que o presidente pôde disputar a 
reeleição, ficou entre 80% e 85%. A questão 
principal é saber por que seria diferente em 
2014. Que motivos levariam o eleitor a votar 
em menor proporção em uma Dilma que dis-
puta a reeleição do que já votou em Fernando 
Henrique e do que já votou em Lula. 

Se a maioria dos que avaliaram Fernando Henri-
que como ótimo e bom votou nele e a maioria dos que 
avaliaram Lula ótimo e bom também votou nele, por 
que seria diferente com a Presidenta Dilma?

Um dos motivos poderia ser o bairrismo. O 
peso do voto regional poderia ser maior do 
que a avaliação do governo. Segundo este 
argumento, um contingente considerável de 
eleitores mineiros, que avalia o Governo Dil-
ma como ótimo ou bom deixaria de votar na 
Presidente porque o mineiro Aécio Neves, se 
eleito presidente, seria favorável ao Estado de 
Minas. O mesmo pode ser dito acerca da rela-
ção entre Eduardo Campos e os nordestinos; 
eleja-se um presidente da região e o Nordeste 
ganhará muito com isso.
O regionalismo nordestino encontra uma bar-
reira formidável pela frente: a visão majoritária 
no eleitorado da região de que Lula e o PT fo-
ram os que mais fizeram para melhorar a vida 
dos nordestinos. A melhoria das condições de 
vida, o aumento do poder de compra, a apo-
sentadoria do jegue como meio de transporte 
em benefício da moto, a chance de viajar para 
fora de seu Estado para visitar os parentes, 
tudo que é associado ao aumento do poder 

de compra é considerado, no Nordeste, obra 
das administrações [Lula, Dilma, do Partido 
dos Trabalhadores e partidos aliados].
Adicione-se a isso algo que somente quem 
faz pesquisa sabe. Quando se pergunta no 
Nordeste a que região Lula pertence, a gran-
de maioria afirma que Lula é do Nordeste. 
Isso quer dizer que a eventual candidatura de 
Eduardo Campos encontrará dois obstáculos 
importantes em sua própria região, a avassa-
ladora avaliação “ótimo” e “bom” de Dilma e o 
apoio que ela terá de Lula durante a campa-
nha. Há, também, a rivalidade [aí entra o ve-
lho e bravo Ceará] entre os três Estados mais 
importantes da região (Bahia, Pernambuco e 
Ceará), já externada na resistência dos irmãos 
Gomes, cearenses, à candidatura de Eduardo 
Campos, pernambucano.
Na eleição de 1998, Ciro Gomes, o candidato 
nordestino, conquistou no Ceará pouco mais 
de 34% dos votos. Igualmente importante foi 
sua votação em vários Estados do Nordeste: 
20,3% em Alagoas; 18,6% no Rio Grande do 
Norte; 18,5% no Piauí; 16,3% no Maranhão; 
16% na Paraíba, e 11% em Sergipe. Nesses 
Estados, Ciro Gomes ficou acima de sua mé-
dia nacional, que foi de 10,9%. Na Bahia e em 
Pernambuco, ele ficou abaixo. Outra coisa im-
portante a considerar é que 1998 foi ano de 
reeleição. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso 
converteu 80% [das intenções de ótimo e bom, 
dos que avaliavam seu governo] como ótimo 
e bom, em votos, mesmo com um candidato 
do Nordeste na disputa.
O regionalismo de Minas Gerais, segundo 
maior colégio eleitoral do Brasil, tem como 
precedente a disputa na qual o ex-governador 
do terceiro maior colégio eleitoral concorreu 
para presidente. Garotinho foi candidato em 
2002 e naquela eleição grande parte de seus 
votos vieram do Rio de Janeiro.
A disputa entre PT e PSDB ocorreu em todas 
as eleições presidenciais, com exceção do 
caso atípico que foi o pleito de 1989. Foram 
cinco disputas nas quais esses dois partidos 
ou venceram ou foram mais votados e dispu-
taram o segundo turno.

Difícil prever, no momento, que algo diferente 
venha a acontecer em 2014. 

Eu faço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a apre-
sentação dessa pesquisa, dessa análise da pesquisa 
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feita pelo Professor Alberto Carlos de Almeida justa-
mente para mostrar que é absolutamente natural esse 
alvoroço de querer apresentar o Brasil como se esti-
vesse fora de controle, como se a inflação estivesse 
corroendo, como se a equipe econômica não tivesse 
pulso firme suficiente para conduzir o Brasil com a 
necessária firmeza.

Mas o que nós temos até aqui é uma avaliação de 
ótimo e bom crescente para a Presidenta Dilma, assim 
como foi com o nosso Presidente Lula. E de acordo 
com essa análise, e está aqui matemática e cientifi-
camente comprovado, nós temos todas as garantias, 
Senador Jorge Viana, de que as pessoas, em todo o 
Brasil e em todas as regiões, que estão avaliando o 
Governo da Presidenta Dilma como bom e ótimo, ma-
joritariamente, tendem a votar em Dilma Rousseff em 
2014, assim como o fizeram em Fernando Henrique, 
em 1994 e 1998, e assim como o fizeram em Lula no 
ano de 2006.

Ouço com atenção o Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Queria 

cumprimentá-lo, Senador Anibal, meu colega de Ban-
cada do Acre, que nos ajudou a construir uma histó-
ria muito bonita na administração da prefeitura e no 
governo, e dizer que o que se deu de versão sobre o 
que se chama de antecipação da eleição foi em cima 
de um ato que o PT fez, aliás, até uma ideia do próprio 
Presidente Lula de celebrar os 10 anos de governo, 
fazendo um reconhecimento inclusive da boa condu-
ção do País pela Presidenta Dilma nos últimos dois 
anos. Esse ato foi traduzido na imprensa como uma 
antecipação da eleição, e não foi nada disso. Só quem 
não conhece o Governo e o PT, e quem não conhece 
a nossa estratégia de ação é que pode chegar a essa 
conclusão simplória. O ato foi um ato interno, em que 
o Presidente Lula deixou bem claro para todos os pe-
tistas e para o Brasil de que ele não disputa indicação 
para 2014. Ele, com a tranquilidade, com a sabedoria 
que tem acumulada ao longo de anos, décadas de 
militância, ele falou simplesmente: a Presidenta Dilma 
está levando adiante o nosso projeto e, em 2014, ela é 
a nossa candidata. Essa foi uma parte importante do 
ato, longe de isso significar a antecipação da eleição, 
porque o que de pior pode acontecer para o nosso Go-
verno é a antecipação da eleição. Este é um ano de 
trabalho! Está lá a Ministra Gleise, ontem falei com ela, 
trabalhando dedicadamente em um projeto de infra-
estrutura – a mando, por determinação da Presidenta 
Dilma – que é tão necessário ao País. Então, a ante-
cipação da eleição é boa para a oposição. A oposição 
não tem um projeto para o País, sobra tempo para a 
oposição e eles vão usar esse tempo para fazer cam-

panha antecipada. Para quem está no Governo, o ano 
de 2013 é o ano do trabalho, da consolidação do Go-
verno da Presidenta Dilma. E a eleição é no segundo 
semestre do próximo ano. Parabéns a V. Exª por estar 
aqui fazendo um registro do sucesso do Governo da 
Presidenta Dilma! Faço questão, inclusive estarei co-
memorando da tribuna também os 100 primeiros dias 
do Marcus Alexandre na Prefeitura de Rio Branco, 
também correspondendo à expectativa da população 
de Rio Branco.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Jorge Viana. Incorporo integralmente 
a contribuição de V. Exª e termino apenas reafirman-
do aquilo que está presente nesse estudo que acabo 
de apresentar.

A Presidenta Dilma Rousseff, entrando agora 
nesse terceiro ano do seu Governo, está de parabéns 
pela maioria absoluta de suas escolhas. Se o Governo 
tem problemas a serem superados, se tem entraves 
a serem superados, o importante, o que mais pesa é 
que a grande maioria do povo brasileiro está reconhe-
cendo na Presidenta Dilma uma mulher de fibra, uma 
mulher com capacidade de gestão, que reuniu uma 
boa equipe e que está fazendo um Governo que está 
contando com a ampla maioria do povo brasileiro, que 
está tendo a aprovação da ampla maioria do povo bra-
sileiro e, dessa forma, fazendo esse trabalho, saben-
do que 2013 não é ano eleitoral, o ano eleitoral será 
2014, mas, mesmo assim, já temos um retrato muito 
tranquilo de que, a se comparar com o que aconteceu 
com Fernando Henrique, em 1998, e com o nosso ex-
-Presidente Lula, em 2006, nós teremos grandes pos-
sibilidades de uma reeleição da Presidenta Dilma em 
2014, porque ela está fazendo um trabalho digno, de 
respeito da sociedade, o que certamente a credenciará 
para ser reeleita em 2014.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Registro, com muita satisfação, a presença entre 

nós dos estudantes do curso de Direito da Fundação 
Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à

ORDEM DO DIA
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª; em seguida, Senador Cris-
tovam Buarque.
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Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Sr. Presidente, só para pedir a minha inscrição como 
Líder após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito como 
Líder, Senador Eduardo Lopes.

Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero utilizar este espaço para a leitura do requeri-
mento de urgência para o projeto do qual fui relator 
na Comissão de Assuntos Sociais, que altera os li-
mites da margem de contingência, reciprocamente 
concedida no âmbito do sistema de pagamentos em 
moeda local, para autorizar o Banco Central do Brasil 
a abrir crédito de até US$40 milhões para o Banco 
Central do Uruguai.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto, se V. Exª pudesse 
só repetir o número do projeto...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Nº 865, de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Projeto nº 865, de 2012. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
O.k.?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O.k. A Mesa dará consequência à su-
gestão de V. Exª e priorizará a apreciação desse projeto.

Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, acho que 
V. Exª já esclareceu o acordo de Líderes que tivemos 
ainda há pouco, na reunião, sobre o procedimento de 
votação.

Então, para alertar o Plenário, primeiro vamos 
definir o indicador de partilha do FPE, que, na práti-
ca, é a emenda proposta pelo Senador Agripino Maia, 
que propõe, como indicador, o Produto Interno Bruto, 
o PIB, ou se o indicador é o que está no texto do Se-
nador Walter Pinheiro.

Após essa votação, conforme o resultado dessa 
votação, nós daremos sequência. Aprovado o critério 
da renda domiciliar, nós passamos à apreciação das 
emendas que foram apresentadas no turno principal. 
Nesse sentido, só queria adiantar a V. Exª que existe 
um requerimento de nossa autoria para preferência 
da Emenda nº 17, caso apreciado primeiramente o 
critério que está previsto no texto do Senador Walter 
Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito. A ideia que nós vamos levar 
em consideração a partir da reunião com os Líderes 
partidários, para que nós possamos colocar em prá-
tica esse procedimento agora sugerido pelo Senador 
Randolfe Rodrigues, é que a condução será no sentido 
de que vamos encerrar o turno único, transferir todas 
as emendas do turno único para o turno suplementar 
e abrir, durante esse período todo de discussão, a ins-
crição para que possamos receber os requerimentos 
de destaque para, no turno suplementar, apreciar as 
emendas cujos requerimentos forem aprovados pelo 
Plenário do Senado Federal. Como disse o Senador 
Randolfe Rodrigues, votando, em primeiro lugar, a 
emenda do Senador José Agripino.

De pronto, nós transferimos todas as emendas 
do turno único para o turno suplementar, de modo a 
garantir a possibilidade de destacar cada uma delas. 
É esse o procedimento que foi acordado.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP) – Presidente, sem ressalva, de fato é esse o pro-
cedimento. Só para acrescentar, para integrar o acordo 
de Líderes e o acordo aqui, agora já em plenário, que, 
no turno suplementar, fique garantida a apresentação 
de substitutivo das emendas porque, na prática, os que 
foram apresentados no turno principal foram emendas 
e substitutivo.

Então, é fundamental que essa garantia, que as 
emendas e o substitutivo sejam todos transferidas para 
o turno suplementar para apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Transferidas e, para tanto, nós aguar-
damos só apresentação dos requerimentos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – De urgência. Perfeitamente, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, um requerimento de 
urgência que será lido pelo Senador Edison Lobão Filho. 

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – 

REQUERIMENTO
Nos termos do art. 336, combinado com o art. 
338, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, requeremos urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 117, de 2012, que “dá nova 
redação ao art. 9º da Lei 11.803, de 5 de no-
vembro de 2008.” 

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento será votado após a 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 1 da pauta: 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência –  
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)

Continuação da votação, em turno único, do 
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.
Pareceres de Plenário conjunto, em subs-
tituição às Comissões de Desenvolvimento 
Regional e Turismo; de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, que 

tiveram como Relator o Senador Walter Pi-
nheiro, sob nºs:
– 204, de 2013, favorável ao Projeto de Lei 
do Senado nº 192, de 2011, nos termos da 
Emenda nº 1 do Plenário (Substitutivo), que 
oferece; e pela prejudicialidade das demais 
matérias que tramitam em conjunto; 
– 205, de 2013, contrário às Emendas nºs 2 a 
16, de Plenário; e 
– 206, de 2013, contrário à Emenda nº 17, 
de Plenário.

A votação da matéria foi iniciada, com a apro-
vação, em turno único, da Emenda nº 1 de Plenário, 
substitutivo do Senador Walter Pinheiro. 

Como disse, há um acordo para transferir as 
emendas e os requerimentos de destaque, que, apre-
sentados no turno único, transferi, como disse ante-
riormente, para o turno suplementar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão 
Diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno 
suplementar, que será publicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estando em regime de urgência, passa-
-se à sua imediata apreciação, em turno suplementar.

Discussão do substitutivo em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-

mento da discussão.
Há, sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 

Senador Edison Lobão Filho.
O SR. EDISON LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – 

MA) –  Emenda de Plenário ao substitutivo ao PLS 
nº 192, de 2011, de autoria do Senador Pedro Simon: 
Dê-se ao inciso I do art. 2º da Lei Complementar nº 
62, de 1989, com a redação dada pelo art. 1º do subs-
titutivo ao PLS nº 192, de 2011, a seguinte redação e 
acrescente-se o seguinte §4º ao mesmo art. 2º:

Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, ob-
servado 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, independente 
de redução dos valores apurados na receita 
dos tributos que compõem o FPE, corrigido 
pela variação acumulada do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou 
outro que vier a substituí-lo;
§4º no caso de redução das receitas dos tribu-
tos que integram o FPE, os recursos que com-
plementarão as eventuais perdas das parcelas 
mínimas a que se refere o inciso I do caput 
deste artigo, correrão à custa do Tesouro Nacio-
nal, importando em crime de responsabilidade 
previsto no art. 4º, caput, da Lei nº 179, de 10 
de abril de 1950 para o Presidente da Repú-
blica, especificamente, pelo descumprimento 
do caput do art. 160 da Constituição Federal.

Emenda de Plenário ao Substitutivo do PLS 
nº 192, de 2011-Complementar, e seus apensados, 
de autoria do Senador Luiz Henrique da Silveira, que 
também será distribuída.

Emenda ao Substitutivo ao PLS nº 192, de 
2011-Complementar, de autoria dos três Senadores: 
Senadora Ana Amélia, Senador Paulo Paim e Senador 
Pedro Simon. Também será distribuída.

Emenda à emenda Substitutiva ao PLS nº 
192/2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço. A 
ser distribuída.

Emenda à emenda Substitutiva ao PLS nº 
192/2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço. A 
ser distribuída.

Emenda à emenda Substitutiva ao PLS nº 
192/2011, de autoria do Senador Ruben Figueiró. A 
ser distribuída.

Emenda à Substitutiva ao PLS nº 192/2011, de 
autoria do Senador Ruben Figueiró. A ser distribuída.

Emenda à Substitutiva ao PLS nº 192/2011, de 
autoria do Senador Ruben Figueiró. A ser distribuída.

Emenda à Substitutiva ao PLS nº 192/2011, de 
autoria do Senador Ruben Figueiró. A ser distribuída.

Emenda à Substitutiva ao PLS nº 192/2011, de 
autoria do Senador José Agripino. A ser distribuída.

Emenda ao Substitutivo do PLS nº 192/2011, 
de autoria do Senador Francisco Dornelles. A ser dis-
tribuída.

Emenda ao Substitutivo do PLS nº 192/2011, 
de autoria do Senador Francisco Dornelles. Também 
a ser distribuída.

Emenda ao Substitutivo ao PLS nº 192/2011, de 
autoria do Senador Francisco Dornelles.

Emenda ao Substitutivo do PLS nº 192/2011, de 
autoria do Senador Francisco Dornelles.

Emenda ao Substitutivo do PLS nº 192/2011, do 
Senador Randolfe Rodrigues.

Emenda substitutiva ao PLS nº 192/2011, de 
autoria do Senador Randolfe Rodrigues.

Emenda ao Substitutivo do Relator do PLS nº 
192/2011, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues.

Emenda ao Substitutivo do Relator ao PLS nº 
192/2011, do Senador Randolfe Rodrigues.

Finalmente, a última: 
Emenda ao Substitutivo do Relator ao PLS nº 

192/2011, do Senador Randolfe Rodrigues.

São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Wal-
ter Pinheiro para proferir parecer conjunto sobre as 
emendas de Plenário, em substituição às Comissões 
de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos. 

Com a palavra V. Exª, Senador Walter.
PARECER Nº 212, DE 2013–PLEN
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu quero reafirmar que as emendas apresen-
tadas, inclusive as que foram apresentadas enquan-
to perspectiva do turno inicial dessa matéria, até por 
conta do como nós já havíamos nos posicionado aqui 
em Plenário, principalmente algumas que, na nossa 
opinião, na medida em que alteram o patamar que tem 
a ver com o piso e com o teto, também vão na linha 
de ferir o que é um dispositivo importante e decisivo, 
mantendo a regra de 85% de distribuição do fundo 
para os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Portanto, dessa forma, somos contrários às emen-
das, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Walter Pinheiro 
é contrário. 

Em discussão. (Pausa.) 
Está inscrito para discutir a matéria o Senador 

Delcídio do Amaral. (Pausa.) 
Não havendo mais quem queira discutir a maté-

ria, vamos encerrar a discussão. (Pausa.) 
Estamos aguardando o requerimento de preferên-

cia para votarmos a emenda do Senador José Agripino.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, permita-me apenas uma per-
gunta à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, com muito prazer.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Já que vamos apreciar o requerimento de prefe-
rência da emenda do Senador Agripino, apreciaríamos 
também, de imediato, o requerimento de preferência 
dessa Emenda nº 17.

Na verdade, é mais uma consulta à Mesa. Ou 
deixaríamos após a votação...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para não prejudicar o requerimento a 
que V. Exª se refere, vamos seguir essa ordem. Vota-
mos primeiro...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – A preferência?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A preferência para a emenda do Se-

nador Agripino, porque nela decidiremos se será PIB 
ou renda domiciliar.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, abordaremos ou não a 
questão do teto e, em terceiro lugar, votaremos os 
requerimentos e preservaremos esse requerimento 
citado por V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Agradeço, Presidente.

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, eu gostaria, en-
quanto V. Exª está aguardando o requerimento, de 
pedir a V. Exª que pudesse pautar para a semana o 
Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2008, que institui 
o Dia Nacional dos Agentes de Autoridade de Trânsito. 

É um projeto simples, sem polêmica, e eu gosta-
ria que V. Exª, na próxima semana, pudesse pautá-lo, 
e eu agradeceria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa pautará, com muita satisfação, 
o projeto indicado por V. Exª, Senador Mário Couto. 
(Pausa.) 

Srs. Senadores, Srs. Líderes, Senador Walter Pi-
nheiro, para que nós possamos dar consequência ao 
acordo, nós vamos fazer a leitura de todos os requeri-
mentos de destaque apresentados no primeiro turno 
e que foram transportados para o turno suplementar. 
A não ser que não haja a compreensão de todos de 
que não há necessidade de fazer a leitura desses re-
querimentos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
acho que já foi lido, a Casa já tem conhecimento, já 
foi publicado. Eu não vejo essa necessidade, sincera-
mente. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos pelo Senador Edison Lobão Filho. 

Requerimentos de destaque para as emendas 
que foram apresentadas no turno único e estão sendo 
transportadas para o turno suplementar.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – 
Requerimento do Senador Randolfe Rodrigues.
Requerimento do Senador Randolfe Rodrigues. 
Requerimento do Senador Sérgio Souza.
Requerimento do Senador Pedro Taques.
Requerimento do Senador Randolfe Rodrigues.
Requerimento do Senador Randolfe Rodrigues.
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Requerimento do Senador Ricardo Ferraço.
Requerimento do Senador Ricardo Ferraço.
Requerimento do Senador Eduardo Suplicy.
Requerimento do Senador Paulo Paim.
Requerimento do Senador Pedro Taques.
Requerimento do Senador Pedro Taques.
Requerimento do Senador Randolfe Rodrigues.
Requerimento do Senador Romero Jucá.

São os seguintes os Requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 281, DE 2013

Requeremos, nos termos do inciso II do art. 312 
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 2 – PLEN 
(Substitutivo) ao PLS 192, de 2011 _ Complementar 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 289, 744 e 761, de 
2011; 35, 89, 100 e 114, de 2012 – Complementares.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

REQUERIMENTO Nº 282, DE 2013

Requeremos, nos termos do inciso II do art. 312 
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 3 – PLEN 
(Substitutivo) ao PLS 192, de 2011 – Complementar 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 289, 744 e 761, de 
2011; 35, 89, 100 e 114, de 2012 – Complementares.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

REQUERIMENTO Nº 283, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regi-

mento Interno do Senado, destaque, para votação em 
separado, da Emenda nº 4, de 2013, apresentada em 
Plenário pelo Senador Luiz Henrique e outros, ao PLS 
192, de 2011 – Complementar.

Sala do Plenário,

REQUERIMENTO Nº 284, DE 2013

Destaque de disposição para votação em 
separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
do, da Emenda 5.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques. 

REQUERIMENTO Nº 285, DE 2013

Requeremos, nos termos do inciso II do art. 
312 do Regimento Interno do Senado Federal, 
destaque para votação em separado da Emenda 
nº 6 – PLEN (Substitutivo) ao PLS 192, de 2011 
– Complementar aos Projetos de Lei do Senado 
nºs 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 114 de 
2011 – Complementares.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

REQUERIMENTO Nº 286, DE 2013

Requeremos, nos termos do inciso II do art. 
312 do Regimento Interno do Senado Federal, des-
taque para votação em separado da Emenda nº 7 
– PLEN (Substitutivo) ao PLS 192, de 2011 – Com-
plementar aos Projetos de Lei do Senado nºs 289, 
744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 114, de 2012 – 
Complementares.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

REQUERIMENTO Nº 287, DE 2013

Requeiro nos termos do inciso II, do art. 312, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o destaque 
para votação em separado da Emenda nº 8, ao PLS 
nº 192, de 2011.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço..

REQUERIMENTO Nº 288, DE 2013

Requeiro, nos termos do inciso II, do Art. 312, 
do Regimento Interno do Senado Federal, o destaque 
para votação em separado da Emenda nº 9, ao PLS 
nº 192, de 2011.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.

REQUERIMENTO Nº 289, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 11/PLEN ao PLC 
nº 192, de 2011, anexa, de minha autoria, que modifi-
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ca art. 2º da Lei Complementar 62, de 2989, na forma 
do art. 1º da Emenda Substitutiva apresentada pelo 
relator ao PLC nº 192, de 2011.

Sala das Sessões, 

REQUERIMENTO Nº 293, DE 2013

Requeremos, nos termos do inciso II do art. 312 
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 17 – PLEN 
(Substitutivo) ao PLS nº 192, de 2011 – Complementar 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 289, 744 e 761, de 
2011; 35, 89, 100 e 114, de 2012 – Complementares.

Sala das Sessões. – Senador Randolfe Rodri-
gues.

REQUERIMENTO Nº 294, DE 2013

Destaque de disposição para votação em se-
parado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, 
da Emenda nº 17.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos serão votados opor-
tunamente.

Agora passaremos à apreciação do requerimento 
de preferência para votação de emenda do Senador 
José Agripino, que será lido pelo Senador Edison Lo-
bão Filho.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – 

“Nos termos do art. 311 do Regimento Interno, 
requeiro preferência para a Emenda nº 27 ao 
Projeto de Lei do Senado nº 192. 
Senador José Agripino”.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 295, DE 2013

       Preferência para votação de emenda.

Nos termos do art. 311, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para a Emenda nº 27 ao 
Projeto de Lei do Senado 192/11, a fim de ser votada 
antes das demais.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2013. – Sena-
dor José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento. 

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento para apreciarmos, na forma do acordo 
realizado pelos Líderes, a emenda do Senador José 
Agripino permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Passa-se à votação do substitutivo sem prejuízo 

das matérias destacadas e da preferência.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 288, inciso III, “a”, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a aprovação da 
matéria depende do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo a votação ser feita 
pelo processo eletrônico.

Os Srs. Líderes poderão orientar suas respecti-
vas Bancadas.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Sr. Presidente, pela Liderança do Partido dos Traba-
lhadores. 

Em se tratando de um tema de interesse federati-
vo, estamos liberando a Bancada para votar de acordo 
com os interesses dos seus Estados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na verdade, é a mesma votação que 
já realizamos em turno único. Agora vamos realizar a 
votação em turno suplementar.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em seguida, vamos apreciar o reque-
rimento que destaca a emenda, melhor dizendo, va-
mos apreciar a emenda, já destacada, do Senador 
José Agripino.

É esse o roteiro.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador José Agripino 
e em seguida o Senador Anibal Diniz.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Democratas vota “sim”, sem prejuízo aos destaques 
já apresentados e aprovados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Democratas vota “sim”.

Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Para 

deixar sem nenhuma dúvida, nós estamos votando 
novamente o substitutivo Walter Pinheiro que nós vo-
tamos ontem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente, agora, em turno suple-
mentar.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está com a preferência.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – O PMDB também encaminha o voto “sim”, Sr. 
Presidente.

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

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, o PRB encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PRB encaminha o voto “sim”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, mais uma vez, cumprimentan-
do o Relator, Senador Walter Pinheiro, pelo esforço e 
dedicação, nós encaminhamos “sim” ao substitutivo 
do Relator.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mi-
noria vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, Senador Ran-
dolfe, na sequência.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presi-
dente...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, essa é uma questão... Não fala-
rei aqui pelo PSOL, porque essa é uma questão que 

não é partidária, é uma questão federativa. E, como 
uma questão federativa, as associações de bancadas 
foram de acordo com os interesses de cada um dos 
Estados federados.

Há dois critérios sendo confrontados aqui, propos-
tos pelo Senador José Agripino: o critério, o indicador 
renda domiciliar per capita como critério para nortear 
a partilha do Fundo de Participação dos Estados e o 
critério o inverso do Produto Interno Bruto.

No nosso entender, Senador Renan Calheiros, 
Sr. Presidente, e para manutenção em especial da 
unidade que estamos construindo para ter uma fór-
mula de partilha não mais justa para o Amapá, mas 
mais justa para o conjunto da Federação brasileira, 
consideramos o voto no critério, no indicador do Se-
nador Walter Pinheiro, apresentado no texto do Sena-
dor Walter Pinheiro, que é o critério, o indicador renda 
domiciliar per capita.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas 
não é isso que está se votando. Não é isso que está 
se votando.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Apreciando este indicador, em primeiro lugar... 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
é isso que está se votando.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – ... consideramos fundamental a apreciação, 
posteriormente, da Emenda 17, uma emenda que foi 
apresentada por mim, pelo Senador João Capiberibe, 
pelo Senador Jorge Viana e por outros Senadores e 
uma emenda que, no meu entender, faz, a partir dos 
critérios apresentados pelo Senador Walter Pinheiro, 
uma divisão mais justa do Fundo de Participação dos 
Estados.

Nesse sentido, nosso voto é pela manutenção, 
neste momento, neste aspecto, do texto do Senador 
Walter Pinheiro.

Então, “não” à proposta do Senador José Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, nós vamos nessa vo-
tação reiterar a votação de ontem, agora em turno 
suplementar. 

O PSDB, como votou “sim” ontem, vota “sim” no-
vamente hoje.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, só...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – PSDB recomenda o voto “sim”.



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 17021 

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador 

Presidente, o Partido Progressista, da mesma forma, 
como fez ontem, votará “sim”, ressalvados os destaques 
que apreciaremos no plenário agora à tarde.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, o PCdoB, recentemente, ressalvados 
os destaques, encaminha o voto na mesma posição 
de ontem em relação ao turno suplementar.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Aqueles trabalhadores, eu achei há pouco que já era 
a discussão da renda domiciliar ou o PIB.

Na verdade, o encaminhamento é pelo voto “sim”.
Parabenizamos o Relator, Senador Walter Pi-

nheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, o PMDB também, como fez ontem, 
encaminha o voto “sim” ao texto original do Senador 
Walter Pinheiro, e pede aos companheiros que o acom-
panhem na votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “sim”.

E o Senador Eunício pede aos Senadores que 
estão em outras dependências da Casa que, por favor, 
venham ao plenário.

Senador Delcídio do Amaral, pela ordem, conce-
do a palavra a V. Exª.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu ontem não pude estar presente aqui, no debate, por-
que passei o dia inteiro no aeroporto, e não consegui 
chegar aqui em Brasília. E cheguei hoje, pela manhã.

Sr. Presidente, eu estava inscrito aqui e, por causa 
dessas dificuldades para chegar a Brasília, eu queria 
só fazer alguns comentários muito rápidos aqui com 
relação ao texto aprovado ontem, que congela até 2015 
os valores da LC nº 62/89, julgada inconstitucional, da 
lei complementar.

A meu ver, Sr. Presidente, prorroga a inconstitu-
cionalidade entre 2015 e 2017, pois coloca o valor de 
2015 mais IPCA, mais metade do PIB.

E essa questão da inconstitucionalidade, Sr. Pre-
sidente, é um tema que vai ser discutido pelos gover-
nadores. Conversei com vários governadores... Ou 

melhor dizendo, para ser mais restrito, conversei com 
o Governador André, que entende que esse texto terá 
dificuldades quanto a sua constitucionalidade. Portanto, 
nós não vamos nos surpreender se vierem medidas 
questionando a constitucionalidade do texto aprovado, 
junto ao Supremo Tribunal Federal, consequentemente, 
criando um novo processo de judicialização de maté-
rias aqui votadas.

Sr. Presidente, gostaria de registrar também que 
o projeto continua com redutor para Estados com ren-
da domiciliar per capita acima de 70% da nacional.

Portanto, pessoalmente, apoio a proposta do 
Amapá, subscrita pela Senadora Ana Amélia, junto com 
o Senador Pedro Simon, de 75% de redutor, senão a 
proposta aprovada vira simplesmente letra morta, Sr. 
Presidente.

Com relação ao valor de correção de 2015, mais 
IPCA e metade do PIB, quero, uma vez mais, deixar 
claro aqui o meu apoio à proposta do Senador Pedro 
Simon com relação a esse período de 2015 e 2017.

Sr. Presidente, o texto que ora aprovamos burla e 
afronta o julgado do STF – ADI 875 –, que considerou 
a Lei Complementar 62 inconstitucional, feita conforme 
o cenário político da época. Bahia, Maranhão e Cea-
rá, cada um recebe mais que toda a Região Centro-
-Oeste de FPE.

É importante lembrar, Sr. Presidente, que o obje-
tivo constitucional do FPE é reduzir as desigualdades 
entre regiões e entre Estados.

Ao contrário do dito, não houve consenso no 
Confaz – e tenho conversado muito com este órgão 
– em relação à proposta de Goiás, IPCA mais meta-
de do PIB, pois, inviabiliza os novos critérios sobre o 
excedente de arrecadação de imposto de renda e IPI.

Gostaria também de registrar, Sr. Presidente, 
que a tese de ofensa aos PPAs é frágil por uma razão 
óbvia: o PPA é um norte. Cada LDO e LOA define o 
montante e onde aplicar os recursos. Convém lembrar, 
Sr. Presidente, que a Medida Provisória 599 vigeria em 
2014, dentro do atual PPA, estabelecendo o piso do 
magistério dentre outras perdas ou despesas.

Sr. Presidente, gostaria de registrar aqui que a 
única medida acertada foi retirar a equalização que 
prejudicava três Estados que teriam zero de FPE, o 
que é um verdadeiro absurdo.

Sr. Presidente, seria também importante registrar 
que o redutor ideal seria de 80%, para não prejudicar 
duplamente aqueles que já estão abaixo da média 
nacional. Melhor para o Norte, melhor para o Centro-
-Oeste, Estados jovens e com pouca população e alta 
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renda desonerada. Quero relembrar aqui a Lei Kandir, 
Sr. Presidente.

Quero registrar também, Sr. Presidente, que de-
veríamos considerar a área, pois Estados com grande 
extensão têm mais dificuldade de levar serviços públi-
cos que Estados menores.

Não poderia deixar de destacar que, tecnica-
mente e juridicamente, a última versão do Substitutivo 
ao PLS nº 192 é flagrantemente inconstitucional, pois 
afronta a ordem judicial dada pelo STF no julgamento 
das ADIs nºs 873, de 97; 3.243; e 2.727, que julgaram 
inconstitucionais as regras de distribuição e percen-
tuais de distribuição previstos no art. 2º da Lei Com-
plementar nº 62/89.

Convém lembrar, Sr. Presidente, a ementa do 
julgamento conjunto das mencionadas ADIs no STF:

Fungibilidade entre as ações diretas de incons-
titucionalidade por ação e por omissão. Fundo 
de Participação dos Estados (FPE), art. 161, 
inciso II, da Constituição. Lei Complementar nº 
62/1989 [e as ADIs já citadas]. Omissão incons-
titucional de caráter parcial. Descumprimento 
do mandamento constitucional constante do 
art. 161, inciso II, da Constituição, segundo 
o qual lei complementar deve estabelecer os 
critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados, com a finalidade de promover o 
equilíbrio socioeconômico entre os entes fede-
rativos. Ações julgadas procedentes para de-
clarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia 
da nulidade, do art. 29, incisos I e II, §§1º, 2º 
e 3º, e do Anexo Único, da Lei Complementar 
nº 62/1989, assegurada a sua aplicação até 
31 de dezembro de 2012.

Sr. Presidente, registro que foi Relator o Ministro 
Gilmar Mendes, no Tribunal Pleno, julgado em 24 de 
fevereiro de 2010, e outros que o seguem.

Portanto, Sr. Presidente, observado o julgamen-
to do STF acima, não restam dúvidas de que os per-
centuais de FPE antigos – Anexo Único da Lei 62/89 
– foram julgados inconstitucionais e não podem mais 
ser aplicados.

Eu também organizei aqui uma tabela. Quando 
se fala em ganhos, Senador Wellington, o histórico é 
o contrário. Não vai haver ganho nenhum. Portanto, ao 
longo dos próximos anos, com os critérios estabeleci-
dos, não há nada a se distribuir adicionalmente além 
daquilo que o STF já julgou inconstitucional.

Portanto, Sr. Presidente, eu quero agradecer a 
oportunidade de colocar a minha posição e, ao mes-
mo tempo, também registrar a minha preocupação 
quanto à inconstitucionalidade dessa matéria que está 
sendo votada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
enquanto se processa a votação, eu quero, à seme-
lhança do que acaba de fazer o nosso querido colega 
Senador Delcídio do Amaral – mas não serei capaz 
de fazer com o brilho de S. Exª –, expor uma posição 
minha a respeito da matéria que está sendo votada. E 
não é apenas a minha posição; é também a dos meus 
colegas de São Paulo: o Senador Antonio Carlos Ro-
drigues e o Senador Eduardo Suplicy.

Apresentamos os três uma emenda ao projeto 
que está sendo votado, exprimindo a posição nossa. 
Não é uma posição paulista, mas é uma posição de 
quem quer ter um sistema mais equilibrado da distri-
buição de recursos do FGTS.

O Estado que nós três temos a honra de repre-
sentar aqui é o mais desenvolvido da Nação. É verda-
de! Mas é um Estado também, Sr. Presidente, meus 
caros colegas Senadores, que tem no seu seio o maior 
número de pobres no nosso País – 21% da população 
nacional mora no Estado de São Paulo. Segundo cál-
culos do Ipea, dos 42 milhões de paulistas, a popula-
ção pobre atinge 4,2 milhões de pessoas, um total que 
supera a população de 14 Estados brasileiros.

Eu faço essa observação para modular um pou-
co a voz corrente de que o Estado de São Paulo não 
precisa de recursos do FPE. O Estado de São Paulo 
precisa, sim. Os critérios atuais, que nós estamos mo-
dificando neste momento, são critérios antigos, que 
deveriam ser provisórios, e arbitrários. Esses critérios 
foram estabelecidos para durar dois anos, no entanto 
já vêm se eternizando.

Sr. Presidente, o Estado de São Paulo, com os 
critérios atuais, recebe apenas 1% do total dos recur-
sos do FPE; 1%. Se nós fizermos o cálculo de quanto 
isso representa per capita, por cabeça de habitante, 
o valor per capita recebido pelo Estado de São Paulo, 
pelos moradores de São Paulo, é de R$11,82.

Para se ter uma ideia de como a realidade socio-
econômica brasileira se modificou, de 1989 para cá, 
eu trago apenas este dado. Se, para cada cidadão de 
São Paulo, foram transferidos R$11,82, para cada ci-
dadão da unidade da Federação com maior renda per 
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capita do País, que é o Distrito Federal, a transferên-
cia superou R$130, mais de dez vezes aquilo que um 
cidadão que mora em São Paulo recebe.

Foi com esse objetivo, Sr. Presidente, que nós 
três, os Senadores de São Paulo, apresentamos uma 
emenda que visa a tornar um pouco mais equilibrada 
essa distribuição. Evidentemente, tem que haver tra-
vas, tem que haver limites, que são os limites propos-
tos, aliás, pelo Relator. O critério proposto pelo Relator 
de distribuição na razão inversa da renda per capita 
e na razão direta da população me parece um critério 
correto. No então, as travas propostas pelo Relator 
perpetuam uma situação detrimentosa para o Estado 
de São Paulo e para muitos Estados da Federação.

Com esse objetivo, apresentamos uma emenda, 
a emenda que recebeu o nº 11, que promove uma dis-
tribuição um pouco mais equitativa desses recursos. E 
para essa emenda, que será submetida à votação logo 
mais, é que nós pedimos o apoio dos nossos colegas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente como propõe V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa e Senador Cássio Cunha 
Lima.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador 
Renan Calheiros, eu quero aqui declarar o meu voto 
– a votação é pública, e daqui a pouco vai ser aber-
to o painel –, que é o mesmo da sessão de ontem, 
favorável ao parecer do Relator Walter Pinheiro, até 
porque, Senador Renan, o art. 3º, inciso III, da nossa 
Constituição, da Carta Magna brasileira, diz o seguinte:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
 .......................................................................
III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais;

Ai de nós, Presidente Renan, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, se não fosse a distribuição, da forma 
como foi feita até agora, do Fundo de Participação 
dos Estados!

Lamento que o meu Pará seja penalizado até 
hoje, desde 1996, e a cada ano, de uma forma mais 
intensa, pela não regulamentação da Lei Kandir, que 
retira do Estado do Pará, hoje, algo em torno de R$1,5 
bilhão por ano, por ano.

Então, ao longo desses quase 20 anos, mais de 
20, nós já poderíamos ter colocar no Estado do Pará, 
Senador Alfredo Nascimento, mais de R$20 bilhões, 
que foram tirados do Estado de um imposto estadual, 
que é o ICMS. O Pará contribui para o Brasil, como 
sempre fez a nossa Amazônia; contribuiu para desen-
volver o Sul e o Sudeste do País na época da borra-
cha, uma vez que as nossas riquezas iam para o Sul 
e o Sudeste.

Hoje, quando rediscutimos a partilha do FPE, 
nós temos que cumprir minimamente o que diz o art. 
3º da Constituição Federal, ou seja, diminuir as de-
sigualdades. Poderiam os senhores argumentar que 
o FPE, por si só, não foi suficiente para diminuir es-
sas desigualdades, que, lamentavelmente, têm sido 
aumentadas ao longo do tempo. Cada vez mais, as 
regiões desenvolvidas sugam recursos das regiões 
menos desenvolvidas.

Não podemos, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
em hipótese nenhuma, deixar de atender essas regiões 
na partilha do FPE, até porque esses Estados já perdem 
para as regiões desenvolvidas. Podemos aqui citar a 
questão do comércio eletrônico, que retira também dos 
Estados parte do ICMS, que deveria ficar na compra 
presencial, mas fica nos Estados maiores, onde estão 
as bases de compra desse comércio eletrônico. Não 
deixamos de falar aqui dos incentivos que são dados 
para as indústrias automotivas, todas localizadas nas 
regiões desenvolvidas do nosso País, que retiram da 
base do Fundo de Participação dos Estados recursos 
para essas regiões, em especial o Norte, o Nordeste 
e o Centro-Oeste.

Então, quero deixar claro aqui que a Bancada 
do Pará vai defender não só a manutenção do status 
quo de hoje, mas muito mais; que possamos avançar 
na necessidade de uma parte do nosso orçamento do 
Estado do Pará, que, lamentavelmente – e é importante 
que se diga isso – representa 37% do orçamento do 
Estado. Quiséramos nós, do Pará, que o FPE repre-
sentasse somente 1% do orçamento que estaríamos 
aqui contribuindo para o desenvolvimento igualitário 
do nosso País. 

Presidente Renan, vamos vencer essa etapa de 
votação e vamos entrar nos destaques para que pos-
samos manter, primeiramente, a divisão hoje dos re-
cursos em 85% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
e 15% para as demais regiões do País e manter, com 
avanço, para aqueles Estados menos desenvolvidos 
da partilha dos recursos do FPE, e que a União, de 
uma vez por todas, possa deixar de usar esses recur-
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sos usados nos fundos, tanto dos Estados, quanto dos 
Municípios, para incentivar, o que deve ser feito, mas 
com recursos próprios da União, setores produtivos 
do nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, com a 
palavra, V. Exª.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a preocupação que tenho neste instante 
é que o Senado da República está cada vez mais dis-
tante da Casa da Federação, de não compreender o 
País com a multiplicidade de realidades econômicas e 
sociais que possui e, sobretudo, se distanciar daquilo 
que está preconizado na nossa Constituição como uma 
cláusula pétrea, que é a busca incessante pelo fim das 
desigualdades e disparidades regionais.

Assim como eu, o Senador Roberto Requião, que 
me ladeia com muita honra, estivemos na Assembleia 
Nacional Constituinte e, lá pelos idos de 87, o grande 
debate que se firmava era exatamente a busca de um 
país mais equilibrado e preservando instrumentos cria-
dos outrora para perquirir essa, talvez utópica, igual-
dade. E um dos instrumentos criados para diminuir ou 
tentar diminuir as disparidades regionais foi exatamente 
o Fundo de Participação dos Estados, assim como o 
Fundo de Participação dos Municípios.

E, no momento em que esta Casa se depara com 
um debate dessa natureza, de forma compreensível na 
legitimidade da representação de cada um dos Estados 
membros da República Federativa do Brasil, perde-se 
a visão de conjunto, deixa-se de ter o olhar de Nação, 
e Estados que têm vários outros instrumentos para o 
seu processo de crescimento tentam dar pequenas 
beliscadas nesses recursos, que são fundamentais 
para Estados como o da Paraíba, que tenho a honra 
de representar neste Senado Federal.

Já fui governador da Paraíba por duas oportunida-
des. Na minha querida terra, o FPE, no tempo em que 
fui governador, representava nada mais nada menos, 
Senador Requião, do que 46% das nossas receitas, 
enquanto para um Estado provavelmente como o Pa-
raná, como São Paulo, essas receitas não chegam a 
1%, a 2% da participação do bolo. Portanto, não faz 

sentido, não tem lógica nenhuma qualquer tentativa 
de mudança desses parâmetros diante de uma visão 
de brasilidade. 

Aqui nós estamos falando de Brasil, sobretudo 
nesta quadra, neste instante, quando estamos discu-
tindo uma proposta que é absolutamente inaceitável, 
de unificação de alíquotas de ICMS, que seria mais 
um outro fatal golpe contra as regiões menos desen-
volvidas, que deixariam de ter qualquer instrumento 
de atração de investimentos, com argumentos não 
sempre verdadeiros de que o Nordeste brasileiro, 
hoje, cresce a uma proporção maior do que o res-
tante do Brasil.

Portanto, eu quero chamar a atenção, sobretudo 
dos Senadores e Senadoras do Nordeste brasileiro, 
do Norte, do próprio Centro-Oeste, que, porventura, 
experimentou um processo mais dinâmico de cres-
cimento econômico nos últimos anos, nas últimas 
décadas, mas que ainda busca essa igualdade, para 
que estejamos absolutamente atentos não apenas à 
discussão dessa matéria, dos critérios de repartição 
do Fundo de Participação dos Estados, mas ante-
cipando uma preocupação e um debate grave, que 
estejamos alertas, sentinelas no que diz respeito à 
proposta de unificação do ICMS, que colocaria uma 
pedra em qualquer processo de desenvolvimento da 
nossa região. 

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, peço an-
tecipadamente a todos aqueles que representam os 
Estados nordestinos nesta Casa, da Região Norte, o 
apoio à emenda do Senador José Agripino, que é a 
melhor emenda para os nossos Estados, para os Esta-
dos menos desenvolvidos; é a que utiliza o critério mais 
racional do PIB. E que todos podemos cerrar fileiras 
com os nossos votos em defesa das nossas regiões 
na emenda do Senador José Agripino. 

Não sendo vencedora a emenda do Senador 
José Agripino, que vença o trabalho realizado pelo 
Relator Walter Pinheiro pelo bem e pela equanimida-
de do nosso Brasil.

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, 65 votos; NÃO, 1 voto.

Está, portanto, aprovado o Substitutivo ao PLS 
192, de 2011, no turno suplementar, a exemplo do que 
aconteceu no turno único; o Substitutivo do Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, dois segundos. É só uma correção. Na minha 
Emenda, a nº 12, eu já estive na Mesa, onde estava 
inciso II, leia-se inciso III. Já falei com a nossa Secre-
tária-Geral, a Cláudia. Só uma redação. 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Será feita a alteração sugerida por V. 
Exª, Senador Paulo Paim. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ainda há, sobre a mesa, três requeri-
mentos de destaques:

Requerimento do Senador Pedro Simon para 
a Emenda 18; requerimento do Senador Pedro 
Simon para a Emenda 20; e requerimento do 
Senador Randolfe Rodrigues para a Emenda 36.

São os seguintes os Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 296, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Re-
gimento Interno, Destaque para votação em separado 
da Emenda nº 18, de minha autoria, apresentada ao 
Substitutivo do Relator ao PLS nº 192/2011.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon.

REQUERIMENTO Nº 297, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do 
Regimento Interno, Destaque para votação em sepa-
rado da Emenda nº 20, assinada em conjunto pelos 
representantes do Rio Grande do Sul no Senado Fe-
deral, Senadora Ana Amélia, Senador Paulo Paim e 
Senador Pedro Simon (cópia anexa), apresentada ao 
Substitutivo do Relator ao PLS nº 192/2011.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon – 
Senadora Ana Amélia.
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REQUERIMENTO Nº 298, DE 2013

Destaque de disposição para votação em 
separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
do, da Emenda 36 – PLEN ao PLS 192/2011 – Com-
plementar.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação da Emenda nº 27, do Senador 
José Agripino.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, Sena-
dor Eunício Oliveira, Senador Blairo Maggi, Senador 
Eduardo Lopes.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, um pouco também para esclarecer ao plenário 
que estamos votando agora a definição do indicador 
para a fórmula da partilha do Fundo de Participação 
dos Estados. Temos o texto do Senador Walter Pinheiro, 
que propõe o indicador da renda domiciliar per capita, 
e temos a proposta de preferência, que foi votada, do 
Senador Agripino, que propõe como indicador o Pro-
duto Interno Bruto.

Quero informar que o nosso voto, deixando cla-
ro que esse tema é de fato um tema federativo, mas, 
além de ser um tema federativo, é importante que se 
diga que é um tema que tem de ter a partilha mais 
justa para o conjunto dos Estados Federados. Nesse 
sentido, Sr. Presidente, consideramos que o critério, 
o indicador apresentado pelo Senador Walter Pinheiro 
no seu texto principal, o da renda domiciliar, é de fato 
um indicador mais justo do que o indicador do PIB. 

Dessa forma, o nosso voto será favorável ao in-
dicador da renda domiciliar, apontado no texto do Se-
nador Walter Pinheiro. Com o que não concordamos, 
que me parece apresentar uma distorção, e aí iremos 
para o debate seguinte, são as variáveis de piso e de 
teto, apontadas pelo Senador Walter Pinheiro no texto 
seguinte. Nesse aspecto, nós apresentamos divergên-
cia, e deixaremos essa divergência, aprovado o texto 
do Senador Walter Pinheiro, para a apresentação da 
nossa Emenda nº 17, que confrontará esse critério, o 
critério de qual é o piso ou o teto mais adequado para 
a partilha do Fundo de Participação dos Estados. 

O nosso voto é pela manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Exatamente, Senador Randolfe.
Senador José Agripino.
O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eunicio Oliveira primeiro, com 
a aquiescência do Senador José Agripino.

O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB, nesta matéria, encaminha o voto 
contrário à emenda, com o devido respeito ao Senador 
José Agripino, assim como vai encaminhar, Sr. Presi-
dente, o voto contrário à Emenda nº 17. 

Sr. Presidente, nós somos do Nordeste brasileiro, 
estamos passando a maior seca dos últimos 50 anos, 
e é incompreensível como alguém, sabendo como vive 
hoje o Nordeste brasileiro, a fome quase absoluta, sede, 
faz uma Emenda, a de nº 17, que retira dos Estados 
pobres do Brasil para dar a São Paulo, Sr. Presidente, 
para dar a Minas Gerais, Sr. Presidente, para dar aos 
Estados ricos do Brasil. Eu não compreendo como al-
guém ousa assinar uma emenda tão perversa com o 
povo pobre do Nordeste brasileiro. Essa emenda, se 
aprovada aqui, será pior do que a seca que nós esta-
mos passando nos últimos 50 anos, porque é a seca 
daquilo que ainda vai para o Nordeste brasileiro como 
transferência, através do FPE.

Portanto, Sr. Presidente, recomendo o voto con-
trário à emenda do Senador José Agripino, porque ela 
não é uma emenda que beneficie ou reponha aquilo 
que nós necessitamos para o Nordeste brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srs. Líderes, o Senador José Agripi-
no pede-nos a palavra para que ele possa discutir a 
emenda que apresentou.

Eu sugiro a Casa nós interrompermos...
O Senador José Agripino pede-nos para defender 

a emenda. Sugiro aos Srs. Líderes que nós, pruden-
temente, aguardemos a intervenção do Senador José 
Agripino para continuarmos a orientação às bancadas.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quantas vezes votamos matérias 
da maior importância nesta Casa, importância para o 
Brasil inteiro e importância para os nossos Estados. 
Mas, neste momento, estamos votando, talvez, a sor-
te de cada um dos nossos Estados, porque é chega-
do o momento de votar uma das principais fontes de 
renda dos Estados e dos Municípios, decorrente da 
arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, no pla-
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no federal. E é prerrogativa do Congresso Nacional, 
depois de vencido um período que se completou em 
31 de dezembro de 2012, votar critérios novos para 
redistribuição da renda nacional.

É evidente que o Brasil é um País que guarda, 
dentro do seu território, grandes degraus em matéria 
de desenvolvimento, de qualidade de vida, de pers-
pectivas de crescimento econômico.

Para isso, para igualar, para equalizar oportunida-
des, para dar oportunidade aos mais fracos, exatamen-
te, de ter a perspectiva melhor é que existe o Fundo 
de Participação de Estados e Municípios.

A partir dessa constatação, faz-se fundamental, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a definição de 
critério confiável, porque nos move, Senador Fernando 
Collor, a enorme responsabilidade de, na hora em que 
é do nosso dever propor um critério novo, propor um 
critério novo que seja inquestionável sobre o qual se 
possa aplicar elementos de redistribuição, sem que se 
discuta se aquilo é confiável ou não. No mínimo isso.

Eu quero louvar o trabalho do Senador Walter 
Pinheiro, que, durante um bom tempo, dedicou-se à 
elaboração de critérios novos, baseados fundamental-
mente em população dos Estados e renda domiciliar, 
um critério novo, para a identificação da renda, Esta-
do por Estado, para, aplicados os critérios, fazer-se a 
redistribuição do IPI, do Imposto de Renda, a fim de 
promover a equalização de oportunidades dos diver-
sos Estados.

A minha emenda é muito simples, Sr. Presidente, 
muito simples, e ela diverge do Relator Walter Pinhei-
ro numa única coisa: a confiabilidade dos dados da 
redistribuição. O Relator Walter Pinheiro embasa os 
critérios propostos, que estão aprovados, e a minha 
emenda objetiva mudar parte do entendimento de V. 
Exª, encerra na população e na renda domiciliar, co-
letada casa a casa, ou por amostragem, a identifica-
ção da renda. A população – claro que é decorrente 
da avaliação feita pelo IBGE, um órgão que merece 
toda a confiança – e a RDC, que é a Renda Domici-
liar, aferida por amostragem, também pelo IBGE, não 
de todas as casas do Brasil, mas por amostragem de 
20%, 30% das casas do Brasil, aonde se vai, faz-se a 
pergunta da renda, e a família que mora na casa infor-
ma a renda. Com um detalhe, Senadora Lúcia Vânia: 
aqueles que são empregados domésticos não fazem 
parte da renda na apuração da Renda Domiciliar. Os 
que são pensionistas e que moram naquela casa não 
fazem parte da informação da renda. 

V. Exª sabe que não é permitido, mas, quantas 
crianças, quantos menores de idade, que fazem bis-
cate, moram na casa e, perguntados sobre a renda, 
não a informam? Se você tem um caráter redistribu-

tivo, precisa aferir qual é exatamente a renda. Você 
está coletando informação. Na renda domiciliar, você 
peca. Primeiro de tudo, porque você não verifica qual 
é a renda casa por casa, você faz uma amostragem 
pelo IBGE, que pode ir de dez em dez anos ou pode 
ir anualmente, por amostragem. 

Eu pergunto a este Plenário: o que é mais confi-
ável, Senador Ataídes? É essa coleta ou é uma coisa 
consagrada, respeitada, discutida, chamada Produ-
to Interno Bruto? É feito pelo IBGE, trimestralmente, 
Estado por Estado, nação, inquestionável. Apura, na 
verdade, a riqueza nacional, vistos todos os segmen-
tos da economia, todos, sem exceção. Aí está a renda 
agrícola, que não é considerada na renda domiciliar, 
os juros, que não estão considerados na renda domici-
liar. Tudo está na apreciação do Produto Interno Bruto, 
Estado por Estado. 

Se o objetivo é redistribuir renda, vamos fazê-lo 
com critério. Eu jamais, Sr. Presidente, jamais, proporia 
uma emenda a um critério – que vai penalizar ou be-
neficiar – que não fosse completamente defensável, no 
sentido de fazer justiça. Não tenho interesse nenhum 
em beneficiar ou penalizar. A minha emenda tem o 
objetivo de fazer justiça, de fazer com que os Estados 
pobres sejam pobres porque são pobres mesmo. Não 
que haja algo mascarado. Não que o Relator tenha 
mascarado, mas usou um critério que não é perfeito, 
até porque é novo. 

A minha iniciativa, portanto, objetiva fazer com 
que a redistribuição da renda seja absolutamente con-
fiável, que não haja questionamento nenhum sobre a 
apuração dos números. Por um acaso, Senador Fer-
nando Collor, quinze Estados têm resultado melhor do 
que pela apreciação dos elementos feitos pelo Relator. 
Quinze Estados têm resultado mais favorável do que 
os resultados apurados pelas regras propostas pelo 
Relator. Doze Estados não. Mas não foi esse o meu 
objetivo. O meu objetivo foi oferecer à Casa critérios 
novos, absolutamente confiáveis e que traduzissem, 
com fidedignidade, sem questionamento, a real redis-
tribuição da renda.

Agora, os caminhos da Pátria passam pela terra 
de cada um de nós. E eu gostaria que os Srs. Sena-
dores, ao votar, consultassem as tabelas referentes à 
emenda que apresentei – há tabelas distribuídas para 
todos os gostos, calculadas com base em dados da 
consultoria legislativa do Senado – para ver a posição 
em que o seu Estado fica, se ele ganha ou se ele per-
de em relação à renda domiciliar, se o Produto Interno 
Bruto é elemento mais confiável ou não do que a renda 
domiciliar, para que possam votar com consciência, 
sabendo que não estão prejudicando ninguém. O seu 
voto está fazendo justiça àquilo que o Fundo de Parti-
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cipação se propõe a ser: o elemento de redistribuição 
de renda pública.

Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito.
Com essas palavras, rendendo homenagens ao 

Relator, Senador Walter Pinheiro, que realizou um belo 
trabalho, em nome da justiça, em nome de um critério 
equilibrado, confiável, respeitável, que beneficia quem 
realmente precisa, eu peço voto o voto “sim” à emen-
da que propus.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Consulto se poderemos encerrar a vo-

tação e proclamar o resultado. (Pausa.) 

Senador Jorge Viana.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-

sidente, pode proclamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 18 votos; NÃO, 47.

Está, portanto, rejeitada a Emenda nº 27 ao Subs-
titutivo do Senador Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu consulto o Senador...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A emenda... (Falha na gravação.) ...ao 
substitutivo do Senador Walter Pinheiro.

Eu consulto o Senador Walter Pinheiro sobre a 
condução da votação para que nós possamos mate-
rializar o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, três requerimentos 
de preferência.

Requerimento do Senador Randolfe Rodrigues, 
requerendo preferência para a Emenda nº 17; 

Do Senador Aloysio Nunes Ferreira, requerendo 
preferência para a Emenda nº 11; 

Do Senador Randolfe Rodrigues, requerendo 
preferência para a Emenda nº 36.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – As Emendas nºs 36 e 17 são a mesma.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Trinta e seis.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Perfeito. A 17 e a 36 são a mesma. É porque 
17 era o número no turno principal e 36 é o número no 
turno suplementar. Mas é a mesma emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, podemos considerar retirada, 
em função da preferência anterior.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Exatamente, só uma. V. Exª escolha o melhor 
número, 17 ou 36, como V. Exª preferir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Fica só o Requerimento para a votação 
da Emenda 17.

São os seguintes os Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 299, DE 2013

Nos termos do art. 311, inciso II, do Regimen-
to Interno, requeremos preferência para votação da 
Emenda nº 17-PLEN (Substitutiva) ao PLS nº 192, de 
2011 – Complementar, tramitando em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 289, 744 e 761, de 
2011; 35, 89, 100 e 114, de 2012 – Complementar.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

REQUERIMENTO Nº 300, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, inciso II, do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeiro a preferência 
para votação da Emenda nº 11 – Plen, ao PLS nº 192, 
de 2011.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2013. – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira Líder do PSDB.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente. Presidente, permita-me só uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Ontem, o Senador José Sarney fez, verbalmente, 
a apresentação de uma emenda que, pelo que eu havia 
entendido da Mesa, tinha ficado no turno suplemen-
tar, que, na prática, é a prorrogação dos critérios. Eu 
pergunto a V. Exª e à Mesa como fica essa proposta 
apresentada ontem pelo Presidente José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos perseguir a ordem que foi 
acordada. Vamos votar, primeiro, essa definição com 
relação PIB e renda domiciliar. Já votamos.

Agora estou consultando o Senador Walter Pi-
nheiro sobre o piso e o teto, que é o que está posto 
na Ordem do Dia, e, na sequência, apreciaremos os 
outros requerimentos de destaque.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Eunício Oli-
veira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Só para uma informação à Mesa: na hora de votar, 
eu me equivoquei. Meu voto registrado é “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa retificará o voto de V. Exª, na 
forma do Regimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero reafirmar 
a mesma posição que coloquei, desde a semana pas-
sada, e no Colégio de Líderes ontem e hoje. 

O que acho que nós deveríamos caminhar para 
a votação, Sr. Presidente, no encaminhamento que V. 
Exª fez na tarde de hoje, a partir das tratativas com to-
dos os Líderes, é que nós votaríamos essa diferença, 
se renda ou se PIB. Portanto, consagrado o mesmo 
princípio como indicador para a apreciação futura do 
FPE, o caso da renda domiciliar, eu sugiro que nós 
façamos exatamente, sem nenhum nível de escolha, 
mas o correto é que apreciemos agora exatamente o 
ponto que nos leva a esta divergência: se o teto de 71, 
que está no texto, e o piso de 1, ou as propostas que 
começam a partir de 75. 

Portanto, se há o pedido de preferência, até para 
que a gente pudesse facilitar o processo de votação, 
eu proporia que essa emenda fosse votada primeiro. A 
gente vai a voto e define se vamos adotar, e destacada 
exatamente, meu caro Sr. Presidente, esta expressão, 
se é o piso acima de 1, como está no texto, ou se é 
o teto acima de 71, como está no texto. Então, o que 
nós vamos confrontar é isso. 

Como há na mesa um requerimento de preferên-
cia para uma das propostas, eu sugeriria que a gente 
começasse por essa proposta, fizéssemos a votação 
desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A dúvida é exatamente essa. Precisa-
mos priorizar o requerimento que vai nos permitir ma-
terializar essa decisão agora, qual é o requerimento. 
Não sei se é esse requerimento que está sobre a mesa 
para a Emenda 17 do Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – É esse.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Pode ser esse.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, em votação o requerimento.

Era essa a dúvida. Muito obrigado a V. Exª, Se-
nador Walter Pinheiro. 
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Em votação o requerimento do Senador Randol-
fe Rodrigues, para preferência da votação da Emenda 
17. (Requerimento nº 299, de 2013.)

Os Srs. Senadores que o aprovam...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Encaminho contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O encaminhamento do Relator é con-
trário. E eu vou submeter à votação.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Não, Presidente, o Relator não tem parecer, 
sobre requerimento não há parecer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre o requerimento, não há parecer.

Ao se manifestar, evidentemente que ele se ma-
nifestou com relação ao mérito da Emenda 17.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Ok. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou colocar em votação. É a prefe-
rência para votação da Emenda 17, do Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

Trata-se de um requerimento, um requerimento 
de preferência.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– É um requerimento, um requerimento de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, nós vamos votar a emen-
da, se for aprovado o requerimento de preferência.

Não é isso?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, o PMDB, respeitando que essa é uma 
questão federativa, o seu líder encaminha o voto “não” 
ao requerimento de preferência do Senador Randolfe 
Rodrigues, porque essa matéria, como eu disse, será 
pior do que a seca que nós estamos vivendo no Nor-
deste. Tira dinheiro do meu humilde Ceará e coloca 
52% de acréscimo para um Estado rico como São 
Paulo. São Paulo já levou até nossos irmãos, nossa 
força, mas não precisa desse dinheiro para sobreviver; 
e nós precisamos muito dele.

Portanto, eu encaminho, como Líder do PMDB, 
respeitando as divergências de bancada...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Li-
bere a votação, Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– ... eu encaminho “não” ao requerimento do Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Li-
bere a votação, Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Li-
bere a votação, Presidente. A Minoria vota “não”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Presidente, PCdoB encaminha o voto contrário, pelas 
razões, já sobejamente conhecidas, de defesa dos 
que mais precisam no Brasil. Então, o nosso voto é 
contrário à preferência.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, para encaminhamento.

O PP, considerando que há mais Estados com 
dificuldades maiores, vota “não” ao requerimento do 
Senador, orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PP orienta o voto “não”.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
PT vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Randolfe Rodrigues está 
pedindo a palavra.

Como autor do requerimento, eu concedo, pre-
ferencialmente, a palavra a V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, nós não temos aqui um “injustiçodrômetro” para 
definir, nós não temos um parâmetro de injustiça para 
definir onde e com quem é mais injusto. Eu poderia 
muito bem dizer que o texto original do Senador Walter 
Pinheiro é muito injusto com os Estados da Amazônia, 
que dependem diretamente da partilha do Fundo de 
Participação dos Estados.

O meu Estado, o Amapá, depende 70% da parti-
lha do FPE; Roraima depende de quase 70%; o mes-
mo nos Estados do Acre, Rondônia, Tocantins e no 
Estado do Amazonas.

Então, Presidente, nós não temos um parâmetro 
de injustiça. Se há dramas no Nordeste, há também 
terríveis dramas na Amazônia.

O Governador do meu Estado me informou ainda 
há pouco que, em virtude da continuação da isenção 
do IPI, o nosso Estado deve perder R$15 milhões no 
mês que vem. O meu Estado e o Estado do Senador 
Romero Jucá têm uma limitação para o crescimento 
do critério populacional, que são as unidades de con-
servação. E isso é um imposto que nós pagamos para 
o Brasil. Mais de 70% do nosso território é unidade de 
conservação e isso impede o crescimento populacio-
nal. E é com muita honra para nós, amapaenses, e, 
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com certeza, também para roraimenses e acrianos, 
porque isso é uma contribuição nossa para o Brasil e 
para o mundo, para o equilíbrio ambiental do mundo.

Se for para crescer a população, não tem proble-
ma. Então, seria permitido a devastação do Amapá, do 
Acre, de Roraima. Não levaríamos em consideração 
esses critérios. Na verdade, não existe aqui um parâ-
metro para definir qual é o drama maior.

O texto original do Senador Walter Pinheiro, se 
for mantido como está, é um ataque aos ex-Territórios 
Federais do Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Se 
for aprovado esse texto, com essa redação, eu sugiro 
aos governadores desses Estados que venham aqui, 
à Presidente da República, e entreguem para ela a 
chave dos governos estaduais.

Se for para aprovar esse texto, era melhor que 
esses antigos territórios federais nunca tivessem sido 
elevados à condição de Estado! E foram elevados, 
Presidente. Alguns desses Estados, como é o caso do 
Acre e do Amapá, foram elevados à condição de ente 
federado, porque quiseram ser Brasil. O Acre poderia 
ser Bolívia; o Amapá poderia ser França. Sangue de 
brasileiros foi derramado nesses dois Estados, para 
que esses Estados estivessem no Brasil. E nós temos 
o direito do reconhecimento da Federação de que nós 
somos brasileiros.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – E, por isso, queremos a aprovação do reque-
rimento e, em seguida, a aprovação da Emenda 17, 
porque não existe aqui um parâmetro para definir o 
que é injustiça ou o que é justiça para qualquer Esta-
do Federado.

Nós não teremos como admitir, por exemplo, que 
o Amapá perca 15% da sua partilha do Fundo de Par-
ticipação dos Estados; perca quase R$80 milhões por 
ano. Isso não tem como ser aceito.

Portanto, eu não queria levar a discussão para 
esse parâmetro, mas a verdade é que entre as pro-
postas que estão aqui em debate, na prática, não está 
sendo cumprido o critério do art. 161 da Constituição 
Federal, para o que serve o Fundo de Participação 
dos Estados, o FPE: serve para garantir o equilíbrio 
sócio-econômico entre os Estados federados. A rigor, 
a melhor proposta aqui, apresentada ontem pelo Pre-
sidente José Sarney, que espero que ainda seja consi-
derada, era a prorrogação dos critérios como existem 
hoje. Como, lamentavelmente, lamentavelmente, o 
Colégio de Líderes, como, lamentavelmente, a maio-
ria do Plenário não aceitou o debate dessa proposta, 
somos, lamentavelmente, lançados nesta guerra fede-
rativa de um Estado contra o outro. Aliás, Presidente, 

esta guerra federativa deveria ter a mediação maior por 
parte do Executivo. Mas, não vou entrar nesse mérito. 
O que quero aqui dizer é que não tem um padrão para 
definir o que é injustiça, se é pelo padrão de justiça ou 
de injustiça, pelo menos, nesta Emenda 17, a maioria 
dos Estados brasileiros ganha; e se é pelo parâmetro 
de justiça e de injustiça...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Va-
mos votar, Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – ...serve mais justiça, quando a maioria ganha 
do que quando ganha somente a minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Va-
mos votar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Presidente José Sarney pede, pela or-
dem, a palavra.

Com a palavra V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Presidente, dá para abrir o painel?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Só para encaminhar.
Dessa forma, Sr. Presidente, o voto “sim” para o re-

querimento de preferência, e o voto “sim” à Emenda 17.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Abra 

o painel, Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Dá para abrir o painel, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Sarney, pela ordem.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – 

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

PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
cordo com as palavras do Senador Randolfe a respei-
to do que significa se votarmos o projeto da maneira 
como cria essas disparidades que teve. Por isso, Sr. 
Presidente, foi que achei, ontem, que o meu projeto 
teria preferência para ser votado, porque os índices 
que mantínhamos, como ele acabou de dizer, eram os 
mesmos atuais, e ninguém iria perder nada, nem recla-
mar de perda nenhuma. Mas o Senado, infelizmente, 
eu soube que, na reunião dos Líderes, não quis dar 
preferência ao meu requerimento. Qual é? Manter os 
coeficientes atuais e, depois de 2016, faríamos um lei 
complementar revendo em face do desenvolvimento 
do País, dos índices etc.. Mas, até lá, manteríamos 
esses mesmos índices, para evitar o que estamos 
vendo aqui, porque estamos todos trabalhando sobre 
as hipóteses dos diversos projetos. Por exemplo, nes-
se projeto, nessa Emenda 17, somos obrigados, com 
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medo de passar outra emenda, a fazer uma emenda 
na qual o próprio Amapá perde 2,71%, enquanto São 
Paulo ganha 51%.

Sr. Presidente, então, essas distorções nós preci-
samos evitar. Por isso, o Senador Randolfe disse que 
o meu projeto era realmente, é, porque ele não mexe 
em nada, ele mantém a situação atual.

Assim, renovo aos Srs. Líderes o meu ponto de 
vista de que a prioridade, porque ela precede às ou-
tras, de nós aprovarmos; os índices serão mantidos os 
mesmos e se faz uma nova lei complementar a partir 
de 2016 para o excedente, evitando essa guerra que 
aqui está ou as injustiças que vamos cometer, porque 
vamos cometer injustiças sob a hipótese de que os 
outros projetos podem ou não ser aprovados. 

Sendo assim, é como disse, é uma distorção, por-
que somos obrigados a aprovar uma emenda na qual 
os Estados mais pobres perdem e ganham os Estados 
mais ricos. Por exemplo, a injustiça fica tão grande, Sr. 
Presidente, e vamos ver que neste projeto perde, da 
maneira como aprovarmos, perde o Acre, começa a 
perder, Amapá 2,71%; Ceará 11,78%; Bahia 13%; Per-
nambuco 9%; Rio Grande do Norte 7%; Sergipe per-
de 6%. E quem ganha, Sr. Presidente? Mato Grosso, 
41,5%; Espírito Santo, 31%; Minas Gerais, 15%; São 
Paulo, 51% e Rio de Janeiro, 22%.

Então, estamos fazendo um Robin Hood ao con-
trário. Por quê? Porque se mantivermos a injustiça des-
ses outros índices, realmente, vamos ter o que disse 
o Senador Randolfe, com o qual concordo totalmente. 

Assim, Sr. Presidente, só há uma maneira de 
encontrarmos uma fórmula justa, que é manter os 
índices atuais, que é o que estou pedindo e deve ser 
feito, porque os índices criam essa injustiça em rela-
ção aos Territórios.

Assim, ao invés de perdermos 2,43%, ganhare-
mos o atual, que é 3,41% do Amapá. 

Então, faço um apelo para darmos preferência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, respeito as 
opiniões, mas só vão perder Estados que sempre ga-
nharam, a vida inteira. Ou estou falando alguma inver-
dade? Há Estados que têm um índice… O meu Mato 
Grosso do Sul tem 1,3%; há Estados que têm índice 
de 10%. Outro Estado de 8%. Qual é então a injustiça, 
quando se estabelece um critério em que esses índi-
ces vão, pelo menos, aumentar um pouquinho para o 
conjunto dos outros Estados? Onde está a injustiça, 
quando Estados que recebem praticamente 10% do 
índice, outros 8%, contra 1%, 1% e pouco, da maioria 
dos Estados? 

Então eu defendo a preferência para a Emenda 
17, inclusive subscrevi, porque eu acho que isso, sim, 
é fazer justiça ao conjunto da Federação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Presidente, vamos abrir o painel, Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Presidente, vamos abrir o painel. Por que a gente 
não abre o painel?

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Pela ordem, Pre-
sidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria…

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Presidente, vamos abrir o painel.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Como Líder, Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Petecão, eu vou dar a palavra 
a V. Exª como Líder. Eu queria só consultar, primeiro, o 
Bloco de Apoio ao Governo – nós estamos votando o 
requerimento – com relação à votação do requerimento.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, não era o caso de abrir o painel?

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Neste caso eu acho que não é uma questão partidária.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Sr. Presidente, essa questão, com relação ao Governo, 
o Governo tem uma posição de liberar sua Bancada, 
tendo em vista ser uma questão federativa que diz 
respeito a cada um na sua posição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos colhendo os votos dos 
Líderes simbolicamente, e, para que nós possamos 
saber o resultado da votação simbólica, nós precisa-
mos oficialmente da manifestação do Líder do Bloco 
de Apoio ao Governo. 

Senador Wellington Dias.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) 

– Presidente, eu estou pedindo como Líder, Sr. Pre-
sidente.

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

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, primeiramen-
te quero parabenizar o nobre Senador Randolfe pela 
argumentação e pela defesa dos menos favorecidos. 
Eu queria aqui encaminhar, já defendendo a Bancada 
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do Acre, o meu voto, o voto do Senador Jorge Viana 
e o Senador Anibal.

E também quero fazer a defesa, aqui, do To-
cantins, atendendo aqui o apelo da Senadora Kátia, 
porque o Tocantins é um dos mais prejudicados. E o 
PSD de Kátia e Petecão fechou com “sim”, apoiando 
a proposta do Senador Randolfe.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sena-
dor, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por isso que é muito importante, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, que nós tenhamos a ma-
nifestação do Bloco de Apoio ao Governo, através do 
Líder do Bloco.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, permita-me.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A votação é simbólica. Simbólica!

Senador Wellington Dias, porque nós temos o 
voto “não” do PMDB, e, com o voto do Bloco da Maio-
ria, está rejeitada a emenda.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Não, Presidente. Verificação! Verificação!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
voto é “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está rejeitada a emenda.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Verificação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está rejeitado o requerimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Verificação.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Veri-
ficação de quórum.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
voto é “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como votam os Blocos de Apoio ao 
Governo?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Verificação, Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Veri-
ficação de quórum.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não está na hora da verificação.

Como vota o Bloco de Apoio ao Governo?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Voto “não”.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, verificação de quórum.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento de preferência está 
rejeitado, em votação simbólica.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Verificação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quem pede a verificação?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Veri-
ficação. Todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Um de cada vez. Três apoiamentos. A 
verificação está deferida, na forma do Regimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Só para encaminhar, reiterando: o voto é “sim”. O 
voto é “sim”, para a maioria do Brasil ganhar, para a 
maioria dos Estados da Federação brasileira ganhar. 
O voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, sabe o que eu acho mais interessante? 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Sr. Presidente, o Estado de Roraima vota “sim”, pela 
justiça na distribuição do FPE.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É que, 
na votação dos royalties, o Espírito Santo e o Rio po-
diam perder tudo, porque tinham que dividir com todo 
mundo. Agora, no Fundo de Participação, quem sem-
pre ganhou não quer perder nada. Está esperneando. 
Pau que dá em Chico dá em Francisco. É preciso di-
vidir com todo mundo.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Alfredo Nascimento, o voto é “não”.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Na mesma linha do Senador Magno Malta – eu falei 
isso na reunião de Líderes hoje –, quando foi para se 
discutir o royalty, ninguém tratou da maneira como se 
está tratando agora o FPE. 

Então, vou na mesma linha do Senador Magno 
Malta, e o nosso voto é “sim”.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Sr. Presidente.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Quero encaminhar o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Ataídes vota “sim”.

Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – O PCdoB vota unido, vota “não”, contra a pre-
ferência, Sr. Presidente, o Norte e o Nordeste unidos. 
O Senador Inácio e a Senadora Vanessa votam “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Essa não 
é uma questão partidária, Presidente. É uma questão 
federativa. E, dessa forma, o PP libera a Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PP libera a Bancada.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Votamos 

“sim”, o povo de Rondônia e da Amazônia.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

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

PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Essa é uma questão federativa. O nosso voto é “sim”. 
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 

AM) – Presidente, o PR encaminha.... 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB libera a sua 
Bancada.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Pela liberação da Bancada, o PR. 

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Presidente Renan.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 

AM) – O PR vota “sim”, Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – O PSDB libera a sua Bancada, Sr. Pre-
sidente

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Rio 

Grande do Sul vota “sim”, Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

A Paraíba vota “não”. 
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Rio Grande do Sul vota “sim”.
Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
com muita calma, esse assunto mexe com todos nós. 

Agora, o Bloco, primeiro, com essa condução de 
perguntar somente a dois blocos que o senhor fez eu 
sou obrigado a discordar, porque nós temos um Blo-
co aqui de quatro partidos, em que cada um tem uma 
posição dentro do nosso Bloco. Por isso, nós estamos 
liberando a Bancada.

Mas, quando for fazer uma consulta, eu peço a 
V. Exª humildemente: consulte o Bloco União e Força, 
tendo em vista que nós estamos aqui participando 
efetivamente e hoje, por um motivo federativo, hoje, 
a nossa Bancada, todos os partidos estão liberados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim, nós consultamos todos 
os Blocos, todos os partidos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – No entanto, matematicamente, mate-
maticamente, se o PMDB e o Bloco de Apoio ao Go-
verno votassem na mesma direção, estava decidida, 
simbolicamente, a votação.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o Regimento.

Senador Humberto Costa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

O Partido dos Trabalhadores libera os Blocos, mas o 
Piauí vota “não”.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria retificar 
o meu voto: eu votei, por engano, “sim”, mas, na ver-
dade, eu voto “não”.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agora, queria registrar também que votei “sim” com 
o substitutivo do Senador Walter Pinheiro e “não” à 
emenda do Senador José Agripino.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa retificará a manifestação de 
V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Moka.
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sr. Presidente, essa questão, para mim, é federa-
tiva. Mato Grosso do Sul vota “sim”, Sr. Presidente. 
Vota “sim”, entendendo que está na hora de corrigir a 
injustiça que, aliás, o Supremo declarou.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente. 

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, a Bancada do Acre...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... Se-
nador Petecão, Senador Jorge Viana, Senador Anibal 
votam de acordo com o que é melhor para o Acre nessa 
proposição do Senador Randolfe Rodrigues. 

Voto “sim”.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

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

PMDB – AL) – Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, corroborando 
as palavras do Senador Moka, enfatizando aqui que, 
uma vez aprovado no Plenário do Senado o texto bá-
sico, portanto, agora, para o Estado do Mato Grosso 
do Sul, nós votaremos “sim” nessa emenda do Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Existe um adágio romano que diz o seguinte: “quando 
o pirão é pequeno, o meu primeiro”. 

Mato Grosso, unido, vota “sim”.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 

Presidente, Goiás, unido, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, na Bancada do PT, essa questão é aberta, e 
eu, Paulo Paim, do PT, voto “sim”, como votarão todos 
os Senadores do Rio Grande, como já foi anunciado: 
o Senador Simon, Ana Amélia e o meu voto.

Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro e Senador Sér-
gio Souza. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. . Sem 
revisão do orador.) – Presidente Renan, a Bancada do 
Pará – Senador Jader Barbalho, Senador Mário Couto 
e Senador Flexa Ribeiro – vota “não”. 

Agora, é importante, Presidente e Líderes, que, 
em vez de fazermos uma guerra fratricida aqui no ple-
nário do Senado Federal, havendo um desequilíbrio 
entre os Estados, a União poderia estar coordenando 
isso. A Presidenta Dilma, em vez de fazer fatiada a 
reforma, podia estar fazendo em conjunto, para poder 
ordenar, de tal forma que não houvesse perdas. O que 
poderíamos fazer aqui – e cabe a nós –, em vez de 
dividirmos o pouco ou o insuficiente, seria trazer as 
contribuições para dentro do bolo do fundo e aí, sim, 
partilhá-las.

É impossível manter o status quo de ter 60% da 
receita na mão da União, e Estados e Municípios fica-
rem brigando por migalhas! Acho que os Senadores 
e as Senadoras, o Congresso deveriam mostrar aqui 
um ato de independência ao Executivo e votar, de uma 
vez por todas, o partilhamento das contribuições. Aí, 
sim, estaríamos fazendo justiça a todos os Estados e 
aos Municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
chamar a atenção do Plenário: a regra atual vai valer 
até 2015; não vai mudar nada. E, em 2016 e 2017, é 
somente sobre o excedente – inflação ou excesso de 
arrecadação, aumento do Produto Interno Bruto. É 
somente sobre o excedente que vai valer essa regra 
nova. Então, praticamente não vai mexer. É um pri-
meiro passo que estamos dando para fazer alguma 
coisa para quebrar essa diferença tão grande que há, 
Sr. Presidente.

Veja só: o meu Estado praticamente vai ficar 
inalterado. É um dos Estados que mais contribui para 
o bolo da Federação, são R$35 bilhões ao ano, e fica 
com pouco mais de R$1 bilhão. Só que vai deixar de 
perder, porque, no substitutivo do Senador Walter Pi-
nheiro, ele perde 10%. E 10% somente no excesso 
da arrecadação.

Então, o que nós estamos aqui fazendo no de-
bate é preparatório para aquilo que nós vamos fazer 
somente em 2017, porque, de fato, pelo que estou per-
cebendo dos projetos que aí estão tramitando e das 
emendas, só vamos mexer nisso, de forma definitiva, 
em 2017. Ou vamos chegar em 2017 e vamos mais 
uma vez achar uma fórmula para ficar mais alguns 
anos do jeito que está? 
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Eu acho que, na proposta colocada pelo Senador 
Randolfe Rodrigues, mais Estados perdem menos em 
comparação ao que temos hoje colocado pelo Sena-
dor Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós chegamos, 
infelizmente, nesse imbróglio criado aqui na Casa pelo 
fato de que aqui nós vemos várias projeções. Tem pa-
pel para tudo quanto é lado aqui. Na verdade, ninguém 
está entendendo nada. Tabelas e mais tabelas aqui.

Entretanto, nós estamos votando, naturalmente, 
a proposta do Senador Randolfe, pelo fato de que nós 
vamos menos perder.

O Senador Sérgio disse que, de fato, vão preva-
lecer os índices atuais. Todavia, o que acontece? Nós 
já estamos resguardando aquilo que poderá aconte-
cer a partir de 2017. É o resguardo dos Estados que 
têm sido prejudicados ao longo da história republica-
na deste País.

Lamentavelmente, nós não poderíamos chegar 
aonde chegamos. Para V. Exª ter noção, só a Bahia, 
só o Estado da Bahia – não tenho nada contra, longe 
de mim – arrecada mais do que todos os Estados do 
Centro-Oeste do Brasil.

Então, é um jogo totalmente desigual, meu caro 
Senador Aloysio Nunes, e temos que melhorar esse 
equilíbrio. Há um desequilíbrio inter-regional no Brasil 
muito grande. E, efetivamente, nós temos que discutir 
aqui um pacto federativo, para que deixemos de per-
der menos. Aqui não estamos ganhando praticamente 
nada. Nós vamos aqui, com a proposta do Senador 
Randolfe Rodrigues, permanecer com o que nós te-
mos no atual momento.

Senador Renan, lamentavelmente, eu sei que o 
Senador Walter Pinheiro tentou, de uma forma ou de 
outra, acomodar a situação. Não é fácil. O seu papel, 
a sua missão de ser relator é muito difícil.

Por isso eu quero aqui, nesta oportunidade, dizer 
que o menos pernicioso para o Mato Grosso, o meu 
Estado, é a proposta do Senador Randolfe. Por isso, 
nós, do Mato Grosso – eu, o Senador Pedro Taques e 
o Senador Blairo Maggi –. vamos votar com a emenda 
proposta pelo Senador Randolfe.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também, para 
deixar registrada a nossa posição... E é engraçado que 
tanto eu quanto o Senador Pedro Taques, quando fize-

mos campanha em 2010, defendíamos, nos palanques 
de Mato Grosso, que nós queríamos uma mudança 
no FPE porque queríamos mais dinheiro para o Mato 
Grosso. Chegamos aqui e começamos a fazer as con-
tas, e nós somos um dos perdedores hoje. 

Como disse ontem, nós perdemos e estamos 
perdendo porque nós fomos muito eficientes nos últi-
mos 12, 13 anos; o Estado cresceu acima de 300%. 
Portanto, eu me consolo hoje em perder só 5% daquilo 
que nós vínhamos ganhando. Mas olho para o Mato 
Grosso do Sul – e estava explicando para o Senador 
Moka –, e essa conta que foi feita pela emenda do 
Amapá é correta com muitos Estados, principalmente 
com o nosso Mato Grosso do Sul, que é do Centro-
-Oeste brasileiro, e que ganha 45%. E, ainda assim, 
ficará menor do que Mato Grosso e menor do que o 
Estado de Goiás. Por aquilo que eu estou olhando que 
está acontecendo no Centro-Oeste, não deve ser dife-
rente para os outros Estados da Federação. 

Assim, nós vamos votar com a emenda do Ama-
pá quando chegar a hora.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) Senador Aloysio Nunes e Senador Aé-
cio Neves.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu estou longe de subestimar a importância do Fundo 
de Participação dos Estados, que é absolutamente vi-
tal para as finanças de muitos Estados da Federação, 
mas eu concordo que tenho que discursar na linha do 
que disse o meu colega Senador Flexa Ribeiro.

Nós temos questões federativas, Sr. Presidente, 
extremamente complexas, e que não estão merecendo 
da parte da Presidência da República o devido cuidado.

O Senado, na gestão do Presidente Sarney, S. Exª 
o Presidente Sarney convocou uma reunião com uma 
comissão de especialistas que nos forneceu subsídios 
importantíssimos para resolvê-las a partir da iniciativa 
legislativa nossa. V. Exª colocou na trilha final a votação 
do FPE a partir da sua iniciativa de reunir os Líderes.

Agora, eu lembraria a V. Exª que nós temos uma 
agenda que foi proposta pelos governadores em uma 
memorável reunião presidida por V. Exª e pelo Presiden-
te da Câmara. Dentro dessa agenda, existem pontos 
absolutamente precisos, absolutamente consensuais, 
e que deveriam ser agora objeto da solicitude de V. Exª 
na programação das nossas votações.

Eu me refiro a uma emenda constitucional de au-
toria do Senador Aécio Neves que prevê que, a cada 
desoneração concedida pela União que afete as finan-
ças dos Estados e Municípios deva haver uma com-
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pensação no mesmo montante; porque nós estamos 
assistindo hoje a uma erosão financeira dos fundos, 
tanto no Fundo de Participação dos Estados quanto no 
Fundo de Participação dos Municípios. Há também, me 
permito lembrar, uma proposta que é muito consensual, 
que é unânime, que é retirarmos a contribuição do PIS/
Pasep e das receitas dos Estados e Municípios. Essa 
cobrança configura, de alguma forma, uma tributação 
de um ente federativo sobre outro. 

São matérias, Sr. Presidente, que poderiam ser 
pautadas, o Presidente da Comissão de Justiça e o 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vi-
tal do Rêgo e Lindbergh Farias, já estão tomando pro-
vidências para a instrução conjunta dessas matérias. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O que nós precisamos é votá-las para 
darmos a nossa contribuição para a solução dessas 
questões que estão envenenando o ambiente político 
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores. Assisti, Presidente Renan, com muita atenção 
e serenidade ao desenrolar desta sessão até aqui. 
Sou um Parlamentar antigo, Presidente Renan, fomos 
colegas durante muitos anos nesta Casa. Cumpri qua-
tro mandatos de Deputado Federal. Tive o privilégio 
de ser Líder por vários anos e de presidir a Câmara 
dos Deputados. Fiz um estágio em Minas Gerais no 
Executivo ao longo de oito anos. Retorno agora ao 
Senado Federal. E não escondo, Sr. Presidente, que, 
em nenhum outro momento da minha não muito curta 
carreira política, assisto tão perplexo a uma conflagra-
ção da Federação com uma inadmissível, inaceitável 
omissão do Governo Federal. Onde está, Sr. Presi-
dente, o Governo da Presidente Dilma numa matéria 
tão vital para a sobrevivência do País? Onde estão os 
Ministros do Governo, articulando temas federativos 
tão relevantes que teriam que estar sendo discuti-
dos aqui de forma articulada? Onde está o Governo 
Federal, Presidente Renan, tão pródigo, tão ativo na 
cooptação de aliados para seu projeto eleitoral? Tão 
criativo e ousado para criar Ministérios, para criar 
novas empresas estatais? Nós estamos falando da 
essência da Federação. Em relação aos royalties do 
petróleo, aconteceu a mesma coisa. O Governo vira 
as costas, se omite, como se absolutamente nada 
tivesse com isso, Sr. Presidente.

Jamais, em qualquer tempo na história da Re-
pública, o Governo permitiu-se uma omissão, um 
desleixo tão grave como esse. Tema, por exemplo, 
como a inclusão das contribuições no cálculo do 
Fundo de Participação, deveria estar aqui sendo pro-
posto não apenas pelos Srs. Governadores, como já 
fizeram, mas pela própria Presidente da República, 
como instrumento para compensar eventuais perdas 
de alguns Estados. Temas como a renegociação da 
dívida dos Estados deveriam estar muito mais avan-
çados, se houvesse generosidade do Governo para 
compreender que caminhamos para viver no Estado 
unitário do Brasil.

Onde está a generosidade do Governo Federal 
para com os entes federados? Será que não incomoda 
a Presidente da República ver os seus próprios com-
panheiros, da sua própria base, aqui conflagrados, 
disputando migalhas, enquanto o Governo Federal 
detém, hoje, mais de 60% da receita tributária deste 
País, Sr. Presidente? Será que é possível termos um 
Governo que se omite em matéria tão séria? Fica, Sr. 
Presidente, o protesto. 

Não tenho votos para conduzir essa negociação. 
Nós, da oposição, poucas vezes temos espaço sequer 
para protestar, mas não é possível que temas vitais 
para o Brasil naquilo que se acostumou chamar de 
agenda federativa, que inclui a negociação de ICMS, a 
própria Lei Kandir, além dos temas aqui já elencados, 
não tenham uma condução central do Governo, uma 
coordenação central do Governo.

Não é justo, Senador Wellington, que o seu Piauí 
esteja hoje disputando migalhas, por exemplo, com o 
Amapá, ou que Minas Gerais, São Paulo e o Nordes-
te estejam em posições distintas. A responsabilidade, 
Senador Renan, por essa conflagração da Federação 
é do Governo Federal, é a omissão do Governo Fe-
deral, a incapacidade de articulação que infelizmente 
leva o Senado da República a mais uma vez viver uma 
tarde triste como esta.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Requião primeiro, V. Exª em 
seguida.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parafrasear o Senador Pedro Taques, que disse: se o 
pirão é pouco, o meu primeiro. Sou Senador do Para-
ná, pouca coisa se altera para o Paraná nas propostas 
colocadas, mas eu não diria exatamente o que o Sena-
dor Pedro Taques disse, eu prefiro outra versão: se o 
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pirão é pouco, o Brasil primeiro. Quero lamentar que a 
proposta do Senador Sarney não tenha sido acolhida. 

Eu quero lembrar que esse problema vem de lon-
ge. Nós estamos discutindo a distribuição da miséria. 
O Fundo de Participação dos Estados e Municípios 
caiu, desde a Constituição de 1988, de 80% da Re-
ceita da União para cerca de 40%. As contribuições 
financeiras não partilhadas subiram de 20% para 60%. 
Mas nós temos o superávit primário, nós temos a Lei 
Kandir, nós temos os bancos participando dos livros 
de recorde, com juros rigorosamente absurdos, e a 
imprensa nos noticia que o Bradesco passa o Banco 
do Brasil, em que pesem os últimos esforços do Go-
verno na redução de juro. 

A discussão não deveria ser esta, neste momen-
to. Neste momento, em função da medida do Supre-
mo Tribunal Federal, a proposta lógica é a do Senador 
Sarney e, logo mais adiante, deveríamos discutir, com 
mais profundidade, o modelo econômico, o desenvol-
vimento industrial, a paralisação do crescimento do 
Brasil, a primarização da economia, a periferização 
do desenvolvimento industrial do País – a periferia 
transformada em fazenda agrícola, o Brasil vivendo da 
exportação de commodity. A discussão tinha que ser 
muito mais profunda, mas, neste momento, a palavra 
de ordem seria a do Senador Sarney, sem a menor 
sombra de dúvida. 

O pirão é pouco, o Brasil primeiro e nenhum corte 
para os Estados mais pobres da Federação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, primeiro, 
com todo respeito que tenho pelo Senador Aécio, e 
por essa longa experiência que ele tem, dizer aqui que 
quem acompanha o Congresso Nacional, quem está 
no dia a dia, sabe que estamos tratando de uma ação 
colocada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui não 
é uma proposta que nasceu da Casa, nasceu a partir 
de uma demanda do Supremo Tribunal Federal.

Ao contrário do governo do PSDB, Sr. Presidente, 
o Governo atual tem proposta, sim. Teve a coragem de 
apresentar aqui proposta para o ICMS, teve coragem 
de apresentar proposta para a dívida, teve coragem de 
fazer as coisas com debate. Estamos falando de uma 
tabela de 1998, Presidente. Quem presidiu o Brasil em 
1998? Quem presidiu o Brasil nessa ocasião? Então, 
é disso que se trata. 

Por isso, Sr. Presidente, eu quero aqui pedir que 
a gente possa ter a apuração do resultado, abrir o re-
sultado,

Eu acho que tem razão o Senador Requião, acho 
que merece, mesmo com as votações que tivemos, a 
análise da emenda do Senador Sarney.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, usando 
aqui da palavra, dizer que estão tramitando no Con-
gresso três matérias que dizem respeito à Federa-
ção. Distribuição de alguma riqueza, dos impostos 
arrecadados, e não há consenso nem para abordar 
esses temas da maior importância para o Brasil. Não 
adianta agora, com todo o respeito também, o Senador 
Aécio passar ao Governo Federal a responsabilidade 
do resultado dessa votação. Aliás, é uma das pou-
cas votações em que o painel não precisa ser aberto 
para sabermos do resultado. Estou aqui ao lado do 
meu querido colega e Líder Walter Pinheiro, que fez 
todas as reuniões possíveis e impossíveis. Conse-
guimos aprovar o texto básico tão bem elaborado por 
ele, mas como vai fazer o Senador Walter Pinheiro 
para resolver algo que não tem solução? Quando se 
discute a partir de bancadas de três Senadores, são 
bancadas de três Senadores suprapartidárias. Ora, 
se a gente tem dificuldade para conduzir debates e 
votações aqui, com a condução de nossos Partidos, 
imaginem transformando o Senado Federal em 27 
bancadas diferentes! 

Acho, Sr. Presidente, que há algo que temos que 
assumir, que seguro aqui nas minhas mãos: a distri-
buição feita lá atrás, no FPE, carrega distorções que 
não são sanáveis se nós não tivermos a coragem de 
promover mudanças nessa distribuição. Não concordo 
com a manutenção dos critérios de hoje. Fui cobrado 
por colegas aqui: “Ah, mas a distribuição per capita 
dos recursos do Acre, do Amapá, de Roraima e de 
Rondônia é um verdadeiro absurdo”. Quero piorar 
um pouco essa indevida observação. Distribua per-
capitamente os eleitores do Brasil, o Acre não preci-
sa ter representação de Deputado Federal e talvez 
nem de Senador. A nossa população é do tamanho 
de um bairro de São Paulo, mas não fomos nós que 
criamos. Temos muito orgulho de quando o 1º Mi-
nistro Tancredo Neves, junto com o Presidente João 
Goulart, assinaram a lei de um Senador, criando o 
Estado do Acre. As despesas que o Estado do Acre 
tem para se manter como ente da Federação são as 
mesmas dos outros que têm uma população maior. 
São os mesmos custos. 

Acho, Sr. Presidente, que o debate dessas três 
temas está mal colocado sim, mas não é responsabili-
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dade do Governo Federal. Estamos decidindo hoje por 
uma decisão do Supremo. Quando tempo esta Casa 
ficou para debater o FPE? Dois anos? Foi necessário 
um outro prazo. Agora, no Brasil, a Justiça está dando 
prazo para o Poder Legislativo se posicionar. Nunca vi 
isso. Acho absolutamente indevido. 

Sr. Presidente, queria dizer que, talvez, com se-
renidade, precisamos encontrar uma maneira de con-
duzir. Fizemos uma discussão dos royalties que nos 
dividiu. Hoje, transformamo-nos em uma bancada de 
três homens, ou de três homens e mulheres, cada Es-
tado, independentemente de Partido. Isso não é bom. 
Concordo que não é o Brasil que está sendo discutido, 
mas os nossos Estados. Acho que esse mesmo proble-
ma vai vir com o ICMS. O que é o Senado Federal? A 
Casa da Federação. Sei que V. Exª está procurando e 
praticando uma nova agenda aqui nesta Casa. Tenho 
muita satisfação de estar na Mesa procurando ajudar. V. 
Exª propôs sessões temáticas. Nós ainda não realiza-
mos nenhuma delas. Temos de fazer os critérios. Mas é 
o momento de começarmos a debater, com a profundi-
dade necessária, pelo menos os temas da Federação, 
para que a gente possa ter aqui justificativa para votar.

Encerro, Sr. Presidente, porque acho que temos 
de abrir o painel. Essa é uma votação de voto conhe-
cido. Já sei quantos votos a proposta que nós defen-
demos, apresentada pelo Amapá, vai ter. Se Deus qui-
ser, com isso, vamos começar a criar novos critérios, 
que podem não ser os melhores, mas começam a tirar 
uma distorção. Não quero criar nenhum problema para 
os colegas da Bahia, do Maranhão – e tenho o maior 
apreço pelo povo –, do Ceará. Temos como base de 
nossa formação o próprio Ceará. Mas some, Sr. Pre-
sidente, some a distribuição feita para a Bahia, para o 
Maranhão, para o Ceará e para Pernambuco. Dá sabe 
quanto, Sr. Presidente? Mais de um terço do dinheiro 
do dinheiro do FPE vai para quatro Estado, um terço, 
30%! Isso, para mim, é uma distorção.

Lamento! Não quero tirar dinheiro de ninguém, 
porque sou defensor...

Eu entendo. O Senador Walter, meu colega, está 
colocando do lado bom do meu ouvido. Eu ouço sempre. 
Ele vem, de novo, com a história de população per capita.

Eu só quero dizer a V. Exª que não há como o meu 
Líder Walter Pinheiro encontrar uma solução, porque, 
para encontrar uma solução que fosse razoavelmente 
justa, ele teria de tirar um pouco da distorção coloca-
da para esses quatro Estados, incluindo a Bahia dele.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Pedro Simon e Senador Pe-
dro Taques.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
Minoria, Presidente. Eu queria me inscrever pela mi-
noria, por obséquio.

Presidente Renan, Presidente Renan, pela mi-
noria, por favor.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Simon.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.

Eu não quero encaminhar nem discutir. É apenas 
uma sugestão.

Eu sugiro que se abra o painel, porque já está 
em 70 Senadores há muito tempo. Nós continuaría-
mos discutindo, não há problema algum, mas já abri-
ríamos o painel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, vou 
conceder a palavra, na sequência, ao Senador Pedro 
Simon, ao Senador Pedro Taques, ao Senador Walter 
Pinheiro, ao Senador Mário Couto, a outros Srs. Se-
nadores...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Inscreva-me, Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e ao Senador Inácio, mas abrirei 
primeiramente o painel, para que nós tenhamos uma 
decisão sobre esse assunto, como cobra a sociedade 
brasileira.

O que lamento é que estamos discutindo sobre 
o excedente; é sobre uma coisa ínfima. Essa propos-
ta é uma proposta neutra. Ela tem uma regra que vai 
continuar...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – Pela primeira vez proposta por este 
Parlamento. Essa é a diferença.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E, como diz o Senador Walter Pinheiro, 
pela primeira vez proposta. Os critérios servirão ape-
nas para o excedente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – Se tivéssemos feito essa proposta...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, essa discussão não tem muito 
sentido que evolua.

Portanto, vou proclamar o resultado.
Está encerrada a votação (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 39; NÃO, 31.

Está aprovado o Requerimento nº 299, de 2013, 
de acordo com a verificação regimental.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como combinado anteriormente, con-
cedo a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é estranho como 
é raro este Senado Federal debater assuntos da Fe-
deração.

Hoje, estamos aqui, talvez, em um dos momentos 
mais importantes, discutindo um assunto fundamental 
da nossa Federação.

E quem vê a reunião, Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, entende que nós, Congressistas, não estamos 
acostumados a analisar a Federação, tanto que ficamos 
na dúvida e na interrogação de como votar cada caso.

E é impressionante nós verificarmos aqui que, 
primeiro, o grande momento da Federação brasileira 
foi a Constituinte. Lá, na Constituinte, a Federação re-
almente existiu; lá, na Constituinte, pela primeira vez, 
aumentaram-se, e muito, as verbas destinadas aos 
Estados e as verbas destinadas aos Municípios.

Da Constituinte até hoje, praticamente, daquela 
verba destinada aos Municípios e aos Estados, meta-
de a União abocanhou. E hoje nós vivemos isso aqui.

Quem vê este Senado Federal haverá de dizer 
que não há no mundo um Congresso mais livre, mais 
independente, mais autônomo do que o do Brasil. Quem 
vê o Congresso Nacional, quem vê as reuniões do Se-
nado, quem vê que não aparece aqui nem Presidente, 
nem Ministro da Fazenda, nem Presidente do Banco 
Central, percebe que ninguém, ninguém do Governo 
Federal está interessado nesta reunião; ninguém tomou 
conhecimento. Os Governadores vieram, tentaram, 
falaram, estão aqui em roda. O Governo Federal está 
completamente despreocupado. Na busca, na tentativa 
de este Estado estar com A, aquele Estado estar com 
B, essa candidatura está aqui, aquela candidatura está 
lá, este debate de hoje não interessa.

Eu acho, Sr. Presidente, que ainda é tempo e 
ainda é necessário que nós, Parlamentares, tenhamos 
a autoridade e o respeito necessário para votar uma 
matéria como esta.

Nós do Rio Grande do Sul temos emendas que 
nos fazem perder 500 milhões e emendas que nos dei-
xam iguais. Temos essa preocupação, mas não pode-
mos aceitar que, em uma votação como esta, em que 
a Federação está sendo discutida, e o Brasil com seu 
destino voltado para a importância da Federação, alguns 
Estados estejam minguando e quase desaparecendo 
e outros, numa imponência praticamente monumental.

Eu lamento, Sr. Presidente, o tom deste debate! 
Eu lamento que não tenha havido um estudo, uma 
análise, um aprofundamento, uma verdadeira escola 
de discussão, onde o Executivo estivesse presente, 
onde a Senhora Presidente, que vive olhando qualquer 
vírgula deste Congresso, estivesse presente, dando 
importância e respeito a esta Federação!

Eu protesto contra o desprezo do Governo Fede-
ral ao Congresso Nacional nesta votação!

Lamento profundamente que, em uma hora como 
esta, em um projeto como este, a Presidência da Re-
pública tenha lavado as mãos. Olha para nós até com 
ridículo, olhando para outras posições, independente-
mente do Congresso Nacional. Teremos e haveremos 
de dar o troco na hora oportuna, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

Eu prorrogo a sessão, para que nós possamos 
avançar na Ordem do Dia.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 

do microfone.) – Sr. Presidente, eu prefiro avançar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

revisão do orador.) – V. Exª pode abrir o painel para 
votarmos o mérito. Aí, na votação, eu faço a minha 
colocação. Eu espero até V. Exª abrir.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Está 
certo? Ou V. Exª faz questão que eu fale logo?

Eu espero. Para agilizar a sessão, eu aguardo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 

Presidente, eu só queria registrar que, na verdade, eu 
errei. O meu voto é “sim” ao requerimento. Na confusão 
aqui, votei errado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

Senador Walter Pinheiro, para ajustarmos aqui o 
encaminhamento, o melhor procedimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, tenho uma questão de encami-
nhamento para apresentar à Mesa e a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Sem revisão do orador.) – Sugiro que suspenda-
mos a votação neste momento, suspendamos a conti-
nuação, para buscarmos o entendimento.
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Existe uma proposta sobre a mesa, apresentada 
pelo Presidente José Sarney, e existe a possibilidade 
de discussão, também, de outras propostas. Então, 
em busca do entendimento, a proposta de encami-
nhamento que apresentamos é suspender a votação 
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta a que V. Exª se refere é a 
proposta nº 37. Inclusive há um requerimento de des-
taque para ela.

Desculpe a interrupção.
Com a palavra V. Exª, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente o encaminhamento que estou 
fazendo a V. Exª é de, neste momento, suspendermos 
a votação. Houve a votação do requerimento de pre-
ferência da nossa proposta, e há uma proposta sobre 
a mesa do Presidente José Sarney.

Então, sugiro, Sr. Presidente, que suspendamos 
neste momento a votação. O Plenário está claramente 
dividido. Estamos na máxima: “o risco que corre o cabo 
corre o machado.” Então, a proposta de conciliação que 
apresento a V. Exª é a de suspender neste momento 
a votação para buscarmos entendimento.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Ne-
gativo. Negativo.

Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Eu queria apresentar uma proposta de conciliação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, não podemos aqui 
sobrepor os interesses do Senador Randolfe, que vai 
tentar buscar o Senador de Tocantins. Enquanto isso, 
há aqui 77 Senadores esperando.

Negativo! A matéria está em discussão. Vamos 
votar!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Não! Queremos votar (Fora 
do microfone.) a matéria, se puder abrir o painel para 
começarmos a votar. Mas, se há uma proposta con-
ciliadora, nós topamos discuti-la. Agora nós topamos 
discutir. Se há necessidade de suspender por três, 
quatro minutos, nós topamos, para buscar alternativa.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Renan, Senador Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para um 
encaminhamento.

Nós estamos em processo de votação. Se houver 
um entendimento sobre a emenda do Presidente Sar-
ney para votarmos agora, o PMDB, eu encaminho a 
favor. Se não for para votar agora... Como nós já come-
çamos a votar, vamos a voto, e quem tiver voto ganha.

Ou fazemos um acordo para aceitarmos todos 
a emenda do Presidente Sarney, não votarmos mais 
nada – só ela – e encerrarmos; ou vamos para a vo-
tação, Presidente.

Eu queria pedir a V. Exª que consulte o Plená-
rio se há entendimento nesse sentido. Se não, vamos 
para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou consultar o Plenário.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente Renan, Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
quero falar agora, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por favor.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
quero falar agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por favor.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Renan, eu acho que 
nós estamos, neste momento, quebrando um acordo 
de Liderança. Isso é muito grave, muito grave. Se for 
quebrado o acordo de Liderança, eu quero participar a 
V. Exª que não acompanharei mais nenhuma reunião 
de Liderança. Nenhuma!

Senador Renan, V. Exª teve a hombridade, a cau-
tela, de tentar amenizar o que está acontecendo hoje 
aqui por culpa exclusiva do Governo da Dilma, culpa 
exclusiva, como falou o nosso Líder Aécio Neves. A 
Dilma deveria ter interferido, sabendo que as Federa-
ções iriam entrar em conflito.

Era inevitável, Presidente. V. Exª ainda tentou, 
por duas reuniões. V. Exª foi o mais preocupado com 
essa desavença que nos humilha nesta tarde de hoje, 
que nos deixa preocupados nesta tarde de hoje. Nós 
olhamos para o Acre, que é aliado do Governo; nós 
olhamos para o Amapá, que é aliado do Governo. E 
se vê a aflição de cada Senador, e não teríamos a ne-
cessidade de passar por isso.
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Mas a Dilma parece que gosta disso, porque, 
para a dívida dos Estados, ela não dava a menor bola, 
a menor confiança, Presidente Sarney; perdão, Presi-
dente Renan. V. Exª – repito – fez o correto.

Agora, se quebrarem o acordo de Liderança, 
saiba que a Liderança da oposição neste Senado não 
participará mais de nenhum acordo, porque o acordo 
que V. Exª fez com as Lideranças fica desmoralizado 
na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu consulto as Lideranças Partidárias, 
como sugerido pelo Senador Eunício Oliveira, se há 
acordo para nós prosseguirmos na votação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Eu quero só lembrar a V. Exª as 
duas reuniões que nós fizemos no gabinete da Pre-
sidência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Certo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – A 
última foi hoje, quando pactuamos um procedimento: 
votar a emenda que propunha a substituição da renda 
domiciliar pelo PIB. Em seguida, se ela for derrotada, 
votar a preferência que foi votada para a emenda pro-
posta pelo Senador Randolfe. Se ela for derrotada, 
votar a emenda do Senador Sarney. É isso que está 
proposto. Esse é o acordo de Líderes. Se está feito o 
acordo, eu acho que devemos prosseguir o script. Fora 
disso, não adianta fazer acordo.

Então, eu proponho a V. Exª que se cumpra o 
script.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, é exatamente 
esta a preocupação: se, no entendimento dos Líderes, 
acertamos os passos com relação ao acordo que se 
fez. E aí nós poderemos...O Senador José Agripino 
lembrou a necessidade de votarmos agora a questão 
do piso e do teto e votarmos, em seguida, a propos-
ta de emenda do Senador José Sarney. Se esse for 
o acordo...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Vamos, Sr. Presidente! Sr. Presidente...

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só para esclarecer... Só para esclare-
cer, para não deixar nenhuma dúvida.

Foi aprovado o substitutivo para votarmos a Emen-
da 17, perdão, a preferência para nós votarmos a 
Emenda 17.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Certo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – No acordo, o que estava proposto se-
ria votarmos a Emenda 17; em seguida, votarmos a 
Emenda 37, que é a emenda sugerida pelo Senador 
José Sarney. É isso que estou consultando a Casa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vamos, 
primeiro, a 17.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Vamos votar a preferência. Acabamos de ganhar a 
votação de um requerimento que deu a preferência 
para a Emenda 17. Ora, temos que prosseguir a vota-
ção, Sr. Presidente; senão, vamos nós mudar a regra 
no meio do jogo.

Não estou entendendo isso.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 

Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 

Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 

– Agora, acabou de perder um requerimento de pre-
ferência. Ganhamos a preferência, como é que vai 
alterar? Então, o que acabamos de votar? Não foi a 
preferência da votação da Emenda 17?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas ninguém está propondo alterar. 
Estou consultando a Casa sobre o encaminhamento.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– O Senador Moka sabe que foi pedida uma tentativa 
de acordo...

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – 
Apenas para uma questão de ordem.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Se não tem acordo, também vamos para votar. Não 
tem problema, não.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – 
Por isso...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, para uma questão de ordem, apenas em 
relação...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para uma questão de ordem.
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O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – ...aos 
trabalhos, para colaborar com a Mesa.

A minha emenda, se nós votarmos qualquer, re-
jeitarmos ou aprovarmos a outra... Rejeitar essa signi-
fica aprovar os critérios que estão no projeto original. 
Então, a minha emenda desaparece porque ela não 
tem mais sentido, não tem mais sentido nenhum. Eu 
só queria esclarecer isso. E, por isso mesmo, é que eu 
pedi que a preferência fosse feita em primeiro lugar, 
dada a essa emenda, porque ela evitaria todas essas 
discussões que estamos vendo no plenário. 

Eu estava vendo claramente que íamos chegar a 
isso. Estamos num impasse que, se votarmos a emen-
da e aprovarmos, criamos um caos, porque vai para 
a Câmara e, lá, não são três Senadores por Estado, 
são mais Deputados, vai ser a mesma confusão que 
estabelecemos aqui.

Então, o que eu pensei foi justamente evitar isso, 
foi com esse objetivo. Não foi com nenhum outro ob-
jetivo, porque não via outra fórmula diante da situa-
ção que estava aí. Se nós votarmos, a minha emenda 
desaparece, ela não pode mais ser votada, porque já 
foram aprovadas regras.

Era isso que eu queria colaborar com a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 

Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, eu fiz um encaminhamento de acordo 
em que, lamentavelmente, não há acordo. Não havendo 
acordo, vamos fazer o procedimento que acordamos 
com V. Exª, o acordo de Líderes de votar a matéria. 
Vamos votar a matéria, então.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa continua aguardando a pre-
ferência para a emenda do Presidente José Sarney, 
Emenda nº 37. O pedido de preferência, o requerimento.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente, pela ordem. Presidente. Por favor, Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, nós já votamos o requerimento de 
preferência. Então, não temos outra alternativa agora 

a não ser votar a Emenda nº 17, do Senador Randol-
fe Rodrigues.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Vamos votar a Emenda nº 17, do Senador Randolfe 
Rodrigues.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O que estou dizendo, só para que to-
dos entendam...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
O som está ruim, Sr. Presidente, ou estou surdo, uma 
das duas coisas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª não está surdo, não. O que estou 
dizendo é o seguinte: é que nós votamos uma prefe-
rência, um requerimento de preferência para a Emen-
da 17, para apreciarmos a Emenda 17. Nós estamos 
aguardando um outro requerimento ou vários requeri-
mentos para tão logo façamos a votação, se for o caso, 
continuarmos votando preferência para outras emendas.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Está 
esclarecido, Sr. Presidente. Então, vamos votar.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Não há requerimento. Abre o painel e vamos votar.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É isso que estou dizendo. Eu queria, 
mais uma vez, explicar...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O Senador Randolfe Rodrigues pediu preferência e 
venceu a preferência.

Agora vamos para o mérito, já que não há outros 
requerimentos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente Renan, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, o encaminhamento de V. Exª 
está correto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Deixa eu só explicar aqui para não fi-
car dúvida. Nós votamos o requerimento de preferên-
cia para a Emenda 17. Nós vamos agora apreciar a 
Emenda 17.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa pode receber qualquer reque-
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rimento de preferência. É isso que estou ressalvando 
para a hipótese da Emenda 37...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Claro. Estamos concordando com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...que inclusive acaba de chegar. Peço 
ao Senador Ciro Nogueira para fazer a leitura do re-
querimento de preferência.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente Renan, Senador Jayme Campos aqui, para 
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Nós temos também alguns requerimentos nossos, 
propostos pelo Senador Pedro Taques, Senador Blairo 
e Senador Jayme, que é o 5, o 12 e o 13. Nesse caso, 
na primeira manifestação de V. Exª, V. Exª disse que 
ia votar os requerimentos. Particularmente eu enten-
do que, preferencialmente, foi votado o do Senador 
Randolfe, que é o 17.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Não, nós aguardamos os reque-
rimentos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Se 
V. Exª for colocar outros requerimentos, nós também 
queremos que sejam votados os requerimentos pro-
postos pelos três Senadores do Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, nós aguardamos os requerimen-
tos e vamos apreciar – é que manda o Regimento – 
apreciar a Emenda nº 17. Mas esse procedimento não 
exime que nós tenhamos outros requerimentos para 
preferência das outras emendas. É o Regimento.

Senador Alvaro Dias.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidente Renan. Presidente Renan.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-

sidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidente Renan.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Eu entendo que V. Exª está de-
monstrando boa vontade, quer conciliar, quer buscar 
entendimento, mas não há como superar o Regimento. 
Eu não tenho ideia de como ocorrerá essa votação, 
qual será o resultado. Mas é inevitável a deliberação. 
V. Exª tem que abrir o painel e permitir que votemos. 
E, depois, eventualmente, apreciar os outros demais 
requerimentos. Mas é impossível apreciar os demais 
requerimentos sem deliberarmos sobre a Emenda nº 17.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas ninguém propôs…

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Por 
isso, Sr. Presidente…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só para não deixar dúvida. Em ne-
nhum momento esta Presidência propôs apreciarmos 
novos requerimentos antes de deliberarmos sobre a 
Emenda 17.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
sei disso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não é esse…

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas 
V. Exª só vai acabar com a dúvida abrindo o painel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado já decidiu com relação a pre-
ferência, com relação ao rumo. Nós vamos apreciar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas isso não exime a possibilidade 
de nós recebermos novos requerimentos para desta-
que de qualquer outra emenda, que, posteriormente, 
será levada a votação. E não antes da apreciação da 
Emenda 17.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – V. 
Exª acaba com essa dúvida abrindo o painel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sim, mas eu vou fazer isso.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
O.k., Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Vamos ao voto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Aqui, Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan, V. Exª buscou, ao longo desses 
dois dias, o entendimento pelo colégio de Líderes. O 
Presidente Sarney tinha razão quando pedia que se 
votasse a preferência à emenda apresentada por ele. 
Não foi feito isso. Foi feito o requerimento do Senador 
Randolfe. E já foi aberto e aprovado o requerimento. 
Então, nós temos que votar esse... Porque há um con-
trassenso se não votarmos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não há. V. Exª não entendeu. Não há 
nenhuma determinação contrária à votação da prefe-
rência. É o oposto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Sim, mas, dependendo do resultado da votação da 
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emenda do Senador Randolfe, fica prejudicada a do 
Presidente Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Qualquer emenda apresentada – e 
são várias – pode ser destacada. E, se houver reque-
rimento para destaque...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sim, 
mas eu estou falando do mérito da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tão logo nós efetuemos a votação da 
emenda cuja preferência já foi votada, nós poderemos 
votar as outras emendas. É o Regimento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
me refiro a esta emenda do Senador Randolfe. Eu te-
nho certeza absoluta que a Nação toda está assistindo 
à TV Senado, em forma de espanto, perplexa, porque 
eu nunca vi Acre, Roraima, Amapá, Rondônia estarem 
somados na votação com São Paulo, Santa Catarina, 
Paraná e Rio de Janeiro. Não dá para entender isso. 
Quer dizer, dividiram os Estados menos desenvolvidos, 
mais pobres. Conseguiram fazer essa utopia. Utopia! 
Agora, Presidente Renan, o Senador Wellington Dias 
vem defender o Governo da Presidenta Dilma, ao in-
vés de defender o Piauí.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Jorge Viana vem defender o Governo da Pre-
sidenta Dilma, ao invés de defender o Acre. E disse o 
Senador Jorge Viana que essa votação não era uma 
votação de Nação, era uma votação de Estados, Sena-
dor Jorge Viana. Quem forma o Brasil são os Estados. 
São os Estados! Nós estamos votando aqui, sim, pelo 
Brasil. Pelo Brasil!

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 
que está sendo feito aqui o esgarçamento da Fede-
ração, que é isso que este Governo de plantão quer: 
colocar Estado contra Estado.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Município contra Estados, e não fazermos aquilo que 
devemos fazer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª puder concluir.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
concluo já, Presidente Renan. Para que não se fizesse 
nada, o Presidente Sarney tinha razão. Então, é me-
lhor deixar como está, para evitar esta guerra fratrici-
da aqui. Era melhor deixar como está, para darmos 
tempo. E não fizemos o dever de casa. Esse processo 
de repartição do FPE já devia ter sido apreciado pelo 

Congresso há muito tempo. Então, eu lamento que o 
Congresso brasileiro, o Legislativo, fique nesse estado 
em que estamos hoje

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
por falta de ação do Governo Federal.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Presidente, eu não posso pecar pela omissão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB. Sem revisão do orador.) – Eu não posso pecar por 
omissão num momento tão grave como este. O Ple-
nário do Senado da República não pode aprovar uma 
proposta de repartição do Fundo de Participação que 
retira dinheiro de um Estado como a Paraíba, que é 
um dos mais pobres do Brasil. A Paraíba está em 24º 
lugar em arrecadação do FPE. Já fui Governador do 
Estado em duas oportunidades. O FPE, para a Paraíba, 
representa praticamente 50% de suas receitas. Não é 
possível, não é aceitável – desculpem-me a elevação 
do tom de voz – que o Senado da República retire um 
centavo sequer da pobre Paraíba. 

Que prevaleça o bom senso, que se escute a voz 
da maturidade, da sabedoria, de quem já presidiu o 
Brasil, como é o caso do Presidente Sarney, que tem 
uma proposta conciliatória, sábia, madura, que apa-
zigua a Nação, que é rejeitarmos a proposta do nobre 
Senador Randolfe, que fez uma aliança esdrúxula do 
Norte, dos Estados mais... Do Norte não, de setores 
do Norte, com os Estados mais ricos do Brasil, para 
retirar dos mais pobres. Não é assim que vamos fazer 
a boa política. 

Apelo, clamo para que todos possamos rejeitar a 
proposta equivocada do Senador Randolfe, que retira 
dinheiro da Paraíba, em acordo com Estados mais ri-
cos e que, na sequência, prevalecendo o bom sendo 
e o compromisso que temos com o Brasil, possamos 
aprovar a proposta do Senador Sarney. 

Vamos votar, Presidente, o Brasil inteiro assiste 
à TV Senado neste instante. 

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª sabe 
que logo que abriu o painel para discutir a preferência 
eu tinha me inscrito, mas sempre na ponderação de 
um Estado que inverteu o caminho dos Bandeirantes. 
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Nós tivemos que nos socorrer lá no Acre, lá no Acre, 
nós fomos nos socorrer lá em Santana, no Amapá, ou 
lá na fronteira de Roraima com a Venezuela, nós tive-
mos que ir para São Paulo, fazendo o caminho inverso 
dos Bandeirantes. 

Talvez a gente tenha que buscar Mário de An-
drade, Macunaíma; talvez a gente tenha que puxar o 
punhal enferrujado ou uma pistola velha, quebrada. 
Mas, sinceramente, Sr. Presidente, com o grau de evo-
lução a que o nosso País chegou, eu espero que não 
precisemos mais do espírito de Macunaíma. 

Tirar da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ce-
ará, do Maranhão... São Paulo, o Senador Aloysio, o 
Senador Suplicy, o Senadores de São Paulo, é lógico, 
eles não vão dizer: “Não, eu não quero receber esse 
dinheiro que vocês querem nos dar”. Sinceramente, 
se vocês querem dar mais dinheiro para São Paulo, 
São Paulo bate palmas! Mas, sinceramente, não está 
certo, não está certo! 

Minas, Rio de Janeiro, sinceramente, está errado, 
Sr. Presidente! Não pode ser desse jeito. Dizer que o 
Ceará não cumpriu o dever de casa? Não conhece, 
não sabe o que é o cristalino, não sabe o que é uma 
pedra queimando na linha do Equador. Não conhece 
isso, não. Pensa que cristalino são cristais para servir, 
talvez, um bom vinho, uma boa safra em alguma re-
gião próspera do Brasil. Não é, não! É pedra, amigo. 
A enxada lá não entra, não. São poucos os pedaços 
de chão em que entra a enxada lá na nossa terra. É 
por isso que há...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Va-
mos votar, Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
...essa diferença no Brasil. Por isso é que nós, mesmo 
em condições adversas, já perdemos alguma coisa. 
Essa diferença, disse V. Exª, são os centavos. É zero 
qualquer coisa. É que zero qualquer coisa é impor-
tante para o Ceará, para a Paraíba, é importante para 
Alagoas, é importante para o Piauí, para Sergipe e, 
talvez, para São Paulo.

Por que São Paulo não pediu nada? Nós esta-
mos dando. Nós, que já mandamos os nossos braços, 
a nossa energia, a nossa inteligência para São Paulo, 
para o Rio, para o Norte brasileiro inteiro. Pode per-
guntar, está aqui Capi, de onde ele é. Perguntem a 
Angela Portela de onde ela é, pergunte à metade do 
Norte de onde são. São lá das pedras do Ceará, são 
lá das pedras da Paraíba, são lá das pedras do Rio 
Grande do Norte. É essa a realidade. É por isso que 
reagimos, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Cícero Lucena...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – É 
por isto que, mesmo assim, nós topamos discutir: para 
buscar resolver. Está bem. O Amapá precisa, mas não 
é dando para São Paulo...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Cícero Lucena quer votar, Sr. Presidente. Ele 
quer falar, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Roraima precisa, mas não é dando para Minas Gerais, 
nem é dando para o Rio de Janeiro. É essa, Sr. Pre-
sidente, a questão que nós levantamos. Nós topamos 
votar, mesmo que seja para enfrentar uma situação em 
que vamos perder. Mas não podemos aceitar. É isso 
que estamos dizendo aqui. Nós, que fizemos o caminho 
de volta de Mário de Andrade, dos bandeirantes, não 
topamos. É errado fazer o que querem fazer com essas 
regiões mais deprimidas que ainda hoje... e olha que 
o Ceará pagou a sua dívida. Nós estamos pagando e 
muitos outros estão pagando junto conosco.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Nós topamos. Vamos votar.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, nós já estamos aptos a votar. É um apelo 
que faço para que não incorramos num círculo vicioso. 
Acho que todos nós já estamos conscientes do dever 
e da responsabilidade que temos, neste momento, de 
votarmos.

Eu peço a V. Exª que abra definitivamente o painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, que está 
sendo pedida ali, insistentemente, pelo Senador Cícero 
Lucena. Em seguida, nós vamos começar a votação.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu tenho certeza absoluta de que os 81 
Senadores desta Casa tem consciência plena da de-
sigualdade deste País. Muitos, historicamente, já par-
ticiparam de momentos importantes em que esta Casa 
deu a sua verdadeira contribuição na busca da redução 
das desigualdades.

Podem perguntar a qualquer Senador ou Se-
nadora desta Casa: será que todos os Estados são 
iguais perante a Nação? Será que não há uma dívida 
histórica com a Paraíba, que nunca foi Território, que 
nunca recebeu investimentos estruturantes por parte do 
Governo Federal, e não quero debitar apenas a esse 
governo, mas historicamente, que tem se agravado 
mais recentemente em função da política nacional de 
incentivo a igualdades intrarregionais?

Porque, hoje, nós sabemos – e como sabemos –, 
que quando se tem uma obra portuária, com certeza, 
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não vai para a Paraíba. Quando se fala em refinaria, 
muito menos a Paraíba tem chance. Quando se fala 
em induzir uma indústria automobilística para gerar 
emprego e renda em um Estado, mais uma vez a Pa-
raíba está de fora. Quando se registra que a logística 
de ferrovias é importante para o desenvolvimento do 
Estado, a Paraíba, mais uma vez, está de fora.

Nós vimos, recentemente, numa disputa que ainda 
está a ocorrer no nosso País, que Estados ricos, mui-
to ricos, como Rio de Janeiro e Santa Catarina, estão 
lutando para aumentar as suas rendas. 

E esta Casa vai dormir, hoje, se mantiver essa 
posição e não acolher a sugestão equilibrada, sóbria, 
com visão de País, que foi apresentada pelo Presidente 
José Sarney. Porque aqui temos apenas o início da dis-
cussão. O agravamento vai ocorrer na Câmara Federal. 

Portanto, nós temos a responsabilidade de ser a 
Casa do equilíbrio da Federação e não do desequilíbrio. 
Portanto, Srs. Senadores, independente das migalhas 
do Estado que V. Exªs representam, se toquem pela 
sensibilidade de um País mais justo, de um País mais 
humano e de um País mais solidário. 

Essa distribuição é injusta e quem a patrocinar 
vai ter que assumir esse compromisso e essa verda-
de com a Nação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação da Emenda nº 17.

Eu peço que a Secretaria-Geral da Mesa abra 
o painel.

(Procede-se à votação.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria me dirigir aos Senadores. Primeiro, se V. Exª me 
permitir, eu posso até votar e, depois, ir para a tribuna, 
se o painel já foi aberto, porque eu quero pedir um voto 
de confiança aos Senadores no sentido de votar na 
matéria que está no texto. Então, eu queria me dirigir 
aos Senadores, portanto, votando, neste caso, “não” à 
Emenda, para mantermos o texto que nós aprovamos 
no dia de ontem e que confirmamos no dia de hoje. 
Então eu queria que V. Exª me permitisse. Eu não sei 
se o painel já está aberto para eu poder...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª como Relator da 
matéria.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 
painel, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, V. Exª me pe-
diu a palavra antes de abrirmos o painel.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
(Fora do microfone.) Não, não, eu queria falar enquanto 
se fazia a votação.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – En-
quanto se vota.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos abrir o painel e concederei a 
palavra a V. Exª. Pode resultar ineficaz o discurso de 
V. Exª porque os Senadores já terão votado.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
(Fora do microfone.) Eu pedi a V. Exª que abra o painel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço à Secretaria-Geral da Mesa que, 
por favor, mande abrir o painel.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pre-
sidente, pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, 
em se tratando de um tema federativo, a orientação é 
de liberar a Bancada. Agora, particularmente...

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presi-
dente! Sr. Presidente! 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
compreendendo, por todos os argumentos aqui, a 
orientação é de voto “não”, Sr. Presidente. Voto não, 
para que a gente tenha uma proposta democrática.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presi-
dente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, encaminho o voto “sim”. Encaminhamos 
o voto “sim” para fazer justiça, para que a maioria dos 
Estados brasileiros não sejam penalizados e para 
fazer justiça, em especial, em relação à Lei Comple-
mentar nº 62.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Da mesma forma que alguns argumentam que é ina-
ceitável que um Estado X perca, é também inaceitável 
que Estados que foram transformados em Territórios 
Federais...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, a palavra, infeliz-
mente, foi dada ao Senador Walter Pinheiro. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Mas V. Exª tinha pedido...

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – (Fora do 
microfone.) Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, eu sou o autor da emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu já anunciei, na tribuna, a presença 
do Senador Walter Pinheiro, que é o Relator da matéria.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Mas a vo-
tação está aberta.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Mas é que V. Exª tinha aberto antes, para encami-
nhamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, eu dei a palavra para ele. Eu con-
sultei apenas se ele gostaria que, simultaneamente, 
o painel fosse aberto.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Bom, aprendi que não se discute com a Mesa, Pre-
sidente. Então, solicito encaminhar minha emenda logo 
após o Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Relator.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro, primeiro, dizer que não se trata aqui de um embate 
entre Estados. Não foi essa a nossa intenção. 

Primeiro, em relação a esse processo de dis-
cussão da matéria, quero chamar a atenção para 
uma coisa importante, Senador Aécio. Nós tivemos, 
exatamente a partir do diálogo com este Senado, a 
coragem de colocar, inclusive, dois novos indicado-
res para que pudéssemos, mais do que responder ao 
STF, Senador Delcídio, tomar a decisão que compete 
a esta Casa, para que esta Casa não fugisse da sua 
responsabilidade, para que esta Casa não tivesse, 
Senador Collor, o papel de dizer: vamos aprovar uma 
matéria para amanhã atravessar uma rua e pergun-
tar se o STF concorda ou não. Nós tivemos, Senador 
Pedro Taques, a coragem exatamente de trabalhar 
com essa questão. 

Dizia ao Senador, e quero registrar, Senador Blai-
ro, de forma muito lúcida, quando V. Exª coloca que 
muita gente faz a projeção até 2016, sem levar em 
consideração o que se processa hoje, Senador Ricar-
do, na economia em cada Estado. É vero que, quando 
se aplica esse indicador, o Estado do Senador Blairo 
Maggi tende a cair. Se, por um lado, há essa queda 
da projeção que alguns fazem, a antecipação de algo 
que se processará ainda em 2016, mesmo isso, ele é 
fruto exatamente, Senador Blairo Maggi, de uma coisa 
importante que V. Exª disse aqui: “isso só se proces-
sará porque o meu Estado’ – estou repetindo as pa-
lavras de V. Exª – ‘cuidou para que a renda do Estado 
pudesse crescer.” 

Portanto, foi nessa coragem, Senador Armando 
Monteiro, que invertemos a lógica. Foi para atender 
à demanda principal de pequenos Estados brasilei-
ros, Senador Randolfe, que nós dissemos que não 
poderia ser o PIB per capita, exatamente para não 

premiar aquilo que, de forma às vezes, pontual, de 
forma sazonal, se insere na economia, e muito menos 
para que a gente não botasse aqui, numa verdadeira 
guerra, Estados contra Estados, Sul contra Norte ou 
coisa do gênero. 

Fiz questão, inclusive, de deixar claro, na noite 
de hoje, que esta votação, seja qual for o resultado 
sobre o texto principal, este Plenário, Sr. Benedito, vai 
carregar consigo a virtude de ter tido a coragem de 
pôr em votação novas regras, de ter tido a coragem 
de colocar em votação um novo caminho, para que a 
gente pudesse fazer a leitura fidedigna do que acon-
tece na ponta, em cada Estado.

Senador Taques – e aí conversei com V. Exª –, não 
fiz conta de quanto o meu Estado perdia nem quanto 
o meu Estado ganhava. Fiz a conta da apresentação 
de indicadores que pudessem medir, de forma muito 
clara, o que se processa com a população, o que se 
processa na economia, que reflete na vida de cada 
cidadão através da renda. Por isso que no diálogo 
com diversas pessoas, Senador Jayme, eu dizia: não 
é possível botar o território, porque, quando a gente 
põe o território, a gente convive com anomalias. Ano-
malias do tipo: o território do Mato Grosso é extenso, 
mas de baixa densidade populacional. Na contramão, 
encontramos um Estado como São Paulo, que, mes-
mo com sua riqueza, mas pela proeza de guardar nas 
suas áreas, Senador Aloysio, mais de 40 milhões de 
brasileiros, guarda também um número expressivo de 
pessoas vivendo em condições, talvez, até abaixo da 
linha da pobreza.

E aqui, quando alguns falam, Senador Aloysio, 
ora no passado, Estado esse ou Estado aquele, se é 
vero que alguém fez gol de mão no passado, não foi 
com a Bahia, nem com o Maranhão, porque todos os 
indicadores colocados hoje, se comparados aos que 
foram colocados no passado, ou os colocados hoje, 
Senador Cyro Miranda, nessa nova regra, esses dois 
Estados continuam sendo os Estados que mantêm os 
maiores índices. 

Essa anomalia, Senador Zeze Perrella, a que me 
referi, do ponto de vista territorial, encontra guarida em 
Minas. Eu poderia até brincar – como disse, Senador 
Aécio, na última reunião na Sudene –, alguns dizem 
que Minas é o rico dos pobres do Nordeste. Mas eu 
conheço a banda pobre de Minas, porque ela faz divi-
sa com o meu Estado. Eu conheço de andar, Senador 
Aécio, porque, como Deputado Federal que fui, rodei 
o Estado inteiro. Inclusive, na última vez que disputei 
para a Câmara Federal, em 2006, fui o mais votado 
no Estado, do meu Partido, e do meu Partido, em nível 
nacional, fui quem tive o maior número de votos ab-
solutos. E faço muita campanha até hoje, ando ali em 
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toda aquela região, até Almenara. Portanto, conheço 
a proeza daquilo. 

Um Estado que guarda talvez riquezas, mas um 
Estado que também tem dentro de si não só a extensão 
territorial, mas que, populacionalmente falando, ainda 
guarda um número expressivo de pobreza.

Portanto, a compatibilização desses índices, 
muita gente dizia, Senador Delcídio, ora se aplicar 
isso vamos botar Minas para subir. Não é um gol de 
mão, Senador Aécio, o ajuste é feito, Senador Pedro 
Simon, a partir exatamente dessa realidade. Foi com 
essa ausculta, meu caro Senador Moka, que a gente 
foi trabalhando o tempo inteiro, entendendo os indi-
cadores e não entendendo o resultado final. Não foi 
olhando para o número de tabela projetada em 2016, 
mas era para encontrar um caminho, Senador Delcí-
dio, que pudéssemos dizer claramente que estamos 
mudando a regra, tirando de uma vez por todas uma 
tabela fixa e deixando que a leitura, a leitura da re-
alidade em cada Estado pudesse ser feita de forma 
integral, de forma inclusive real, feita a cada momento, 
a cada instante com aquilo que se processa verda-
deiramente em cada Estado.

Foi esse esforço, Senador Delcídio, e é por isso 
que quando fiz a proposta da manutenção do texto, 
ou seja, do piso até 31 de dezembro de 2015, não fiz 
a partir de uma lógica de dizer que se mantém tudo o 
que está. Não estamos mantendo a tabela. Estamos 
mantendo, Senador Collor, aquilo que todos os Esta-
dos, todos os Estados, ainda que a gente insista que 
a cada ano, Senador Delcídio, um orçamento tenha 
que ser apresentado, mas o orçamento de cada ano 
apresentado guarda relações, ele olha, ele tem como 
parâmetro aquilo que construímos enquanto lei, en-
quanto programa para quatro anos. Ele, mais do que 
isso, guarda relações com obrigação do governante, 
de ter que olhar para a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, em executar o seu orçamento a partir daquilo que 
ele efetivamente projetou.

Portanto, fizeram assim os Estados em 2011; 
fizeram assim os Estados em 2012, porque até 31 
de dezembro de 2012 não tínhamos apreciado essa 
matéria. 

Em que pese, Senador Delcídio, essa proposta 
que fiz dos dois indicadores, é exatamente a mesma 
proposta, Senador Armando Monteiro, que apresentei 
aos Líderes na sala de reunião da Presidência, no mês 
de junho de 2012, no mês de junho, portanto, no meio 
do ano passado, Senador Humberto, numa tentativa 
de encontrarmos esse caminho.

Por isso, Senador Renan, quero muito clara-
mente encerrar minha fala, muito tranquilo, Senadora 
Angela, dizendo que acho que cumprimos o papel. E 
não é “cumpri’” o papel, porque essa tarefa não foi de-
sempenhada por mim, sozinho. Não fiz nada a partir 
exclusivamente das minhas forças. Fiz aquilo que foi 
possível, buscando uma mediação com todos os Sena-
dores da Casa. Fui e fiz buscando auscultar, Senador 
Anibal, de todas as formas. Além dos Parlamentares, 
conversei com os secretários de Estado. Está aqui o 
Senador Aloysio, que não estava na reunião, mas que 
é testemunha de que saí no domingo à tarde de mi-
nha casa, num período em que vivia – como vivo até 
hoje, mas de forma mais tranquila – a chegada dos 
meus netos trigêmeos que, até hoje, ainda estão na 
UTI. Perdi o dia que os avós têm o direito de visitar os 
netos para ir a São Paulo discutir com o governador 
essa questão, assim como o ICMS, porque avaliava 
que era a minha obrigação como Relator. Fiz isso, Se-
nador Collor, com todo mundo. 

Portanto, no dia de hoje, tenho a clara convicção 
de que este Plenário já é vitorioso. Aprovamos um texto 
que toca o encaminhamento. O índice, daqui para lá – 
se nós vamos subir um ou descer um – é pura filigrana 
daquilo que, como disse muito bem V. Exª, Senador 
Renan, é a projeção que alguém faz da diferença do 
que vai se processar em 2016.

Por isso, quero pedir um voto de confiança, Se-
nadores, para que possamos votar a matéria, o texto 
principal que está em curso.

Fiz questão de falar depois do painel, Senador 
Renan, porque sei que muita gente votou a partir de 
suas concepções locais. Não é ilícito, é corretíssi-
mo defender a sua terra, o seu pedaço. Mas quero 
reafirmar que temos ainda muita caminhada. A pró-
xima caminhada é a do ICMS, meu caro Delcídio. A 
próxima caminhada é a medida provisória onde nós 
vamos ter de encontrar esse bom caminho para que 
não troquemos aqui farpas, grandes farpas, destruin-
do a Federação e colocando em risco as finanças dos 
Estados brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Esta Presidência vai encerrar a votação 
e proclamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM, 38 Srs. Senadores; Não, 29.

Não houve abstenções.
Total: 67 votos. 
Foi rejeitada a emenda ao substitutivo do PLS 

nº192. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Tenho requerimento de destaque, Sr. Pre-
sidente, sobre a mesa. Requerimento de prioridade 
para votação.

Sr. Presidente, requerimento de prioridade para 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu consulto o Senador Walter Pinheiro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Presidente, tenho requerimento sobre a mesa. 
Requerimento de minha autoria para a mesa de pre-
ferência para votação.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Mas 
não ia votar a sua? 

Sr. Presidente, a votação do requerimento do 
Senador Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós temos sobre a mesa – é aquilo 
que eu falei em várias oportunidades –, temos sobre 
a mesa o requerimento...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, os requerimentos sobre o mesmo as-
sunto acho que estão prejudicados, não?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Temos, sobre a mesa, os requerimen-
tos de preferência. 

REQUERIMENTO Nº 301
Que pede preferência para a votação da Emen-
da nº 37, assinado pelo Presidente Senador 
José Sarney;

REQUERIMENTO Nº 302
Assinado pelo Senador Randolfe Rodrigues, 
no mesmo sentido.

São os seguintes os Requerimentos:
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, é no mesmo sentido...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Estão prejudicados.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Nós acabamos de votar. Os demais destaques estão 
prejudicados, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, é só para lembrar que esse foi 
o acordo de Líderes, proposto, inclusive, pelo Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Na forma regimental, estão prejudicados.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – No acordo, nós votaríamos, primeiramente...

(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Votaríamos primeiramente a definição, após 
a definição do indicador, sobre qual seria o peso da 
renda domiciliar e o peso do piso populacional e, por 
fim, votaríamos a proposta do Senador José Sarney.

Por isso, há emenda do Senador José Sarney 
sobre a mesa, e eu estou encaminhando requerimento 
de preferência para que votemos a proposta do Sena-
dor José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, para um esclarecimento com calma, 
com tranquilidade, já que a juntada do Norte com o Sul 
não desfavoreceu, graças a Deus, o Nordeste brasileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, entendo eu que, ao 
aprovarmos essa matéria, ao votarmos essa matéria 
com requerimento de preferência, todos os demais 
destaques estão prejudicados. As demais emendas 
estão prejudicadas.

Eu gostaria que V. Exª me respondesse. Nós 
tentamos o acordo, fizemos o acordo, mas não deu 
certo. Lamento, e peço a V. Exª que cumpramos o Re-
gimento desta Casa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, só lembrando que esse acordo 
precede, foi um acordo de Líderes.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Randolfe quer conduzir a sessão. Não dá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Randolfe está querendo conduzir a sessão....

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Não tenho a competência de V. Exª para tanto. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Aí 
fica difícil. Vamos pelo raciocínio, que me parece lógico, 
do Senador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Não é lógico, é regimental.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, com a palavra 
V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Não, eu já expus meu pensamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Acho que o Senador Randolfe está querendo conduzir 
a sessão. Acho que foi rejeitado...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Não tenho a competência de V. Exª para tanto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Nem tentativa fiz. Foi rejeitado o destaque do Senador 
Randolfe. Regimentalmente, agora, todos os destaques 
das emendas caíram. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu não acredito que V. Exª ache que o 
Senador Randolfe vai conduzir a sessão, sinceramente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
não acho que ele vá, Presidente. Ele está querendo, 
ele está querendo.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan, não que ele vá, porque V. Exª não 
deixaria, mas ele está querendo.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, é apenas para colocar minha concordân-
cia. É o Regimento. Aliás, tínhamos tratado isso hoje, 
lá na reunião dos Líderes, que seria encontrado o re-
querimento que teria a preferência; foi feita a votação, 
foi rejeitado na forma do Regimento e, agora, são con-
siderados rejeitados os demais. 

Também o Presidente José Sarney, ele mesmo 
acabou de reconhecer, e é fato, que, com a votação 
que tivemos dos critérios perdeu o sentido a emenda 
que ele apresentou.

Então, acho que a gente tem, agora, que sa-
cramentar o texto apresentado pelo Senador Walter 
Pinheiro.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente, é manifes-
tação da Mesa...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, eu estou aqui esperando, paciente-
mente, de V. Exª, a manifestação da Mesa.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr. 
Presidente, o senhor me deu a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Mui-
to obrigada. 

Sr. Presidente, eu acho que nós poderíamos pegar 
as notas taquigráficas, porque V. Exª foi claro ao dizer 
que, após a votação dessa emenda, nós votaríamos 
a emenda do Senador José Sarney.

Se há alguém que pode chorar desesperadamente 
aqui é o Tocantins, que é o que mais perde no Brasil, 
que são 27%. E não tem Estado aqui mais importante 
do que outro. Todos os Estados são importantes para 
cada Senador da República que está aqui.

O Tocantins perde 27%, com a emenda do Walter, 
e ainda perde 19%. Continua sendo um dos maiores 
perdedores do Brasil, com 19%, Sr. Presidente.

Eu estou aqui aguardando a sua palavra fazer va-
ler – que tenho certeza que irá – e votarmos a emenda 
do Senador José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa o se-
guinte: durante várias oportunidades, fizemos ques-
tão de lembrar que tínhamos votado o requerimento 
de preferência do Senador Randolfe Rodrigues para 
apreciar a Emenda 17, que foi rejeitada pelo Plenário 
do Senado Federal, e, durante esse processo, a Mesa 
estaria disposta a receber qualquer requerimento que 
destacasse qualquer das emendas apresentadas.

O Regimento da Casa diz que se as emendas 
tratarem de critérios já aprovados, elas são prejudica-
das em função do Regimento.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– É o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não exime a possibilidade da apre-
sentação do requerimento, mas se a emenda trata de 
decisão já tomada, ela fica prejudicada. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Cumpra-se o Regimento, Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Considera-se aprovado do texto do 
Senador Walter.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, só para esclarecer. 

A proposta do encaminhamento foi feita pelo 
Líder do PMDB, para que nós não votássemos essa 
matéria e que fizéssemos um entendimento em torno 
da emenda apresentada pelo Presidente Sarney.

Fui derrotado, Sr. Presidente. Os demais Líderes 
não concordaram. Alguns deles... Com o devido res-
peito, cada um aqui está tratando dos interesses do 
seu Estado, eu respeito cada voto contrário, mesmo 
dentro da minha Bancada, não quero nem questionar 
isso, mas o encaminhamento foi feito por este Líder 
e foi rejeitado pelos demais Líderes, de votarmos a 
emenda Sarney.

Quiseram votar a Emenda 17, o Destaque 17. O 
destaque foi derrotado e os demais estão prejudicados, 
Sr. Presidente. Não há mais nada a fazer, a não ser o 
que V. Exª está fazendo, cumprindo, religiosamente, o 
Regimento, como V. Exª sempre...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, vamos ao voto. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não se trata mais disso.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – O encaminhamento de V. Exª está correto. 
Vamos ao voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não se trata mais disso. Trata-se do fato 
de que nós já deliberamos sobre critério e tudo que 
houver sobre critério já deliberado está prejudicado, 
na forma do Regimento. Entendeu?

Essa é que é a questão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

O.K, Sr. Presidente. Vamos em frente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Peço ao Senador Walter Pinheiro, Re-
lator da matéria, que se manifeste sobre as emendas, 
na regra do Regimento, e esclareça se, por acaso, as 
emendas que serão destacadas tratam de critérios já 
aprovados, porque essa emenda, na forma da decisão 
da Mesa, já está prejudicada.

A Emenda nº 2 está prejudicada; a Emenda 
nº 3 está prejudicada; a Emenda nº 4 também está 
prejudicada; a de nº 5 também está prejudicada; a de 
nº 6 também está prejudicada e a n° 7 também está 
prejudicada.

Estão sob análise as demais. É essa consulta 
permanente que nós vamos fazendo à Casa e ao Re-
lator, para que não atropelemos a regra regimental.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Requerimento que pede preferência... 

Requerimento nº 301 e Requerimento nº 302, 
que pedem preferência para votação da Emenda 37.

Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu queria consultar, devolver, inclusive, para V. Exª 
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a seguinte questão: nós fizemos uma votação que 
confrontou, na realidade, não um pedaço, não uma 
parte; nós tínhamos um substitutivo; portanto, ainda 
que guardasse grandes diferenças, Senador Randol-
fe, exatamente em dois aspectos, no que diz respeito 
ao teto e ao piso, nós estávamos encaminhando uma 
votação de substitutivo.

Então, o nosso entendimento é que houve uma 
votação, e o Plenário optou por manter o texto que ha-
via sido aprovado inclusive antes do turno suplementar. 
E o nosso entendimento é que essas emendas, ainda 
que façam, de forma pontual, a proposta de mudanças, 
elas na realidade vão colidir, elas entram na chamada 
esfera de prejudicialidade, para que nós apreciemos 
na tarde de hoje. 

Então, esse é o entendimento, e era importan-
te que a Mesa pudesse... Inclusive, a Mesa até, nes-
se sentido, de olho naquilo que é o Regimento desta 
Casa, a Mesa pode, exatamente, sustentar essa po-
sição, ou a Mesa até, a partir do uso do Regimento, 
encontrar algum equívoco na minha avaliação, para 
que a gente possa apreciar essas emendas que têm 
um conteúdo, o conteúdo próximo em relação a essa 
questão do substitutivo.

Esse é o meu entendimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – As Emendas 11 e 13 já estão prejudica-
das, e a Emenda 37 também, na forma do Regimento. 
Em função do fato de sugerir critérios já aprovados, 
ela também está prejudicada.

Agora, restam três emendas.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP) – Presidente, só para esclarecimento: então, V. Exª 
indefere o nosso pedido de preferência à Emenda 37?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É porque cai na regra regimental de 
que, como já houve uma deliberação sobre critérios, 
nós não podemos deliberar.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. É só para ficar claro.

Mas, permita-me, existe uma emenda, salvo en-
gano, apresentada pelos colegas Senadores do Rio 
Grande do Sul que me parece trata de tema diferente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós temos ainda sobre a mesa a Emen-
da nº 8, assinada pelo Senador Ricardo Ferraço, Sena-
dor Walter Pinheiro; a Emenda nº 9, assinada também 
pelo Senador Ricardo Ferraço; e a Emenda nº 12, do 
Senador Paulo Paim.

Eu queria consultar o Senador Walter Pinheiro, 
pois parecem ser emendas aditivas. Eu queria subme-
ter a V. Exª essa apreciação.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A 
emenda minha, inclusive, é prejudicada, Sr. Presidente. 
A minha é prejudicada, porque o meu texto é o que vale.

Portanto, a minha emenda não tem nenhum sen-
tido...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não. O que eu queria que V. Exª 
analisasse era se essas emendas são aditivas ou se 
são emendas também que devem ser consideradas, 
em função da decisão anteriormente adotada.

Eu aproveito para declarar também prejudicada 
a Emenda nº 14, em função da regra regimental.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, eu estou recebendo aqui reclamação do 
Plenário, inclusive do nosso Presidente José Sarney, 
que é o receio dele quanto à regra adotada pela Mesa 
em relação à prejudicialidade das emendas. Então, 
eu posso apreciar. Mas eu quero, de novo, invocar a 
posição da Mesa para o que é essa prejudicialidade, 
porque ele acabou de me dizer aqui que, se houver de 
nossa parte a aceitação de emenda, portanto, abrir-
-se-ia o caso de se apreciar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A prejudicialidade é...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu 
queria ver as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A prejudicialidade é em função de uma 
decisão anteriormente adotada pelo Plenário. É a re-
gra constitucional. No entanto, se essas emendas que 
restam aqui forem aditivas ao substitutivo, nós vamos 
analisá-las.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – Qualquer emenda é aditiva.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, permita-me. Em relação ao Senador 
Walter...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As emendas podem ser modificativas, 
substitutivas, aditivas, supressivas. Quer dizer, é essa 
a consideração que nós temos de fazer.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Permita-me só um encaminhamento, Presidente. On-
tem, o Senador Walter Pinheiro, ao apresentar o seu 
relatório, apresentou, ao mesmo tempo, uma emenda, 
a Emenda nº 1. Essa emenda está contemplada, por-
que essa é a emenda do Relator agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o substitutivo que foi aprovado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito, com a Emenda nº 1.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a Emenda nº 1.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Porque o Senador Walter Pinheiro ponderou aqui 
que inclusive as emendas deles estavam rejeitadas. 
E não é isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não, não.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– A Emenda nº 1, de autoria do Senador Walter Pi-
nheiro, fica aprovada junto com o substitutivo. É esse 
o entendimento?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente, exatamente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeitamente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
porque ele tinha outras emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ele estava se referindo a outras emen-
das? As outras emendas, sim, prejudicadas, mas o 
substitutivo não foi aprovado.

Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, a minha Emenda nº 12 está inclusive destacada, 
e queremos que seja votada. É uma emenda aditiva, 
apenas recupera uma posição que foi colocada na 
versão primeira dos notáveis, que diz que o FPE não 
se adotará para outros recursos a que os Estados te-
nham direito. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente essa discussão que estou 
colocando. É que, se a emenda de V. Exª for aditiva, 
ela tem que ser apreciada, não pode ser considerada 
prejudicada...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...em função de decisão anterior.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas submeti à consideração do Relator 
Senador Walter Pinheiro.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O art. 300, inciso XVI, é claro, Sr. Presidente – dê-
-me o texto aqui, por favor, Walter; dê-me o Regimen-
to, por favor.

Diz textualmente o art. 300, Sr. Presidente: “Apro-
vado o substitutivo integral, ficam prejudicados o projeto 
e as emendas a ele oferecidos.”

O substitutivo já foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eunício...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A não ser 

as emendas destacadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – ...ressalvados os destaques.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para não 

precisar mais destacar emendas.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Quero ouvir o Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Ressalvados os destaques. É sempre...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Os destaques já foram.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Os destaques de preferência do Sena-
dor Randolfe. Tem outros...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Temos 
os destaques, então, vamos acabar com o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Temos destaques sobre a mesa que 
foram lidos para, se não tratassem de decisão ante-
riormente adotada, serem votados. E essa foi a regra 
que adotamos. É que consideramos prejudicados to-
dos cujas decisões, obrigatoriamente, pela regra do 
Regimento, tornam os requerimentos prejudicados. 

Mas, se há requerimento de emenda aditiva ou 
modificativa, que não trata dos critérios cuja decisão 
se observou, eles terão que ser observados, e é para 
isso que vamos ouvir pacientemente, tranquilamente, 
o Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, eu quero...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não tenho nenhuma dúvida da absoluta 
isenção com que estou tentando conduzir o processo...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Está correto, está correto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...com o coração sangrando em alguns 
momentos.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Presidente, não há dúvida sobre isso, Presidente. Pelo 
contrário, parabenizo V. Exª por cumprir o Regimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Isso tudo tem que ser adaptado. Vou 
só lembrar porque, lá atrás, invertemos o Regimento 
para exatamente procedermos à materialização desse 
acordo feito pelos Líderes partidários.

Senador Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente, quero aqui invocar exatamente o Re-
gimento, no seu art. 300, perdão, e não 299, que trata 
aqui, diz exatamente que, aprovado o substitutivo in-
tegral – portanto, é integral –, fica prejudicado o proje-
to. Tínhamos no bojo dessa matéria diversos projetos 
apensados – se não me falha a memória, oito proje-
tos inicialmente apensados a essa matéria – mais as 
emendas. Como diz o texto aqui, ficam prejudicados 
o projeto e as emendas a ele oferecidas. 

Então, queria que a Mesa pudesse entender aqui 
e até nesse diálogo no sentido de que essas emendas, 
como trata o Regimento, referem-se ao texto como um 
todo. Portanto...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu já respondi ao Senador Eunício...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª já 
decidiu inclusive.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...que fez essa provocação. Ressalva-
dos os destaques, as emendas que foram destacadas.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Anunciada a votação do dispositivo, submeto a V. Exª.

Quando eu trato da matéria, por exemplo, rema-
nescer saldo da dívida renegociada de Estado que 
for apurada pelo Tribunal de Contas, ainda que consi-
derássemos isso como um aditivo ao texto, emenda 
inclusive oferecida pelo Senador Ricardo Ferraço, es-
taria introduzindo algo que ampliaria principalmente a 
necessidade de trocar indicadores, como há inclusive 
no texto, na medida em que ele utiliza a expressão “de-
vidamente atualizado pela variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor”. 

No nosso texto, há uma matéria que foi absorvi-
da desde o início, que trata exatamente da utilização 
dessa IPCA – aliás, emenda oferecida por Goiás –, 
com acréscimo inclusive da questão de metade do 
PIB. Portanto, há um choque claro. Esse aditivo pro-
vocaria exatamente mudanças no texto que nós aca-
bamos de aprovar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em assim sendo, ou seja, desde que 
haja vinculação com a decisão anteriormente adota-
da, temos que incluí-la na regra da prejudicialidade.

Agradecemos a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A 

outra medida trata também da compensação financeira. 
E aí ele, de novo, para atender a esse disposto, incluir 
na proposta orçamentária – porque aí nós poderíamos 
dizer que a União teria que incluir em 2014-2017 essa 
dotação específica; mais uma vez, para adotar essa 
prática, o nobre Senador Ricardo Ferraço recorre tam-
bém ao IPCA, ou outro que vier a ser substituído, para 

promover a correção desse valor que seria adiante, nos 
exercícios de 2014 até 2017, inclusos na proposta que 
nós acabamos de votar.

Portanto, nós teríamos que também alterar o con-
texto dessa distribuição de 2014 a 2017, um contexto 
já firmado no substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós recolhemos o argumento posto 
pelo Senador Walter Pinheiro. E, além do argumento…

O Senador Ferraço está aqui para, se for o caso…
Senador Walter, só para arrematar: qual foi a con-

clusão com relação à análise dessa emenda?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A 

Emenda nº 12, Sr. Presidente, busca fazer: “no cálculo 
das transferências da União para Estados, Municípios 
e Distrito Federal que tenham por base os critérios ou 
regras do rateio do FPE, observar-se-á tão somente 
o estabelecido” – e aí ele se refere ao art. 2º da Lei 
Complementar nº 62, de 28 dezembro de 1989, que 
trata exatamente da questão de royalties de petróleo 
–, com redação dada pela Lei Complementar, sem 
considerar essa relação existente principalmente – aí 
agora já remetendo para incisos da nova lei que nós 
acabamos de aprovar.

Então, nós entraríamos aqui, eu poderia dizer, 
na parte que pode ser o aditivo; seria efetivamente 
aditivo nós colocarmos nessa lei uma regra para ser 
aplicada em outra lei que trata de royalties. Por outro 
lado, vincula isso aqui, na medida em que a gente 
também considera a base de critérios adotada na lei 
complementar.

Então, a emenda tem duas partes. Não, uma parte 
que poderia ser objeto de apreciação desse Plenário, 
que seria se nós vamos remeter para a lei que trata…

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Exatamente. E, lamentavelmente, como ele tem as 
duas…

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na verdade…

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Não, a Lei Complementar é a nº 62.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na verdade, do ponto de vista regi-
mental, se há apenas uma parte, seria uma espécie 
de subemenda. Não há como salvar essa parte que 
poderia ser entendida como aditiva.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Essa seria a parte que eu acataria como aditivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Walter acataria, mas, a esta 
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altura da votação, não há mais como nós salvarmos 

a parte da emenda, e ela entra, portanto, na regra da 

prejudicialidade, na regra regimental.

Outras três Emendas nºs 18, 20 e 30 também es-

tão prejudicadas, em função do Regimento. E também 

consideramos prejudicadas – acho que já falamos – as 

Emendas nºs 8, 9 e 12. Estão prejudicadas todas as 

demais emendas, e a votação, portanto, está encerrada. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. (Palmas.) 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, falta votar o texto final. Não precisa 
da votação do texto final?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O texto final não precisa, porque nós 
votamos o substitutivo integral, e não houve... Mas, de 
todo jeito, nós vamos, por sugestão do Senador Ran-
dolfe, votar a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão, a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir a redação fi-
nal, declaro encerrada a discussão da redação final.

Em votação, a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Aprovado, com o voto contrário do Se-
nador Randolfe, do Senador Cassol e de outros Se-
nadores.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria vai à Câmara dos Deputados.

São as seguintes as matérias que tramitam 
em conjunto:

2 
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 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 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.

3 
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.

4 
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.

5 
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.

6 
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.
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7 
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.
8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Reque-
rimento 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 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.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Eu quero apenas manifes-
tar, cumprimentar, e me congratular com o Senador 
Walter Pinheiro. 

O Senador Walter Pinheiro, na condição de Re-
lator dessa matéria, teve uma conduta, teve um com-
portamento absolutamente republicano. E, foi sendo 
republicano, dentro de um ambiente bastante comple-
xo, que ele chegou à conclusão e apresentou o seu 
relatório. O relatório do Senador Walter Pinheiro é um 
relatório estruturado, é um relatório robusto, é um re-

latório que procura aproximar, dentro dos limites, às 
nossas necessidades, e procura corrigir as distorções.

Portanto a minha palavra só tem o sentido de 
cumprimentar o esforço, a liderança e o trabalho do 
Senador Walter Pinheiro pela forma republicana com 
que S. Exª conduziu esse trabalho ao longo dos últi-
mos meses. 

E cumprimento V. Exª por termos concluído essa 
votação. 

E a nossa expectativa agora é de que os Srs. 
Deputados Federais possam ter a mesma diligência 
que teve o Senado Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, pela ordem, 
ao Senador José Sarney, em seguida, darei a palavra. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador José 
Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria apenas me 
congratular com V. Exª pela condução dos trabalhos 
com absoluta competência e tentando harmonizar as 
nossas divergências. Também queria me congratular 
com o nosso Senador Walter Pinheiro pelo excelente 
trabalho que realizou. 

E também lamentar que, infelizmente, o Senado 
não tenha adotado a solução que eu tinha proposto, 
porque se tivesse, nós não sairíamos daqui com ven-
cidos nem com vencedores, mas a Casa unida dentro 
de um critério que era o critério que hoje a política se-
gue de harmonizar os nossos conflitos. 

Mas eu quero também, neste momento, agrade-
cer àqueles que fizerem referência, que tentaram, que 
reconheceram, e antes tinham negado, o caminho que 
nós deveríamos seguir. Era muito claro, Sr. Presidente, 
que nós não poderíamos jamais encontrar outro con-
senso, senão dentro dos parâmetros já estabelecidos. 

E era apenas para dizer estas palavras que eu 
queria terminá-las me congratulando com V. Exª, por-
que eu sei o que é conduzir uma votação tão difícil 
como essa e V. Exª assim o fez. 

Muito obrigado. 
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, em seguida, 
Senador Capiberibe, Senador Randolfe, Senador Amo-
rim, Senador Paulo Paim e Senador Eunício.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador 
Renan, por favor, Senador Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiramente, para cumprimentar V. Exª pela condução 
absolutamente serena no dia de hoje, cumprimentar o 
Senado da República porque hoje, após três anos de 
muito debate, o Senado, graças ao esforço gigantesco 
do Senador Walter Pinheiro, que fez efetivamente um 
trabalho gigantesco para que pudéssemos criar crité-
rios, critérios que respeitassem a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal, que respeitassem a Constituição 
da República e que buscassem corrigir injustiças que 
existiam na distribuição e no critério em função de que 
o Brasil, pela dinâmica econômica, pela dinâmica da 
população, mudou nos últimos anos. E, obviamente, 
essa mudança precisava ser representada numa lei 
equilibrada que pudesse resgatar grandes e graves 
problemas na distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados.

Creio que o resultado da votação de hoje mostra 
que o esforço do diálogo, que o esforço do entendimen-
to, que a busca incessante de uma compreensão fede-
rativa é efetivamente possível. O que encontramos no 
dia de hoje, Sr. Presidente, nesta Casa, foi um diálogo 
federativo em que cada um dos Estados manifestou, 
através dos seus Senadores e na Casa que representa 
a Federação, esse dialogo e, de forma conclusiva, no 
substitutivo apresentado pelo Senador Walter Pinhei-
ro, conseguimos escrever uma nova lei complementar 
que agora dirige-se à Câmara dos Deputados. Lá na 
Câmara dos Deputados ficará o novo desafio. 

Quero, portanto, cumprimentar V. Exª, quero cum-
primentar o Senador Walter Pinheiro e quero aqui, ao 
mesmo tempo, fazer uma mensagem ao povo do Ama-
zonas, Senador Walter Pinheiro, de agradecimento a 
V. Exª e aos Senadores desta Casa, porque o Estado 
do Amazonas, que era um dos mais prejudicados no 
equilíbrio da distribuição do Fundo de Participação ga-
nha. É verdade que ainda apenas no adicional, mas 
ganha a esperança de se estabelecer um novo regi-

me de partilha no Fundo de Participação dos Estados. 
Foi diante do desafio a equação possível e, portanto, 
quero cumprimentar o Senador Walter Pinheiro, quero 
cumprimentar todas as Lideranças desta Casa e que-
ro cumprimentar V. Exª pelo equilíbrio, pela condução 
correta dos trabalhos. 

Ganha a Federação, ganha o Senado, ganha o 
Brasil com a nova lei com a nova lei complementar, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado.

Senador Capiberibe.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Da mes-

ma forma, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, entendo a enorme dificuldade do eminente 
Relator para compor interesses tão diversos como de 
uma Federação desigual como a nossa.

É difícil e nós trabalhamos junto ao Relator, nós 
acompanhamos a dança dos números, estivemos muito 
presentes, a Bancada do Amapá, o Senador Randolfe, 
insistindo junto ao Relator, e, de fato, nós não podemos 
dizer que perdemos de tudo.

Nós tivemos uma redução, porque se prevaleces-
se a primeira proposta, o Amapá teria que ser devol-
vido à Federação. A nossa perda era insuportável. No 
entanto, chegamos a reduzir essas perdas, que ainda 
são importantes. E a expectativa é de que, lá na fren-
te, na hora que retomarmos a discussão da partilha, 
do Fundo de Participação para poder equilibrar a Fe-
deração, possamos recuperar esse espaço perdido.

Eu gostaria, mesmo tendo reduzido os danos, de 
manifestar aqui, de dizer que eu queria registrar, Sr. 
Presidente, meu voto “não” a essa proposta. Eu tenho 
que fazer isso, porque não chegou àquilo que nós gos-
taríamos. Nós queríamos algo mais equilibrado, que o 
meu Estado tivesse uma participação um pouco me-
lhor nessa decisão. Infelizmente, não foi possível e eu 
gostaria de registrar meu voto “não”. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente.

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

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer aqui um registro, um reconhecimento de que 
aqui, na tribuna, do Senado Federal, ao terminarmos 
o ano de 2012, eu fiz um pronunciamento, aparteado 
pelo Senador Eunício Oliveira, em que deixamos um 
sentimento de frustração, porque não tínhamos cum-
prido nossas prerrogativas ao não definirmos as regras 
do FPE em 2012.
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No entanto, hoje, eu faço um registro exatamen-
te ao contrário. Acho que, hoje, o Senado Federal se 
engrandeceu, o Senado Federal mostrou exatamente 
o tamanho da sua responsabilidade e como a união 
dos esforços e das opiniões podem ser úteis para o 
nosso País.

O Senador Walter Pinheiro foi uma pessoa ex-
tremamente respeitosa conosco na condução dessa 
discussão e na construção dessa proposta, porque ele 
deixou muito claro que respeitava a posição de cada 
Senador, porque cada Senador tinha que fazer a de-
fesa do interesse do seu Estado.

Dessa maneira, eu quero aqui fazer um elogio 
ao Senador Walter Pinheiro, porque combateu o bom 
combate na defesa da proposta que ele tinha construí-
do, e foi a proposta vitoriosa. Não foi exatamente a que 
queríamos com a emenda que veio do Amapá, mas 
entendemos que, naquilo que era o central; naquilo 
que era o mais importante, nós tivemos uma grande 
vitória, que foi essa definição a partir do substitutivo 
do Senador Walter Pinheiro.

Portanto, eu quero cumprimentar o Sr. Presiden-
te, cumprimentar o nosso Relator Walter Pinheiro e, 
ao mesmo tempo, cumprimentar a todos, vencedores 
e derrotados, porque acho que essa possibilidade de 
as diferenças serem debatidas é que faz o Senado 
Federal ser a Casa da República. 

Então, parabéns a todos! E sigamos em frente, 
porque temos novas batalhas a vencer.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, Senador Eunício, 
Senador Paulo Paim e Senador...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
primeiramente, parodiando o grande Fernando Pessoa: 
“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”; e 
toda luta vale a pena quando ela é bem combatida. Foi 
o caso aqui. Este é um tema que não une bancadas 
partidárias, é um tema da Federação. 

Eu não vou entrar, considero inadequado o mérito 
de sobre para quem é mais justo, se para o Amapá e 
para o Acre; ou se para Bahia, Paraíba ou Ceará. É um 
critério totalmente subjetivo pelo conjunto dos elemen-
tos. Acredito que era necessária uma intermediação 
maior por parte do Executivo, em relação não somen-
te a este tema, como também ao tema dos royalties, 
como também com relação ao tema da próxima bata-
lha a ser enfrentada, que são as alíquotas do ICMS.

Eu quero – e aqui na condição de vencido, obvia-
mente – cumprimentar o principal vencedor, o Senador 
Walter Pinheiro, que, no seu relatório final, acaba tra-

zendo esse debate aqui, que tinha que ser enfrentado, 
e vencendo todo o Plenário.

A tarefa, Senador Walter, sua não foi uma tarefa 
simples. Eu não queria estar na sua pele, por isso sei 
das dificuldades para compatibilizar que V. Exª teve.

Então, com a admiração que tenho de V. Exª des-
de a época do movimento estudantil, quando juntos 
estávamos no Partido dos Trabalhadores, quero cum-
primentar V. Exª pela votação e o Senado da Repúbli-
ca, por ter feito o bom combate, o bom debate, por ter 
enfrentado o tema da partilha do FPE.

Ao mesmo tempo, Senador Renan, quero cum-
primentar V. Exª pela condução, pela mediação que 
V. Exª deu ao tema, inclusive respeitando o direito de 
todos os contrários.

Sou minoria parlamentar aqui. Não tenho do que 
reclamar, tanto na condução de V. Exª na reunião de 
Líderes, como na condução aqui no plenário.

Por fim, já que falei no Movimento Estudantil, 
lembro que fui Relator na Comissão de Constituição e 
Justiça e o Senador Paulo Paim é Relator na Comissão 
de Assuntos Sociais do Estatuto da Juventude. O Se-
nador Paulo Paim poderá falar com maior propriedade, 
mas parece que já temos um acordo sobre o Estatuto 
da Juventude. Eu gostaria de perguntar a V. Exª e aos 
Líderes se, havendo acordo geral, poderíamos apre-
ciar o texto do Estatuto da Juventude.

Obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, V. Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Paim, presumo que V. Exª 
também queira tratar da questão do Estatuto. Se for 
assim, já responderei simultaneamente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar V. 
Exª pela condução dos trabalhos. V. Exª fez um esforço 
para que esse resultado de hoje não repercutisse nos 
recursos futuros. Infelizmente, o relator entendeu de 
não aceitar, e a emenda foi prejudicada.

Mas quero, Sr. Presidente, neste momento, fa-
zer uma indagação a V. Exª. Nós, depois de uma lon-
ga conversa, durante meses e meses, e, por fim, nas 
últimas quatro horas, construímos um grande acordo 
em cima do Estatuto da Juventude, ouvindo, inclusive, 
o setor da cultura. Estão aqui diversos artistas, estão 
aqui lideranças da juventude brasileira. Pergunto a V. 
Exª, mediante o acordo firmado, que envolveu todos os 
setores, inclusive o Executivo, se entende que o proje-
to poderia ser votado hoje ou não. Essa é a pergunta 
que eles, inclusive, estão aguardando.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu fico feliz com as informações trazi-
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das pelo Senador Randolfe e pelo Senador Paulo Paim 
com relação a avanços para que haja um acordo de 
mérito e de procedimento também, porque, depois de 
aprovado no Senado, vai tramitar na Câmara dos De-
putados o Estatuto da Juventude.

Nós poderíamos fazer essa votação agora. No 
entanto, por precaução, já que pode haver pedido de 
verificação, talvez seja mais prudente, mais sensato, 
deixarmos a votação para terça-feira, como o primeiro 
item da pauta do Senado Federal. Fico muito feliz com 
a informação do Senador Randolfe, que foi o Relator 
do Estatuto na Comissão de Constituição e Justiça, e 
do Senador Paulo Paim, que é o Relator na Comis-
são de Assuntos Sociais. É muito boa a informação 
de que há acordo.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
comunicar a V. Exª que há acordo com relação à vota-
ção do Estatuto da Juventude. Estou sendo informado 
pelo Senador Cyro Miranda de que há entendimento 
com o PSDB.

Quero dizer a V. Exª que, cedo, estávamos num 
debate federativo importante, sobre o qual há três anos 
e meio o Senado da República se debruçava, com lí-
deres da juventude presentes. Nós informamos a eles 
que, em função de não sabermos a hora em que ter-
minaríamos a votação, muito provavelmente não terí-
amos quórum para votar o Estatuto e acreditávamos 
que votaríamos na próxima terça-feira.

Mas nós queremos, de público, confirmar para 
todos os telespectadores, para as Lideranças... Falei 
ainda há pouco, para minha satisfação, com uma im-
portante atriz brasileira, Fernanda Montenegro, que 
representa o talento, que representa a vocação da cul-
tura popular brasileira, um grande exemplo de mulher, 
defendendo, portanto, o entendimento. O Ministério 
da Cultura está aqui presente, também, defendendo 
o entendimento em torno do Estatuto da Juventude.

Todos estão de acordo, mas entendemos que fica, 
obviamente, a critério de V. Exª. Tendo em vista que, 
mais cedo, falamos às lideranças da juventude que 
não votaríamos no dia de hoje, poderíamos votar na 
próxima terça-feira, a critério de V. Exª, como primeiro 
item da pauta, ou, se V. Exª decidir, como há acordo, 
há entendimento, não haveria problema votarmos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito.

Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para citar que 
realmente tem havido uma série de negociações. Acho 

que é prudente, não só pelo avançar da hora, não só 
por conta dessa situação, deixarmos para a próxima 
terça-feira. Eu queria aqui me posicionar favoravelmente 
a isso, exatamente para que possamos ter as condições 
de um entendimento e para que não haja... Afinal de 
contas, já demoramos tanto tempo aqui, e acho que 
uma semana a mais não vai causar maior estrago.

Quero aqui, também, aproveitar para parabenizar 
V. Exª pela condução desse tema. Não fosse a firme-
za de dizer “vamos ter que dar uma decisão”, prova-
velmente não teríamos votado. Quero parabenizar o 
Relator, Senador Walter Pinheiro, e todos os Líderes, 
todos os partidos que contribuíram para que chegásse-
mos a essa conclusão sobre o Fundo de Participação.

A proposta agora vai para a Câmara dos Depu-
tados, mas quero louvar esse momento histórico que 
vivenciamos hoje, com uma proposta, aliás, na minha 
opinião, inteligente, independente de ter um saldo 
maior ou menor, e que coloca novos parâmetros para 
a distribuição desta importante receita, que é o Fundo 
de Participação dos Estados.

Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, também estou de acordo com a votação 
na próxima semana.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim e Senador 
Inácio Arruda.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo 
o nobre colega, Senador Walter Pinheiro, pela abnega-
ção, pelo trabalho, pela dedicação. Testemunho o seu 
trabalho e a sua abnegação, procurando fazer o melhor.

Eu também quero aqui manifestar o meu voto 
“não” à proposta.

Infelizmente, 10 Estados foram vencedores e 17 
Estados foram vencidos. Como foi dito aqui, foi feito o 
bom combate, mas, infelizmente, existiram vencedores 
e existiram vencidos.

Ressalto aqui, Sr. Presidente, a condução de 
V. Exª hoje à tarde. Quero ressaltar, mais uma vez, o 
trabalho e a abnegação do colega Senador Walter Pi-
nheiro. Reforço o registro de que também sou daqueles 
que disse “não” à proposta aprovada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Meu 

caro Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eunício.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, só para regis-
trar duas coisas importantes que aconteceram aqui hoje. 
Em primeiro lugar, ressalto a condução dos trabalhos 
por V. Exª, que durante todo esse tempo, conduziu um 
tema extremamente polêmico, difícil para todos nós. 
V. Exª seguiu literalmente o Regimento. Parabéns a V. 
Exª pela condução dos trabalhos!

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero aqui 
registrar a angústia por que vi Walter Pinheiro passar 
nesses últimos dias: a angústia de ter a oportunidade 
de fazer um gol de mão e levar ao Nordeste brasileiro 
algo tão precisado, que são esses recursos. Mas ele 
foi extremamente republicano, republicano como ele 
é, como eu o conheci, ainda como Líder do PT – Par-
tido dos Trabalhadores – na Câmara dos Deputados. 
Tive a honra de dividir aquele Parlamento com S. Exª.

Portanto, Sr. Presidente, a minha palavra aqui 
é para deixar registrado o quão difícil foi essa luta do 
Senador Walter Pinheiro, que atendeu a todos, inde-
pendente de coloração partidária; atendeu a todos os 
Estados brasileiros, proporcionando algo extremamente 
complicado: o equilíbrio tão esperado na Federação 
brasileira.

Meu companheiro Walter – posso chamá-lo as-
sim –, eu quero que todo o Brasil saiba da minha ad-
miração pela sua conduta e pelo seu trabalho. Mais 
uma vez, registro a admiração que tenho por V. Exª, 
e, agora muito mais, por ter agido republicanamente. 
Alguns, mais açodados, fizeram emendas que tiravam 
direitos do Nordeste brasileiro; eu tinha uma emenda 
que juntava 17 Estados da Federação, os Estados mais 
pobres da Federação, para tirar dos Estados mais ricos. 
O Walter me apresentou o relatório e disse: “Meu com-
panheiro Eunício, fiz esse relatório republicanamente. 
Perdi noites, acordado, para fazer esse relatório”. Eu 
retirei a emenda e disse ao Walter que iria literalmente 
apoiar o texto, sem uma vírgula diferente daquilo que 
ele apresentou na reunião de Líderes a todos nós. 

Portanto, quero, mais uma vez, registrar a capaci-
dade de aglutinação do nosso Senador Walter Pinhei-
ro e parabenizar V. Exª pela condução dos trabalhos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício, nós agradecemos a 
todos. O elogio que V. Exª faz, em nome da Bancada, 
é extensivo. V. Exª, acredito, fala agora em nome de 
todos os Senadores com relação ao papel magistral 
do Senador Walter Pinheiro na condução dessa ma-
téria delicada.

Nós estávamos com o prazo que foi dado pelo 
Supremo esgotado, com uma prorrogação também 

se esgotando. Não era uma matéria fácil. O Senador 
Walter Pinheiro, em todos os momentos, se dedicou 
com absoluta isenção, com o sacrifício de sua própria 
família. Esteve sempre aberto a qualquer proposta que 
não ajudasse a desintegrar a Federação.

Então, acho que esse é um grande momento do 
Senado, dos Líderes da Casa, de V. Exª, especialmente 
do nosso querido Senador Walter Pinheiro.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Quero apenas ratificar suas pa-
lavras em relação ao Relator Walter Pinheiro, mesmo 
que o Rio Grande do Sul tenha sofrido uma redução 
substancial em sua receita.

Entendemos que haverá esse prazo de adaptação 
e de ajuste e que não faltará oportunidade para esse 
debate. Não foi, como se disse aqui, uma guerra; foi 
uma festa da democracia e da Federação. Esse em-
bate é natural em um processo democrático.

Então, queria também aduzir as referências ao 
seu desempenho na Presidência. Em algumas horas, o 
Estado de Alagoas também enfrentou aqui um embate 
e, na condição de Presidente, teve de ser um magis-
trado e não defender propriamente o seu Estado, mas 
o debate imposto nesta Casa.

Quero aproveitar também para falar que deixamos 
para terça-feira a votação do Estatuto da Juventude, 
no qual o Senador Paulo Paim trabalhou intensamen-
te, bem como muitas lideranças, o Senador Romero 
Jucá. O Líder Eduardo Braga, agora, também se ma-
nifestou da tribuna.

Quero registrar a presença, em nosso plenário, 
de Eduardo Barata, Presidente da Associação dos 
Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, e de Odilon 
Wagner, um dos líderes mais importantes da classe 
teatral e também artística do Estado de São Paulo, 
que tem sido incansável, junto à Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte do Senado Federal, em trazer 
as demandas tão importantes dessa categoria para 
o nosso País. São profissionais que merecem todo o 
nosso respeito.

O próprio Líder Eduardo Braga, também com-
prometido com essa causa do Estatuto da Juventude, 
mencionou que a grande Fernanda Montenegro, do 
alto dos seus mais de 80 anos, está envolvida pesso-
almente também nessa questão da cota dos 40% em 
relação à meia-entrada para as casas de espetáculo.

Então, é uma matéria que interessa ao País. 
Isso é importante para os jovens de todos os setores, 
mas imagino que esta Casa tem a responsabilidade 
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de assumir esse compromisso através de uma ampla 
negociação. Na terça-feira, haverá um ambiente mais 
calmo e mais sereno para tratar dessa matéria.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
Senador Inácio Arruda e, em seguida, Senador 

Jorge Viana.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de registrar o nosso compromisso com uma causa...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Romero está de quarentena. 
Vai falar em seguida.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– É verdade.

Começamos com a Deputada Manuela D’Ávila, 
lá na Câmara de Porto Alegre. Chegou à Câmara dos 
Deputados, e, agora, a matéria é discutida no Senado.

Então, há um absoluto compromisso de todos 
nós de votarmos, na próxima terça-feira, a matéria, 
que já foi bastante discutida. O Presidente tem acom-
panhando também essa discussão com os relatores, 
com todos que estão buscando um caminho para que 
estabeleçamos um Estatuto da Juventude como o povo 
brasileiro e a nossa juventude merecem.

Mas eu queria também, Sr. Presidente – e não 
poderia deixar de fazê-lo –, registrar a condução ajus-
tada de V. Exª dentro do interesse do Brasil., mostran-
do o seu compromisso de discutir democraticamente, 
com a tranquilidade e a paciência de quem sabe que, 
ao votar e decidir matérias polêmicas, difíceis, esta-
mos – usando uma expressão do Senador Requião 
– pensando no Brasil, sem prejudicar nenhum Estado 
da Federação, buscando um caminho.

Foi um debate, muitas vezes, difícil, mas V. Exª o 
conduziu de forma muito adequada, buscando os acor-
dos no Colégio de Líderes e aqui no Plenário.

Acho que o Senador Walter merece, sim, o nos-
so voto de confiança. O trabalho que S. Exª fez, ao 
ouvir governadores, todos os Senadores, todas as a 
opiniões, foi difícil, duro, mas exitoso ao final, porque 
vencemos essa etapa.

Agora, a Câmara faz a sua parte, e, se necessá-
rio for, voltaremos a discutir mais adiante.

Parabéns a V. Exª e ao nosso Relator, Senador 
Walter Pinheiro!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado e parabéns a V. Exª também.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-
são da oradora.) – Caro Presidente Renan Calheiros, 
caro Senador Cyro Miranda, eu queria apenas fazer, 

por justiça, um registro ao papel que a Ministra Marta 
Suplicy teve nesse processo.

Ela foi absolutamente exemplar na condução e 
na defesa daquilo que ela representa: o Ministério da 
Cultura. E isso ela fez orientando, enviando suas prin-
cipais assessoras ao Congresso Nacional para tratar 
desse assunto.

Então, é um registro, por justiça, a reverência 
elogiosa que faço à Senadora e nossa Ministra da 
Cultura Marta Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a lembrança justís-
sima à Ministra Marta Suplicy que integra esta Casa e 
exerce uma forte liderança nesta Casa e que, durante 
toda a tramitação desse estatuto, colaborou para que 
nós pudéssemos avançar no calendário de apreciação 
dele. Quer dizer, ela colaborou demais mesmo. A Se-
nadora Ana Amélia tem absoluta razão.

Eu quero também, em nome dos Senadores, 
agradecer, durante todo o dia, a presença do Eduar-
do Barata, do Odilon Wagner, dos representantes das 
entidades juvenis – da UNE, da juventude dos parti-
dos políticos, de todos os partidos políticos – que, em 
várias oportunidades, em todos os momentos, com 
os relatores conversaram, discutiram, apresentaram 
soluções de procedimentos – e muitas vezes havia 
divergências com relação ao mérito.

Não é fácil votar em Parlamento, em qualquer 
Parlamento, um Estatuto da Juventude, reparando 

um vazio que havia na nossa própria Consti-
tuição, já que nós votamos a PEC da Juventude há 
pouco mais de três ou quatro anos. Este ano é um 
ano fundamental para a juventude no mundo todo. E 
terça-feira, coroando este momento, nós vamos votar, 
definitivamente, o Estatuto da Juventude, que ainda vai 
tramitar na Câmara dos Deputados.

Eu queria dizer também do trabalho da Fernan-
da Montenegro, que também, a exemplo da Marta 
Suplicy, de maneira incansável, durante todo o dia, 
ligou para todos, conversou demoradamente, expôs 
argumentos. Portanto, é imperioso fazer esse registro 
também nesta hora.

Senador Jorge Viana e Senador Cyro Miranda.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem re-

visão do orador.) – Eu queria, caro Presidente Renan, 
aqui cumprimentar todos os colegas, mas, com des-
taque, cumprimentar o Senador Walter Pinheiro, que 
orgulha nossa Bancada, é um dos melhores quadros 
que temos no Partido dos Trabalhadores e que pegou 
a relatoria de uma matéria, que, obviamente, é uma 
das prerrogativas do Senado, como Casa da Federa-
ção, mas não tenho nenhuma dúvida do grau de difi-
culdade dela.
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O que eu queria registrar é que a proposta que foi 
apresentada estabelecia alguns critérios, e o Senador 
Walter Pinheiro, com a disposição de ouvir, teve, por 
exemplo, uma reunião com o Governador Tião Viana, 
com toda a nossa Bancada, com o Senador Petecão, co-
migo e com o Anibal, várias vezes, tratando da matéria.

Ele modificou a proposta original e estabeleceu o 
piso. Aí, sim, acolhendo sugestões – acho que aí está 
o mérito do trabalho do Senador Walter Pinheiro –, ele 
conseguiu fazer cumprir a determinação do Supremo, 
ou seja, fazer a nossa proposta ficar constitucional, 
porque ganha uma dinâmica. 

Então, até 2016, segue como está, mas, a partir 
de 2016, nós criamos um critério, em que há um piso, 
que foi acatado no substitutivo do Senador Walter, e, 
ao mesmo tempo, a renda domiciliar. E é óbvio que 
distorções estão colocadas, mas acho que o melhor 
possível nós alcançamos hoje aqui com essa votação.

Faço esse registro e cumprimento meu colega 
Walter, que, com a experiência e a disposição de ouvir 
e de, às vezes, sofrer incompreensões de nossa par-
te, porque uma matéria como essa diz respeito à vida 
do mandato; não é mais uma decisão minha, é uma 
decisão do Acre. Como tomar uma decisão dessa? 
Esse processo educativo, pedagógico, que o Walter 
construiu, Presidente, de incorporar, dentro do possí-
vel, as idéias que chegaram a ele, faz um marco de 
como tratar aqui matérias da Federação. São comple-
xas. Está aí o ICMS vindo.

Outro registro que queria fazer é relativo à posição 
de V. Exª ao dirigir os trabalhos. Não sei... Fui relator 
do Código Florestal, mas, do ponto de vista do papel, 
da prerrogativa maior do Senado, acho que essa era a 
matéria mais difícil, mais difícil, para V. Exª na condu-
ção dos trabalhos e para o Relator, Walter Pinheiro. E 
V. Exª, com paciência – não sei onde V. Exª a encontra 
e busca –, conseguiu passar uma tarde inteira – são 
nove horas da noite – ouvindo todo tipo de argumen-
tação e nos levou a bom termo, a tomar uma decisão 
complexa, difícil.

Eu sei que esse projeto ainda vai para a Câma-
ra. Sei também que a Câmara, com as prerrogativas 
constitucionais, deve encontrar mecanismos de tentar 
outros caminhos, mas eu acho que o Senado Federal 
ficou maior hoje, se engrandece. Eu me sinto orgulho-
so de estar hoje aqui debatendo temas como esse, 
que interessam ao cidadão brasileiro. O Governador 
Tião Viana agradece ao Relator, Walter Pinheiro, por 
ter ouvido, ter considerado, ter levado em conta a si-
tuação da nossa Federação. Lamentavelmente, pela 
complexidade do tema, nós procuramos encontrar 
mecanismo para corrigir algumas outras distorções, 
mas não há jeito.

E acho que a proposta do Senador Walter é a 
que trabalha aquilo que a Constituição estabelece: 
que esses recursos são para diminuir as diferenças 
regionais. E ela está mais bem colocada até no subs-
titutivo do Senador Walter do que na proposta que nós 
apoiamos, mas havia o apelo dos outros Estados da 
Região da Amazônia, que pediram, pela complexidade 
da matéria, a nossa solidariedade. Então, eu me refiro 
ao Estado de Roraima, ao Estado do Amapá e ao Es-
tado de Rondônia, mas não tenho dúvida de afirmar 
que o trabalho feito pelo Senador Walter Pinheiro, que 
é uma das referências da nossa bancada, merece to-
dos os elogios. Eu não teria a capacidade, caso tives-
se sido relator, que o Senador Walter Pinheiro teve. A 
grandeza que ele teve eu não teria, eu acho que eu 
não reúno as condições que ele, talvez com a história 
parlamentar que tem, consegue reunir.

Então, eu parabenizo o Senador Walter Pinheiro 
e V. Exª pela condução impecável que V. Exª está tendo 
e teve nessa matéria, que é a prerrogativa da Casa da 
Federação, que é o Senado.

Parabéns, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Jorge 
Viana, e, mais uma vez, parabéns. E essas divergên-
cias, como V. Exª colocou muito bem, elas são abso-
lutamente legítimas, do ponto de vista dos interesses 
dos Estados federados.

Senador Cyro Miranda e Senador Romero Jucá.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, Srªs e 
Srs. Senadores, primeiro, parabenizar por esta sessão 
de hoje, pela magnífica condução, pela atuação inve-
jável do Senador Walter Pinheiro. E é da discussão, 
do debate, que a gente sai de um consenso, e todos 
contentes de uma maneira ou de outra.

Mas, Senador Renan, eu quero agradecer a con-
dução que o Senhor teve nos bastidores para o Esta-
tuto da Juventude.

Eu quero, em nome da Comissão de Educação, 
agradecer a participação de todos os nossos colegas 
– Paulo Paim, Blairo Maggi, Moka, Lídice da Mata – da 
Senadora, parceira nossa na educação, Vice-Presidente 
Ana Amélia, e de todos os artistas, de todas as classes 
estudantis, que, ao final, tornaram isso possível, porque 
a arte de negociar é a arte também de ceder. E cada um 
cedeu um pouco, para que chegássemos a um consenso.

Agradeço profundamente à Ministra da Cultura, 
nossa amiga e querida Marta Suplicy, pelo seu em-
penho.

Eu acho que hoje não culminamos com a vota-
ção, mas tivemos um marco já terminativo de um amplo 
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acordo, depois de nove anos que isso vem passando 
pela Câmara e, agora, pelo Senado.

Senador, coloque isso, então, mais uma vez, 
como primeiro item da pauta de terça-feira, pois o 
grande acordo já foi feito. Falo isso em nome também 
do meu Partido, o PSDB, para que, na terça-feira, nós 
coroemos de êxito mais esse marco do cenário aqui, 
no Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Cyro 
Miranda. Mais uma vez, parabéns pelo papel que, du-
rante todo o dia de hoje, mais uma vez, exerceu no 
sentido de que nós pudéssemos construir essa solução 
para votarmos, na terça-feira, o Estatuto da Juventude.

Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Renan Calheiros, 
Srªs e Srs. Senadores, caro Relator Walter Pinheiro, 
nós tivemos aqui um embate, um debate, uma disputa, 
cada um representando legitimamente os seus Estados 
e cada um dando a ênfase do que o FPE, na verdade, 
representa para cada Estado. Existem Estados em que 
o FPE representa muito pouco; existem Estados, como 
o meu Estado de Roraima, em que o FPE é vital, é 
70% da receita. E nós temos sofrido com a redução da 
base do FPE e do FPM por conta das desonerações.

Então, nós temos visto a margem de arrecadação 
se estreitar, a situação do Estado ficar cada vez mais 
difícil e a da capital também. Nós tivemos um embate, 
e o Estado de Roraima lutou por uma melhoria no FPM.

Mas eu queria aqui fazer três registros.
O primeiro, é pela condução de V. Exª, que, sem 

dúvida nenhuma, conduziu com firmeza, mas com 
atenção, com respeito, entendendo o contexto em que 
nós estávamos disputando e, sem dúvida nenhuma, 
levou a bom termo, em votação rápida, e com pouca 
polêmica, para um assunto de tanta envergadura.

Nós já vimos aqui, neste plenário, embates de me-
nos envergadura com muito mais confrontos e conflitos. 
E nós vimos hoje, aqui, um embate sério, mas conduzi-
do muito bem por V. Exª. E chegamos a um bom termo.

O Senador Walter Pinheiro conduziu esse traba-
lho com extrema competência, com extrema gentileza, 
com respeito a todos os Estados da Federação, e com 
coragem, porque, sendo representante da Bahia, sabia, 
efetivamente, da cobrança interna no Estado que lhe 
seria feita e conseguiu harmonizar toda essa ação. E eu 
fui um dos que defendi a emenda do Senador Randolfe 
por uma questão da região, mas, no momento em que 
a emenda não deu certo, defendi o relatório do Senador 
Walter Pinheiro porque entendia que, dentro do processo 
todo, era o mais equilibrado e o que gerava menos preju-

ízo para determinados Estados. Então, eu queria saudar 
o Senador Walter Pinheiro e dizer do meu respeito e do 
meu reconhecimento pelo seu excelente trabalho.

Quero fazer um registro também, dizer que parte 
deste confronto se dá porque o cálculo da renda per 
capita que a lei manda calcular para o FPE e o FPM 
não está sendo calculado corretamente pelo IBGE. O 
IBGE calcula PIB per capita, e isso distorce a distri-
buição de receita pelos Estados de menor população. 
É esse o drama do Amapá, de Roraima, do Tocantins, 
do Acre, de todos nós. Então, vamos, com o projeto 
aprovado, acompanhar junto ao IBGE para que o cál-
culo da renda seja feito corretamente. Hoje, o cálcu-
lo de Roraima é distorcido. Roraima apresenta, pelo 
cálculo do IBGE, uma renda per capita de R$14 mil, 
igual a Belo Horizonte, quando o mesmo Ministério do 
Desenvolvimento Social diz que 50% da população de 
Roraima vive com menos de meio salário mínimo e, 
portanto, têm Bolsa Família. Então, são dois dados de 
dois órgãos do setor público completamente divergen-
tes, e nós vamos acompanhar essa questão.

Por fim, eu gostaria de registrar, Presidente, que 
a Câmara aprovou, hoje, a Medida Provisória nº 589, 
de que sou Relator, que faz a renegociação das dívidas 
do INSS de Estados e Municípios, medida fundamental 
para reequilibrar a Federação, os Estados e os Municí-
pios, e, como ela tem vencimento no dia 22 de abril, eu 
gostaria de pedir a V. Exª que, assim que puder, paute 
esta medida provisória porque os prefeitos de todo o 
Brasil aguardam essa votação exatamente para que te-
nhamos condição de liberar os Municípios e os Estados 
das inadimplências que estão hoje no INSS e, portan-
to, poderem fazer normalmente o seu funcionamento.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Romero, antes, agradecemos, 
em nome de todos os Senadores, em nome do Sena-
dor Walter Pinheiro, mas, para além das matérias im-
portantíssimas que V. Exª está relatando, há uma outra 
preocupação porque a tarefa está com V. Exª e com 
ela a certeza de que vamos resolvê-la rapidamente. 

O Brasil, aliás, confia plenamente que isso acon-
teça. É a regulamentação da PEC da igualdade, da 
PEC das Empregadas Domésticas. V. Exª, durante todo 
o dia, conversou com setores da sociedade, com seto-
res do próprio Governo. Eu tive oportunidade, também, 
de rapidamente conversar com V. Exª, conversar com 
o Senador José Pimentel, que é Líder do Governo no 
Congresso Nacional, para que, no âmbito da Comissão 
que está propondo a consolidação das leis, retomando 
um trabalho de fôlego do Ministro Gilmar Mendes, propo-
nha também a regulamentação da Constituição Federal, 
de vários artigos da Constituição. O primeiro deles que 
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vamos regulamentar, atendendo à sociedade, demons-
trando que este Parlamento vota leis para o povo, remo-
ve nódoa social, constitucional, a PEC das Empregadas 
Domésticas, que precisamos rapidamente sinalizar com 
relação às regras. As pessoas que estão contra torcem 
contra e passam a ideia de que não vamos fazer a re-
gulamentação, porque não sabem que esta tarefa, aqui 
no Parlamento, está entregue ao Senador Romero Jucá.

Quando vamos ter uma resposta definitiva com 
relação a isso?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, quero dizer que assumi, com muita respon-
sabilidade, essa tarefa de ser Relator, designado por V. 
Exª e pelo Presidente da Comissão Mista do Congresso, 
Deputado Vaccarezza, essa tarefa de relatar diversos 
assuntos referentes à regulamentação da Constituição.

O primeiro tema é, sem dúvida nenhuma, essa 
questão do emprego doméstico. Estamos debruça-
dos sobre esta matéria. Amanhã, Presidente Renan 
Calheiros, haverá reunião da Comissão, às 10 horas 
da manhã, na sala da Comissão de Constituição e 
Justiça, e vamos debater esse tema. Estivemos hoje 
com o Ministro do Trabalho, discutindo exatamente a 
regulamentação trabalhista desse tema, que é algo 
extremamente complexo e precisará ser ajustado. 

Então, quero registrar a V. Exª, à sociedade e a 
todos que estão nos acompanhando pela TV e Rádio 
Senado que estamos trabalhando celeremente para 
apresentar rapidamente uma proposta, porque hoje há, 
sem dúvida nenhuma, uma expectativa grande nessas 
regras. A emenda constitucional da igualdade é muito 
importante, faz justiça ao trabalhador e à trabalhadora 
doméstica, e vamos regulamentá-la com rapidez, pode 
ter certeza V. Exª. 

Quero reafirmar o nosso compromisso de votação, 
na terça-feira, a favor também do Estatuto da Juven-
tude. É um compromisso nosso, de todo o Partido, de 
V. Exª. O acordo, construído também com o Ministério 
da Cultura, faz parte desse entendimento, e estaremos 
aqui para votar com casa cheia, na próxima terça-feira, 
o Estatuto da Juventude.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Senador Petecão e, em seguida, nós daremos a 

palavra ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Senador Petecão. Em seguida, nós daremos a 

palavra ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. Sem 

revisão do orador.) – Senador Renan, também queria 
parabenizá-lo pela condução dos trabalhos nesta tarde 

e noite de hoje. Acho que foi feito o que deu para fazer. 
Eu participei das duas reuniões do Colegiado de Líderes. 

Também queria parabenizar o Senador Walter 
Pinheiro pelo seu empenho, por sua vontade de apre-
sentar uma proposta razoável, que não viesse preju-
dicar nenhum Estado.

Mas, Senador Renan, como nem tudo é alegria 
– e faço isso aqui de coração partido, mas não pode-
rei deixar de fazer –, hoje a imprensa do meu Estado 
noticiou um episódio que me deixou preocupado, não 
só a mim, mas principalmente os setores da impren-
sa. Vários jornalistas nos ligaram e nos pediram que 
tornássemos público – inclusive, alguns jornais de ex-
pressão nacional já repercutiram o episódio.

Foi preso, Senador Walter Pinheiro, um 3º sargento 
da Policia Militar lá do meu Estado, o Sr. Sargento Isa-
ías Brito Brandão, por ter feito um comentário na sua 
página de Facebook, algumas críticas ao Governo do 
Estado, na pessoa do Governador. Inclusive, fez críticas 
ao Senador Anibal Diniz e ao Governador Sebastião 
Viana. Um dos crimes que ele cometeu – o pessoal da 
imprensa mandou para mim – foi uma crítica que ele 
fez a respeito de um recurso que o Senador Anibal ti-
nha conseguido liberar para o Estado. E o sargento fez 
o seguinte comentário na sua página – segundo o sar-
gento, não foi nem ele. Quem fez foi um primo dele. Mas 
um dos graves crimes que ele cometeu foi este aqui; 
ele faz o seguinte comentário: “Mais dinheiro para as 
ruas do povo?” – ele exclama. Até porque já foi gasto 
muito dinheiro nesse projeto. Esse tal de Ruas do Povo 
foi um projeto que o Governo apresentou lá na véspera 
da campanha. “Vai precisar mesmo, afinal, as ruas que 
foram feitas no ano passado, este ano já precisam ser 
refeitas. Eu quero ver se o senhor vai cumprir com a 
promessa de asfaltar todas as ruas do Estado até 2014.”

Esse foi um dos crimes que ele cometeu. 

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Em 
seguida, o gabinete de inteligência da Polícia Militar 
fez uma investigação. Olha, o gabinete da Polícia Mi-
litar fazendo investigação, numa página do Facebook, 
quando lá no Acre nós temos altos índices de crimi-
nalidade. Podia estar investigando tráfico de drogas, 
crime. Está aqui em minhas mãos, o pessoal mandou, 
uma foto do sargento. Quero que fique registrado aqui, 
porque nós não podemos admitir esse tipo de coisas. 
Lá no Acre, nós vivemos sob um clima muito tenso, 
um clima de verdadeira ditadura.

Outro jornalista mandou aqui que teria sido afas-
tado da Rádio Difusora de Sena Madureira. O radialista 
Aldejane Pinto teria sido afastado da rádio porque fez 
um comentário a respeito dos altos índices de violên-
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cia do Município, e isso é verdadeiro. Sena Madureira 
nunca se deparou com a situação em que está hoje. 

Então, fica aqui o meu registro. Faço este registro, 
sem querer tentar tirar qualquer tipo de proveito político, 
com o coração partido, mas é preciso que o povo brasi-
leiro saiba o que nós estamos passando no Acre hoje.

Eu fui denunciado pelo Diretor de Polícia. O Di-
retor de Polícia do meu Estado fez uma representação 
contra mim, aqui no Senado. Ora, um Diretor de Polí-
cia representar contra um Senador... Mas o Presidente 
Sarney, quando recebeu essa denúncia... Na verdade, 
quem teria que representar era o Governador do Esta-
do, mas quem representou foi o Diretor de Polícia Civil.

Esse episódio de hoje, acho que é a gota d’água 
o que acontece no Estado. Isso depõe contra o Esta-
do democrático de direito. As pessoas não estão po-
dendo se manifestar, estão sob ameaça total. Então, 
nesta Casa aqui, o Parlamento maior do nosso País, 
eu queria que ficasse registrado que nós não vamos 
aceitar nem admitir, de forma alguma, qualquer tipo 
de mecanismo para tentar coibir...

(Soa a campainha.)

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

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – E cer-
cear a liberdade.

Obrigado, Presidente. Mais uma vez, parabéns 
mesmo pela condução dos trabalhos nesta tarde e 
noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Senador Presidente, Renan Ca-
lheiros, eu quero, primeiro, agradecer aqui imensa-
mente a confiança dos meus colegas de Senado. Eu 
me recordo, Senador Paulo Paim, de que, numa reu-
nião de Líderes, sob o comando do Senador, ainda 
na Presidência, José Sarney, Senador Jader, eu tive 
a oportunidade de receber essa tarefa de buscar aqui 
um texto que fosse capaz de enxergar as distorções, 
os interesses. E eu me recordava muito, nesta semana, 
Senador Jader, de uma coisa que o Caetano Veloso 
canta, numa de suas músicas: quem é que vai conse-
guir encontrar aí para fazer a junção dos desejos. Na 
época, ele usava até uma disputa que havia no País 
entre a UDR e o PT. Ele diz isso numa das suas músi-
cas. Não que aqui dentro nós tenhamos a reprodução 
de qualquer tipo de coisa desse gênero. 

Mas não foi fácil, Senador Renan. Eu, nesse pe-
ríodo todo, busquei muito Deus – eu sou uma pessoa 
que tem muita fé em Deus –, buscando força para ou-
vir. Sempre dizia às pessoas: olha, a gente tem que 

exercitar aqui o esforço, principalmente, da ausculta. 
Até porque, às vezes, o cidadão é muito afeito à sapi-
ência, a achar que ele pode fazer as coisas sozinho.

Na realidade, eu tentei ao máximo esticar. Por 
isso fiz questão, Senadores, de buscar ouvir – ouvir 
secretários, ouvir governadores, ouvir a assessoria. 
E aqui quero fazer um registro importante, Senador 
Renan. Todo mundo fala isso, mas quem está tem de, 
cada vez mais, testemunhar, Senadora Ana Rita. Nós 
temos uma assessoria de alta qualidade, a consulto-
ria desta Casa, no caso especifico nosso, a nossa as-
sessoria na Liderança do Partido dos Trabalhadores, 
o povo que trabalha comigo no gabinete.

Mas quero ressaltar isso, Senador Renan, porque 
é importante. Esse é um valor que a gente não pode 
desprezar. Tudo que chega a esta Mesa, tudo que chega 
a este plenário, Senador Jader, geralmente tem alguém 
aqui do Senado por trás, ajudando, produzindo, pes-
quisando, elaborando, com entrega total. E esse é um 
dos grandes patrimônios ou, talvez, eu poderia dizer, 
este é o maior patrimônio deste Senado. É toda essa 
gente, aqueles que estão aqui até esta hora. 

Quantas vezes, Senador Paulo Paim, para a gente 
fazer um discurso de última hora, o povo que está aqui 
no plenário, quem está utilizando as câmeras, quem 
está ali na segurança, quem está no cafezinho, quem 
está aqui na Mesa, quem está monitorando, as pes-
soas têm a maior paciência, aguardam aqui. Portanto, 
Paulo Paim, toda essa gente, todo mundo é respon-
sável exatamente por cada coisa que a gente aprova 
aqui. O que nós festejamos aqui há poucos dias, a 
aprovação da PEC dos trabalhadores e trabalhadoras 
domésticas do País, aquilo que nós vamos enfrentar, 
na próxima semana, como sendo algo que há muito 
tempo a gente busca, que é o Estatuto da Juventude. 
A grande vitória que tivemos aqui, Senadora Ana Rita, 
no que diz respeito às cotas. Grande vitória. 

Recordo-me, inclusive, do dia do disparar des-
sa questão. A Presidência estava sob o comando do 
Senador Paulo Paim neste Plenário, no momento em 
que a gente foi fazendo a provocação para que esse 
tema viesse. Quantas batalhas, Senador Paulo Paim! V. 
Exª foi meu companheiro na Câmara dos Deputados, 
e todo dia eu digo, Senador Renan, eu tive a honra 
de liderar a Bancada do PT em um dos períodos mais 
difíceis da nossa história, na oposição, e uma Banca-
da recheada de estrelas e uma delas aqui na minha 
frente, que, até muito antes de mim, saiu da Câmara 
e veio para o Senado. E eu tive a oportunidade, um 
jovem que acabava de chegar ao Congresso Nacio-
nal, e ganhei, efetivamente, da minha Bancada essa 
confiança. Mas se a Bancada não tivesse a coragem, 
Paulo Paim, de apostar, de auxiliar, de fazer, de for-
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mar novos quadros, eu não teria tido a oportunidade 
de liderar, naquele momento, a Bancada do Partido 
dos Trabalhadores com quadros da nossa história, in-
clusive, quadros que hoje estão em governos, como o 
nosso Governador do Estado da Bahia, o Governador 
Jaques Wagner, que foi meu liderado na Câmara dos 
Deputados. Tive essa honra de liderar o meu Governa-
dor e, hoje, o meu governador lidera o processo político 
no Estado. Então, é exatamente nessa conjunção que 
a gente vai, Senador Renan, aprendendo, ganhando, 
cada vez mais, podendo ajudar. Acho que esse é que 
é o esforço. Eu sei das dificuldades.

Minha esposa, nesse final de semana, me dizia 
exatamente: “Por que você está tão tenso?”. Não é 
tensão, é preocupação. E eu tenho buscado até nesse 
último ano, por exemplo, tenho vivido uma experiência 
sem igual. Sei que ser pai é legal, ser avô é um negócio 
maravilhoso. Então, quando estou na tensão, Senador 
Jader, nada melhor do que pegar a minha netinha e le-
var lá para casa e, às vezes, até brincar com a minha 
nora quando digo assim: olha, na sua casa ela dorme 
no berço, na minha casa ela dorme na cama com a 
gente. Porque você vai buscando formas de se energi-
zar com essas coisas positivas e buscando em Deus. 
Eu ganhei três netinhos, trigêmeos. Tive a oportunidade 
de, segunda-feira à noite, no aniversário de trinta dias 
deles – estão na UTI ainda, graças a Deus, superbem, 
engordando, crescendo. Saí do hospital quase à uma 
hora da manhã, na segunda-feira, para pegar um vôo; 
às quatro horas da manhã, saí de casa para pegar um 
voo para vir para cá, na terça, com a mesma disposição, 
porque quando fazemos as coisas dessa forma, Sena-
dor Renan, sabendo que estamos buscando contribuir 
do fundo do coração, com sinceridade, a força vem. 

Lembro-me de que, no momento mais tenso aqui 
no plenário, sempre dizia a mim mesmo: Não dá para 
usar o microfone para fazer nenhum tipo de provocação 
ou coisa do gênero. Aqui eu tenho de cumprir o papel 
de buscar mediar, de buscar ouvir. E fiz isso como Lí-
der; fiz como relator.

Estou com uma tarefa enorme, saindo dessa aqui. 
A partir de amanhã já me debruço em outra, que é a 
relatoria da 599, que vai tratar do ICMS, ou seja, das 
condições para essa questão da guerra fiscal.

E tenho certeza de que vou continuar tendo apoio, 
Senador Renan, da direção desta Casa, dos servidores, 
da Consultoria, dos meus colegas Parlamentares, e prin-
cipalmente da retaguarda. Eu sou uma pessoa que tem 
muita, mas muita fé em Deus. Também entendo que dentro 
de casa. E estendo isso até minha raiz, minha mãe é uma 
figura de 87 anos, de um vigor impressionante, Renan. 
E assim nos dá muita alegria, porque vamos fazendo as 
coisas e vamos aprendendo como podemos contribuir.

Hoje é um dia que marca o papel deste Senado 
e não de uma pessoa. Não foi possível fazer pelo es-
forço de um, foi possível fazer o que fizemos aqui a 
partir exatamente da conjunção de esforços, e princi-
palmente da colaboração de todos.

Eu é que quero agradecer e, mais uma vez, Sena-
dor Renan, agradecer a nossa Mesa Diretora, agradecer 
aqui a confiança por parte de todos os meus colegas 
e, principalmente, a confiança da direção dos traba-
lhos, para que pudesse buscar encontrar essa solução.

E o trabalho, Renan, agora continua. É tentar 
conversar com a Casa do outro lado, para que consi-
gamos tocar adiante esse projeto e, quem sabe, até 
meados, início de junho, consigamos entregar ao País 
uma nova legislação sobre a guerra fiscal, uma nova 
legislação sobre o ICMS, uma nova legislação, Pau-
lo Paim, sobre as dívidas dos Estados, para criar as 
condições, porque precisamos resolver o problema 
na ponta, para Estados e Municípios brasileiros que 
atravessam uma das piores fases. 

E é importante que esse nosso trabalho aqui sur-
ta efeito na ponta, Senador Renan, na ponta. Medidas 
para a convivência com a seca, ajuste nas finanças 
dos Municípios, que é onde as pessoas efetivamente 
vivem e precisam da nossa ação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Mais uma vez nós é que agradecemos 
ao Senador Walter. Eu tenho absoluta convicção de que 
todos ajudaram, colaboraram, mas nós não chegarí-
amos a bom termo, não concluiríamos a apreciação 
dessa matéria se não tivéssemos contado, na relatoria 
exatamente, com a participação competente, destaca-
da do Senador Walter Pinheiro.

Quero dizer, mais uma vez, em nome de todos 
os Senadores, que nós agradecemos a V. Exª.

Eu convido o Senador Paulo Paim para concluir 
os nossos trabalhos e concedo a palavra ao Senador 
Wilder Morais.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já estou 
indo para aí, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está sendo convocado para pre-
sidir a sessão nos últimos minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Estou indo para aí neste momento, mas 
queria solicitar de V. Exª, se possível, Sr. Presidente 
Renan Calheiros. Vou reunir amanhã, receber aqui no 
cafezinho em torno de cem líderes dos agentes da 
autoridade de trânsito. E eles têm um pedido simples. 
O projeto que consagra o Dia Nacional do Agente de 
Trânsito é o PL nº 102. Ele está pronto na Mesa e eu 
pergunto a V. Exª se eu posso anunciar a eles, em 
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seu nome, amanhã de manha, que o PL nº 102, que 
só designa o Dia Nacional do Agente de Trânsito, que 
nós poderíamos votar quem sabe na semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com muito prazer, Senador Paulo Paim, 
nós pautaremos essa matéria. 

Conversamos, na semana que passou, com o 
presidente das comissões permanentes; conversamos 
também com o Cyro Miranda, o Senador Walter Pinheiro 
e vou conversar, na sequência, muito com V. Exª, por-
que um dos propósitos do Congresso Nacional, tanto 
da Câmara quanto do Senado, é o de nós avançarmos 
com relação ao que nós poderemos chamar de lei ex-
pressa, que é uma lei mais ágil, num rito absolutamente 
diferente, em favor da sociedade, com consenso, que 
possa ser votada na Câmara dos Deputados e aqui no 
Senado; aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. 
E, com certeza V. Exª vai nos ajudar muito para que nós 
possamos fazer a nossa parte e cumprir o nosso papel.

Antes de conceder a palavra ao Senador Wilder, 
nós encerramos a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

9 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 4, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 258, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 4, de 2012, do Senador Inácio Arruda, 
que declara nula a Resolução da Mesa do Se-
nado Federal que extinguiu o mandato do Sena-
dor Luiz Carlos Prestes e do seu suplente, Abel 
Chermont, adotada em 9 de janeiro de 1948.
Parecer favorável, sob nº 156, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 259, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011 (nº 
4.529/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Benjamin Maranhão), que institui o Estatuto da 
Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens, 
os princípios e diretrizes das políticas públicas 
de juventude, o estabelecimento do Sistema 
Nacional de Juventude e dá outras providências.
Pendente de Pareceres da CCJ, CAS, CE, 
CMA e CDH.

11 
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.

12 
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.

13 
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-
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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 46, DE 2012

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emen-
da 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.

15 
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.

16 
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 signatário o Senador 
Paulo Bauer, que altera o inciso VI do art. 150 da 
Constituição Federal, para vedar a instituição de 
impostos sobre os medicamentos 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.

17 
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 Rubem 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.

18 
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.

19 
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 157, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
157, de 2013, do Senador Jayme Campos, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
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Lei do Senado nº 196, de 2007, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de 
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(disposições sobre rótulos de bebidas).

21 
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).

22 
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
169, de 2013, do Senador José Agripino soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 332, de 2010, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(Veiculação de mensagens contra exploração 
sexual e o uso seguro da Internet).

23 
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos nº 
170, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 332, de 2010, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (Veiculação de mensagens contra 
exploração sexual e o uso seguro da Internet).

24 
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
173, de 2013, do Senador José Pimentel, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 90, 180, 298 e 540, de 2007; 
265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230, 243, 
315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e 719, 
de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 2012; 
todos Complementares, por regularem maté-
ria correlata (Lei de Responsabilidade Fiscal).

25 
REQUERIMENTO Nº 190, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
190, de 2013, do Senador Eduardo Braga, soli-

citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
525, de 2009, além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Assuntos Econômicos (equipamento 
pedagógico em escolas da educação básica).

26 
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 242, de 2007 – Complementar (tramitando 
em conjunto com os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90, 
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 – 
todos Complementares), além das Comissões 
constantes do despacho de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (atividades passíveis de aderirem 
ao Simples Nacional).

27 
REQUERIMENTO Nº 204, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando o desapensamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 50, de 2012, dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 114, de 2005; 40 e 106, de 2007; 
143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 57, 75 e 99, 
de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 
42, 154, 542, 625 e 735, de 2007; 190 e 340, 
de 2008; 1, 54, 135, 408 e 429, de 2009; 55, 
125, 180, 274, 276 a 283, de 2010; 6, 65, 271, 
439, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 90, 97, 209 
e 371, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (altera a Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e o Código de Defesa do Consumidor).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à apreciação do Requeri-
mento de urgência nº 280, de 2013, lido no Período 
do Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 
117, de 2012. 

Eu coloco em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da 2ª sessão deliberativa ordinária, nos termos do 
Regimento Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wilder, com a palavra V. Exª.
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O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes e telespec-
tadores da Rádio e da TV Senado. O que me traz hoje a 
esta tribuna é o debate sobre a necessidade de se de-
senvolver um papel para o Brasil por igual, superando as 
dificuldades regionais e criando oportunidades para todos.

Nos últimos 15 anos, a maioria dos Estados me-
nos desenvolvidos pôde alavancar o seu crescimento 
graças à política de incentivo fiscal que cada Estado 
pôde fazer. 

Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, o PIB do 
meu Estado de Goiás, em 1998, era de R$17 bilhões. 
Hoje, supera R$117 bilhões. 

O fortalecimento do Centro-Oeste, do Norte, do 
Nordeste e do Espírito Santo só foi possível porque 
existiu uma alíquota não unificada de ICMS. Se uni-
ficarmos o ICMS nós acabamos com a possibilidade 
de esses Estados continuarem fazendo a sua política 
de desenvolvimento.

Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de levantar 
uma questão. Os Estados menos desenvolvidos estão 
obrigados a viverem sempre da produção rural? Não 
tenho nada contra isso, pelo contrário, é a minha origem. 
Esses Estados não podem buscar o desenvolvimento 
industrial e um futuro melhor para os seus filhos? Por 
que a soja produzida em Goiás, no Mato Grosso, tem 
de ser industrializada no Sudeste? O nosso Estado 
não pode desenvolver política para se desenvolver? 
O Brasil precisa se desenvolver como um todo. 

Há algum tempo era comum a cena das pesso-
as atravessando o País num pau de arara, fugindo da 
fome e da falta de emprego, buscando o Eldorado, que 
era São Paulo. Uma saga sofrida, cantada e eterniza-
da pelo mestre Luiz Gonzaga, que em sua memória 
já traz “o sonho do retirante de voltar pra sua terra”. 

Na década de 80, Sr. Presidente, a cidade de 
São Paulo tinha mais nordestinos do que paulistanos. 
A Política de Incentivos Fiscais mudou essa realidade, 
permitiu aos Estados, antes dedicados ao agronegócio, 
também se industrializarem.

Sr. Presidente, eu poderia passar horas discorrendo 
sobre as vantagens dos incentivos fiscais, porém, vou me 
ater a alguns exemplos. Muito se fala em sustentabilidade. 
O Estado do Amazonas é onde a nossa floresta é mais 
preservada, contando com um índice de mata virgem 
superior a 97%. Isso só foi possível graças à criação 
da Zona Franca de Manaus, que gerou emprego, gerou 
renda, e assim evitou o desmatamento da Amazônia.

Em Goiás, se considerarmos de 1998 a 2012, 
o PIB saltou de R$17 bilhões para R$117 bilhões. O 
Estado se industrializou, gerou emprego, gerou renda, 
se desenvolveu e isso foi bom para o País. E agora eu 

pergunto: como um Estado como Goiás, e todos os 
outros Estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, 
se não contam com uma boa infraestrutura e não têm 
boas rodovias, ferrovias, oferta suficiente de energia, 
que os aeroportos são caóticos, e, além de tudo isso, 
longe do mercado consumidor, como esse Estado 
consegue atrair investidores? A resposta é simples, 
Srªs e Srs. Senadores, a resposta é o incentivo fiscal.

Dizem que os Estados perderam arrecadação com 
os incentivos fiscais. Isso não é verdade. Nenhum Esta-
do perdeu arrecadação de ICMS nos últimos 10 anos. O 
ABC paulista continua firme e forte, como uma potência 
industrial; Minas continua atraindo investidores. E mais 
importantes que a arrecadação dos Estados, são os em-
pregos gerados e o bem-estar da população, que, agora, 
pode permanecer em seu Estado, porque nele há trabalho.

Srªs e Srs. Senadores, Goiás não retirou investi-
mento de nenhum outro Estado. As políticas de incen-
tivo fiscal atraíram novos investimentos para o Brasil, 
investimentos que, muitas vezes, iriam para a China 
ou outros países.

Das principais empresas que se instalaram em 
Goiás, cito, como exemplo, a Hyundai, a Suzuki, a 
Mitsubishi. Goiás hoje conta com o maior polo farmo-
químico da América Latina. São empresas que não 
operavam no Brasil e vieram pelos incentivos fiscais.

Sr. Presidente, para se ter uma ideia, eu destinei 
minha emenda de bancada, no valor de R$55 milhões, 
para construção de uma parte do anel viário de Goiânia, 
porque, hoje, a BR-060, que é uma das nossas princi-
pais vias de escoamento, passa dentro da capital do 
meu Estado, gerando um enorme transtorno e atraso 
do deslocamento da produção e da nossa população. 

Então, Sr. Presidente, como atrair uma empresa 
para essa realidade sem incentivos fiscais? Eu con-
cordo que precisamos regulamentar a questão dos 
incentivos fiscais. Incentivo fiscal tem que ser conce-
dido quando gera novos empregos, quando traz novas 
tecnologias e quando vai desenvolver o Estado, deve 
feito com tempo e função determinada.

Estive reunido com representantes da ADIAL 
Brasil, e a resposta é uma só: se acabarem os incen-
tivos fiscais, as empresas fecharão, milhares de pais e 
mães de famílias ficarão desempregados; isso afetará 
a cadeia de consumo em todo o País.

Não podemos andar na contramão, e sim apoiar 
o desenvolvimento regional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o proces-
so de unificação do ICMS em 4% é um desastre para 
o desenvolvimento regional do País, e nem mesmo a 
assimetria das alíquotas entre 7% e 4%, como pos-
sibilidade, não é boa para desenvolvimento regional.
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Diante disso, não vejo vantagem em mudar a alí-
quota, mas sim a necessidade de discutir aqui como 
melhorar a infraestrutura de logística em nosso País. 
Aí sim, com um País onde todos os Estados estejam 
preparados para produzir, com oferta de rodovias, 
ferrovias, energia, plataformas multimodais, aí, sim, 
poderemos modificar os incentivos fiscais.

Não podemos trocar a certeza do desenvolvimen-
to dos incentivos, que atraem empresas, aumentam 
a arrecadação, geram empregos, pela incerteza de 
fundos de compensação, que são desnecessários se 
mantivermos as políticas de incentivo fiscal.

Onde fica a lógica nessa matéria em que primei-
ro adoece o Estado sadio, para depois tentar curá-lo? 
A MP 599 fala em criação de fundos. Os Estados não 
precisam de fundos para compensar as perdas de suas 
empresas, o que os Estados precisam é de não perder 
suas empresas, porque o fundo pode até compensar 
as receitas, mas não compensa os empregos, não 
compensa a manutenção da desigualdade regional.

A MP 599 também cita o Fundo de Desenvolvi-
mento Regional. Os empresários não vão se instalar em 
Estados sem infraestrutura, sem mercado consumidor, 
só porque o Estado está prometendo empréstimos com 
juros subsidiados. Empréstimos com juros subsidiados os 
empresários já têm em todo o Brasil através do BNDES.

Então, nenhum fundo de desenvolvimento regio-
nal vai conseguir levar para o interior do Brasil indús-
trias, porque lá não tem matéria-prima, não tem mão 
de obra qualificada, não tem infraestrutura. O que leva 
as empresas para Goiás, para o Norte e o Nordeste 
do País são os incentivos fiscais.

Por isso, Srªs e Srs. Senadores, não é pela via me-
dida provisória ou PRS que essa discussão deve ser feita. 
Somos nós, Senadores, representantes da Federação, 
que temos de fortalecer esse debate e defender o de-
senvolvimento regional. Precisamos fazer uma reforma 
tributária ampla nos tributos federais. Agora, mudar ape-
nas a alíquota de ICMS antes de se corrigirem os pro-
blemas estruturais dos Estados menos desenvolvidos é 
fazer uma mudança contra o Brasil, contra o trabalhador.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Wilder Morais, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Quero cumprimentar o Senador Wilder Morais. 
Que coincidência: na maioria dos seus pronunciamen-
tos, estou aqui presidindo. Quero fazer um comentário 
rápido, se V. Exª me permitir.

V. Exª mostra-se conhecedor do assunto. Claro 
que o ICMS tem de ser analisado com a visão de cada 

Estado. V. Exª o está analisando sob a visão do seu Es-
tado. É um debate que faremos em cima da discussão 
que haverá. O Senador Walter Pinheiro será também o 
Relator dessa matéria. Tenho certeza de que V. Exª vai 
dar uma grande contribuição para essa nova redação 
de algo tão importante quanto o ICMS.

Meus cumprimentos a V. Exª. 
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Passaremos a palavra, neste momento, à nossa que-
rida Senadora e Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos do Senado da República, Senadora Ana Rita. 

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, colegas Senadores, colegas Senadoras, ex-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
é com grande satisfação que compartilho aqui, com 
todas e com todos, o bem-sucedido lançamento na-
cional do Cadastro Ambiental Rural do meu Estado, o 
Espírito Santo, que contou com a presença de cerca de 
700 pessoas e diversas autoridades locais e nacionais. 

Foi uma atividade marcante para o nosso Estado. 
Pela primeira vez, um ministro de Estado, neste caso 
uma Ministra, visita o município de Nova Venécia, re-
gião noroeste do Estado.

Pela primeira vez, autoridades federais, do Estado, 
dos Municípios, representantes de movimentos sociais, 
proprietários de terras e assentados, cidadãos e cidadãs, 
de forma geral, se comprometem e abraçam uma causa 
como parceiros, em busca do que acreditam e entendem 
ser necessário, para eles e para o conjunto da sociedade.

Todos juntos no sentido de construir as condições 
materiais para garantir uma produção de alimentos 
saudáveis à população, viável economicamente e, ao 
mesmo tempo, compatível com a preservação da terra, 
da fauna, da flora e das nascentes.

Um modelo de produção de alimentos sintonizado 
com os cuidados necessários para a construção de um 
ambiente saudável e equilibrado no presente e, ao mes-
mo tempo, comprometido com a garantia da disponibi-
lidade dos recursos naturais para as futuras gerações.

Não à toa que a ministra Izabella Teixeira consi-
derou o momento como histórico. Após visitarmos o 
assentamento Córrego Alegre, em Nova Venécia, tive-
mos a oportunidade, in loco, de presenciar contrastes 
gritantes e bastantes preocupantes entre as grandes 
e pequenas propriedades.

Enquanto o assentamento, que fica a três quilôme-
tros do Município, é uma referência na produção agroe-
cológica do País, podemos perceber que várias grandes 
propriedades daquela região não estão comprometidas 
com o equilíbrio ambiental: vastas áreas de pastagem 
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e monoculturas em detrimento de Reserva Legal, de 
áreas de mata nativa e de preservação das nascentes.

Em 24 anos de vida daquele assentamento, 70 
famílias comprovam que é possível se desenvolver 
economicamente, recuperando e preservando toda a 
área ambiental.

Ao visitarmos uma das hortas do Córrego Alegre, 
que produz hortaliças orgânicas (sem o uso, com cer-
teza, de agrotóxicos), tivemos a oportunidade de con-
versar com os camponeses sobre a Política Nacional 
de Agroecologia e Produção Orgânica, que está sendo 
discutida e elaborada por um grupo interministerial. Se-
gundo a Ministra, é possível replicar essa experiência 
de sucesso que vem sendo desenvolvida nos assenta-
mentos, de modo que mais trabalhadores camponeses 
invistam na produção orgânica, comercializando através 
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Go-
verno Federal, em feiras de produtores e em um mer-
cado orgânico localizado nas proximidades da cidade.

O desafio ainda é imenso. Contudo, a julgar pela 
organização dos trabalhadores e pela proximidade e 
parceria com o Governo Federal, a produção de ali-
mentos saudáveis crescerá.

Historicamente, a relação entre agricultores fami-
liares e governos era de conflito, de punição e de enor-
mes pressões. Já na última década, a relação qualita-
tiva entre ambos inaugurou uma nova história, que se 
pauta pela cooperação, pela orientação, solidariedade 
e respeito mesmo quando têm opiniões divergentes,

Neste contexto, sem dúvida, a assinatura deste 
termo de cooperação nacional do Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR) entre o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e os movimentos sociais que compõem a Via 
Campesina tem um caráter estratégico e revela a di-
mensão que o Governo da Presidenta Dilma atribui à 
agricultura familiar e camponesa e ao papel que esses 
setores têm no desenvolvimento do Brasil e na garan-
tia da nossa soberania alimentar.

A Ministra Izabella Teixeira deixou bastante claro 
que é fundamental o apoio dos agricultores campone-
ses para o fortalecimento do CAR, tendo em vista que 
camponeses e assentados têm demonstrado que é 
possível produzir, preservar e gerar renda.

“Além de campeões na produção de alimentos, 
a agricultura camponesa também é campeã em pre-
servação ambiental”, disse a Ministra, afirmando que 
essa parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e 
a Via Campesina lança o Abril Verde – um paralelo 
ao Abril Vermelho, realizado, legitimamente, todos os 
anos pelos movimentos sociais do campo em defesa 
de uma reforma agrária digna e justa no Brasil.

Foi exatamente por reconhecer as dificuldades e 
especificidades da agricultura familiar e camponesa e 

sua importância na produção de alimentos e na sus-
tentabilidade ambiental que nosso mandato buscou 
garantir, no processo de debate e elaboração do novo 
Código Florestal, um capítulo específico para essa 
modalidade de agricultura, com vistas a assegurar um 
tratamento diferenciado para esse setor.

Tenho convicção de que, depois de concluído, o 
CAR, será uma ferramenta fantástica a serviço dos ór-
gãos públicos brasileiros e da sociedade para o desen-
volvimento de políticas públicas ambientais mais eficazes 
e seguras. Quem ganhará, com certeza, será o País!

Aproveito a ocasião para anunciar outro importan-
te evento que ocorrerá no próximo dia 12 deste mês, 
sexta-feira, no Estado do Espírito Santo. Estou me re-
ferindo ao Encontro Estadual com Novos Prefeitos e 
Prefeitas Capixabas, organizado pelo Governo Fede-
ral, através da Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República.

Além da Ministra, nossa grande companheira e 
amiga Ideli Salvatti, outras ministras e ministros estarão 
presentes em nosso Estado, entre os quais destaco 
o Ministro da Pesca, o Ministro do Turismo, o Ministro 
das Cidades e a Ministra de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome.

Confesso que estou muito feliz com a confirma-
ção desse evento, pois, desde o ano passado, já havia 
iniciado um diálogo com a Secretaria de Relações Ins-
titucionais do nosso Governo Federal e com mais al-
guns Ministérios, propondo juntamente com o mandato 
da Deputada Federal Iriny Lopes, a realização de um 
encontro em nosso Estado, com esse mesmo formato.

Sempre achei fundamental construir mecanismo 
que possibilite ao Governo Federal e aos seus órgãos 
se aproximarem das municipalidades, apresentando os 
principais programas federais disponíveis e os meios 
mais adequados para acessá-los.

Esse encontro, Senador Paim, contribui com 
esse objetivo e, por isso está tendo o total apoio do 
nosso mandato.

Acho importante relembrar que, em janeiro passado, 
o Governo Federal realizou o Encontro Nacional com No-
vos Prefeitos e Prefeitas, aqui em Brasília, com inequívoco 
sucesso. O seu resultado foi um dos fatores que motivou 
a Presidenta Dilma Rousseff a estender os eventos para 
todos os Estados brasileiros, garantindo, dessa forma, 
que nenhum Município do País fique sem as principais 
informações e acesso a programas e projetos federais.

Não posso também deixar de registrar outras 
ações importantes do Governo Federal para o Estado 
do Espírito Santo, a exemplo dos investimentos da or-
dem de R$34 bilhões em setores estratégicos, como 
transporte e energia, anunciados recentemente pela 
Ministra Miriam Belchior, o lançamento das Comissões 
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da Verdade e da Erradicação do Trabalho Escravo, pela 
Ministra Maria do Rosário.

Essas ações, somadas à forte presença de Mi-
nistros e Ministras do Governo da Presidenta Dilma no 
Espírito Santo, na próxima sexta-feira, demonstram a 
importância que o Governo Federal dá ao nosso Es-
tado e também ao povo capixaba.

Quero aqui, em rede nacional, convidar a todas 
as prefeitas e prefeitos, secretários e secretárias, ges-
tores e gestoras municipais para participarem dessa 
oportunidade inédita que o Governo da Presidenta 
Dilma está nos proporcionando.

O Encontro contará com mesas temáticas sobre 
políticas de educação, turismo, saúde, agricultura, Pro-
grama de Aceleração do Crescimento – PAC-2 e apoio 
ao planejamento e a gestões dos Municípios.

No evento, haverá salas de atendimento individua-
lizadas para prefeitos e prefeitas tomarem conhecimento 
das ações e programas dos ministérios e órgãos fede-
rais, bem como dirimir as dúvidas sobre o seu Município.

Sr. Presidente, era isso o que eu gostaria de in-
formar.

Eu me sinto muito feliz aqui hoje não só por es-
sas informações que nós aqui acabamos de relatar, a 
visita de diversos Ministros e Ministras no nosso Es-
tado do Espírito Santo, mas também dizer que esta 
Casa hoje produziu uma discussão altamente qualifi-
cada, importante sobre o Fundo de Participação dos 
Estados, o FPE. Uma discussão que está na agenda 
não só desta Casa, mas que está na agenda do povo 
brasileiro, porque há uma expectativa muito grande 
por parte da nossa população, por parte dos nossos 
governadores, de que esta Casa possa, realmente, 
dar uma resposta efetiva ao Fundo de Participação. 
Confesso que a discussão aqui, hoje, foi de alto nível. 
Foi uma discussão importante e bastante qualificada, 
o que muito nos deixa felizes.

Ao mesmo tempo, Senador Paim, nós temos aqui 
também o desafio de podermos aprovar o Estatuto da 
Juventude, que, com certeza, estará na pauta da pró-
xima semana. Não foi possível apreciarmos o Estatuto 
de Juventude nesta tarde de hoje, mas, com certeza, 
na próxima semana, nós estaremos aqui aprovando um 
grande instrumento que vai balizar, que vai servir de 
parâmetro, para a elaboração de importantes políticas 
públicas para a nossa juventude brasileira.

Eu quero aqui fazer um destaque, Senador Paim. 
É muito bom e saudável ver diversos jovens de várias 
organizações não só partidárias, mas organizações 
da sociedade civil, dos vários movimentos de jovens, 
juntos, discutindo, construindo acordos, construindo 
consensos para que nós pudéssemos aqui ter a ale-
gria de poder contar com o relatório do Senador Paim, 

que esperamos seja aprovado na próxima semana. E 
que ele seja, de fato, esse instrumento tão importante 
e tão esperado pelos nossos jovens brasileiros.

Eu quero aproveitar a oportunidade, Senador Paim, 
para parabenizá-lo e agradecê-lo, porque nós aqui cons-
truímos a possibilidade do acordo, em que a Comissão 
de Direitos Humanos dará o seu parecer em plenário. V. 
Exª está designado para ser o relator que fará o relató-
rio, em plenário, pela Comissão de Direitos Humanos.

Fizemos esse encaminhamento a partir de uma 
discussão e de um acordo construído na Comissão de 
Assuntos Sociais, no sentido de encurtar o caminho, 
para que possamos aprovar o Estatuto, o mais rápido 
possível, nesta Casa, e assim seguir para a Câmara 
dos Deputados, e termos a alegria de ser esse Esta-
tuto ainda aprovado no primeiro semestre.

Nós esperamos que o que foi combinado com os 
nossos jovens seja, de fato, aprovado por esta Casa. 
Com certeza, é uma luta de muitos jovens, de represen-
tantes de diversos partidos políticos, de representantes 
do Governo que aqui estiveram e de representantes dos 
movimentos de juventude do Brasil inteiro, que conjun-
tamente, coletivamente, de forma muito madura, muito 
segura, puderam nos ajudar a construir esse relatório, 
do qual V. Exª é o grande responsável – vamos dizer 
assim –, que teve o papel de poder escutar, de poder 
ouvir e de construir, de fato, a redação final.

Agradeço, Senador Paim, e parabenizo-o por 
esse trabalho e por tantas outras iniciativas importan-
tes aqui, no Senado Federal.

Era o que eu tinha para o momento e obrigada 
pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senadora Ana Rita, primeiro quero cumprimentar V. Exª 
pelo pronunciamento e pelo brilhante trabalho que vem fa-
zendo na Presidência da Comissão de Direitos Humanos.

E, por fim, eu queria convidá-la para assumir a 
Presidência para que eu possa fazer meu pronuncia-
mento, serei rápido, porque, no dia de hoje, envolvido 
pelo Fundo de Participação dos Estados, ainda não 
consegui fazê-lo.

Então, convido V. Exª...
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Com todo 

prazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – ...para fazer essa gentileza.
Obrigado.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Srª Ana Rita.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Senador Paim, inscrito como orador, seguindo o ho-
rário regimental.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Ana Rita, quero, em primeiro lugar, aproveitando este 
horário das 22, informar a todos os gaúchos e gaúchas 
que a Presidenta Dilma vai estar na capital Porto Alegre 
nesta sexta-feira, 12 de abril, a convite do Governador do 
Estado e dos partidos que a apoiam. Teremos, então, um 
ato de repactuação do Programa Brasil Sem Miséria, às 
10h da manhã, da próxima sexta, local Auditório Araújo 
Vianna. Às 10h30, iremos, então, participar da formatu-
ra de 2,3 mil alunos do nosso Pronatec, local também 
Auditório Araújo Vianna. Às 11h30, teremos a entrega 
de máquinas agrícolas do PAC 2 e ônibus escolares do 
Programa Caminho da Escola, no Cais do Porto.

Informamos, ainda, a todos aqueles que foram 
convidados para o evento, que é importante que se 
apresentem lá nas horas aqui por mim informadas.

E ainda informamos que o convite não é só do 
Governador do Estado, mas também fazemos o con-
vite aqui a todos pela Executiva Estadual do Partido 
dos Trabalhadores. 

Agradeço aqui o convite que me foi encaminhado 
gentilmente pelo Presidente do PT do Rio Grande do 
Sul, companheiro Raul Pont.

Srª Presidenta Senadora Ana Rita, V. Exª esteve 
comigo há pouco tempo dialogando com a juventude. 
Recebi deles um documento que faço questão de re-
gistrar no plenário. Diz o documento: 

Pela aprovação imediata e sem retrocessos 
do Estatuto da Juventude!
Na próxima terça-feira, 16 de abril, o Estatuto da 
Juventude será colocado em votação no plenário 
do Senado, por meio de um substitutivo relatado 
[...] [pelos Senadores Paulo Paim e Randolfe Ro-
drigues, que traz uma série de avanços].

A juventude brasileira, via Conjuve, faz esse re-
conhecimento.

Reconhecemos a importância estratégica do Es-
tatuto da Juventude na organização da juventude bra-
sileira e, por isso, essa juventude vem acompanhando 
e contribuindo com o aprimoramento deste documento 
desde a sua tramitação lá na Câmara Federal. 

[...] O acúmulo do Conselho Nacional da Ju-
ventude e a unidade dos movimentos juvenis 
apontam para um sólido consenso, lapidado 
pelo debate coletivo e pela [solidariedade] da 
juventude [brasileira].
Para essa construção, as articulações da Se-
cretaria Nacional de Juventude e do Conjuve 
– que desde o começo têm dialogado com os 
movimentos juvenis e realizado uma interlocu-
ção [positiva com o] Governo Federal.

Depois de aprovado no Senado, o projeto volta 
[para] a Câmara [...] 
[Sem sombra de dúvida o Estatuto vai ser um 
documento importantíssimo, uma] carta de 
direitos da juventude [brasileira] nos campos 
da participação, educação, trabalho, saúde, 
cultura, comunicação, desporto, lazer e meio 
ambiente, além de indicar a criação de um 
sistema nacional da juventude.
Atentos a essa tramitação [...], saudamos o 
compromisso pluripartidário do Senado com 
esta agenda. A realização de três grandes e 
representativas audiências públicas [no Senado 
da República. Queremos destacar, entre] as 
principais conquistas do Estatuto da Juventu-
de, está o direito à meia-entrada nos eventos 
culturais esportivos. A meia-entrada existe no 
Brasil desde a década de 1930 e historicamen-
te contribuiu para aumentar o acesso aos bens 
culturais de parte dos jovens brasileiros. A falta 
de regulamentação nacional desse benefício, 
entretanto, tem provocado graves distorções 
e prejuízos para toda a nossa gente. 
Ao tratar desse tema, o Estatuto da Juventude 
assegura direito à meia-entrada para estudan-
tes e para os jovens de famílias de baixa renda, 
inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal [...], cuja renda 
mensal será de até dois salários mínimos.
O texto avança também ao [deixar bem claro 
que esse tem que ser um direito assegurado 
a todos os jovens, não só aos estudantes, 
porque consagra também os de baixa renda].
Acreditamos que a regulamentação das emis-
sões, a partir de mecanismos idôneos, regula-
mentados por parte do Poder Público, inibirá a 
falta de critérios. [...] [E, assim, vai assegurar 
uma boa fiscalização.]
O Estatuto abre caminho para uma maior ins-
titucionalização das políticas da juventude, 
atribuindo aos federados suas devidas respon-
sabilidades na elaboração das políticas de ju-
ventude, bem como a criação de conselhos [...].

Srª Presidenta, estou aqui com o documento as-
sinado por mais de 70 entidades que apoiam esse do-
cumento. V. Exª, inclusive, estava junto comigo quando 
eu o recebi. E eles fazem questão de destacar que não 
são favoráveis a que haja uma cota de 40%. Eu faço 
questão, porque consta aqui no documento. Se houver 
um entendimento que envolva o Executivo, o Ministério 
da Cultura, e esse Plenário assim entender, acatando 
as emendas dos Senadores junto aos dois Relatores, 
que prevaleça a vontade da maioria. Mas essas enti-
dades fazem questão – V. Exª me acompanhou no mo-
mento em que eu recebia o documento – de destacar 
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a posição deles: eles não concordam – as entidades 
que aqui assinam – com esse provável entendimento.

Srª Presidenta, quero ainda deixar registrado nos 
Anais da Casa um documento que recebi que mostra 
uma enorme preocupação – daqueles que construíram 
esse documento – com a questão da obesidade no Bra-
sil. O documento foi construído considerando-se obeso 
todo aquele que possui índice de massa corporal igual 
ou acima de 30. E, segundo estudos recentes, cerca 
de 15% da população brasileira sofre de obesidade.

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um 
importante alerta sobre isso e disse: “Este é o momento 
de agir, se não quisemos alcançar níveis como o dos 
Estados Unidos da América, que têm 30% de obesos.”

O Ministro também mencionou que o índice passa 
de 25% no Chile e de 20% na Argentina.

Esse belo trabalho foi feito pela UnB – Universidade 
de Brasília e foi apresentado ao Ministério da Saúde que, 
de posse dele, está contribuindo para esse grande debate.

O próprio Ministério da Saúde lembra que o cus-
to somente com a obesidade no Brasil vai a R$488 
milhões por ano.

Uma nova metodologia foi utilizada na realização 
desse levantamento. Esse método calcula os riscos que 
se atribui à obesidade em problemas de saúde como 
câncer e doenças do coração.

O maior custo – R$166 milhões ao ano – refere-
-se à doença isquêmica do coração, que acaba se re-
sumindo no infarto.

E aqui eu dou um destaque e, permita-me, vou 
pedir a V. Exª que considere na íntegra o meu pronun-
ciamento. Um grande amigo meu – sei que os familiares 
estão ouvindo, neste momento, o meu pronunciamento 
–, o companheiro Jorge Leite, o Flecha, que é o pre-
sidente da associação mais antiga de aposentados 
do Brasil, lá de Caxias do Sul, infelizmente, sofreu um 
infarto esta semana e se encontra na UTI do Hospital 
Pompeia. Desejamos que Deus o ilumine, que ele se 
recupere e volte a ser o militante das causas sociais 
que muito orgulha o povo gaúcho e o povo brasileiro.

Srª Presidenta, quero ainda registrar a importân-
cia do que foi publicado na Portaria nº 168, de 2013, 
do nosso Ministério da Educação, que dispões sobre 
um tema que nos é particularmente muito grato. Por 
meio dessa portaria, ficam estabelecidas normas para 
oferta de Bolsa Formação, no âmbito do Programa 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

O ensino técnico é um dos temas que moram 
em nossos corações, e ficamos muito felizes ao ver 
que mais uma vez uma portaria do Ministro Aloizio 
Mercadante e da Presidenta Dilma vem ao encontro 
dessa posição de fortalecer o ensino técnico do País. 

Essa portaria lembra o PLS nº 514, que apre-
sentei em 2007, que vai no mesmo sentido. Que bom 
que essa portaria não só vai nessa linha, como am-
plia o direito para que os alunos, principalmente, os 
bolsistas, aqueles que entraram pelas cotas, possam 
ter uma pequena ajuda entre o pagamento de livros, 
a própria passagem e alimentação. 

Os objetivos da portaria são: 

I – ampliar e diversificar a oferta de educação 
profissional e tecnológica gratuita no País; 
II – integrar programas e projetos de ação de 
formação tecnológica; 
III – democratizar as formas de acesso à educa-
ção profissional e tecnológica para público diverso. 

A Bolsa Formação irá atender: 

I – estudantes do ensino médio da rede pública, 
inclusive, da educação de jovens e adultos; 
II – trabalhadores, inclusive, agricultores, fami-
liares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e 
pescadores; 
III – beneficiários, titulares e dependentes de 
programas federais de transferência de renda, 
entre outros que atenderem ao critério especifi-
cado no âmbito do Brasil sem Miséria; 
IV – pessoas com deficiência;
V – povos indígenas, comunidades quilombolas 
e outras comunidades tradicionais também se-
rão beneficiadas; 
VI – adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas; 
VII – público prioritário dos programas do Go-
verno Federal que se associem – por exemplo, 
ao Bolsa Família – ao próprio Bolsa Formação.
VIII – estudantes que tenham cursado o ensino 
médio completo em escola da rede pública ou em 
instituições privadas na condição de bolsista integral.

Serão duas as modalidades dessa Bolsa:

I – Bolsa-Formação Estudante, para oferta de 
cursos de educação profissional técnica de nível 
médio, doravante denominados cursos técnicos; e
II – Bolsa-Formação Trabalhador, para oferta de cur-
sos de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional, doravante denominados cursos FIC.

Na Bolsa-Formação serão oferecidos cursos gra-
tuitos nas escolas públicas federais e estaduais e, 
inclusive, no Senai, no Senac, no Senar e no Senat.

Para mim, Srª Presidente, foi fundamental, no 
período em que ainda era vendedor de frutas, lá na 
capital Porto Alegre, ter tirado meu curso no Senai, o 
que mudou radicalmente a minha vida.

São dois tipos de curso:
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– Técnico: para quem está matriculado no ensino 
médio, com duração mínima de um ano; e
– Formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional: com duração mínima de dois meses.

Durante o curso, o estudante receberá material 
didático e um auxílio para alimentação e transporte, 
algo que eu também recebia lá atrás.

Creio na importância desse momento. E faço 
questão de destacar aqui quanto vai ser importante 
para cada jovem pobre a Bolsa-Formação de Estudante.

Para se inscrever, basta apenas procurar um dos 
parceiros do MEC. Atualmente, as redes estaduais 
de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional 
Científica e Tecnológica e os Serviços Nacionais de 
Aprendizagem caminham nesse sentido.

Enfim, cumprimento o Ministério da Educação na 
figura do Ministro Aloizio Mercadante, ex-Senador des-
ta Casa, por essa iniciativa. Quero aqui reiterar, mais 
uma vez, a minha convicção da importância do ensino 
profissionalizante. É uma das mais importantes portas 
que se abrem para o futuro da nossa gente.

Srª Presidente, cumprimento também o Henrique 
Paim, Secretário Executivo do MEC. Ressalto que ele 
não é meu parente, para que não digam que há aí al-
gum tipo de nepotismo.

Por fim, Srª Presidente, quero deixar destacado 
que o Diap e o Dieese fizeram um grande evento aqui 
no Congresso, unindo Deputados e Senadores, para 
discutir temas de interesse dos trabalhadores. Foi um 
encontro importantíssimo. Eu não pude estar presen-
te, mas pedi para uma das minhas assessoras estar lá 
naquele momento tão nobre, pela importância do tema.

E quero aqui apenas deixar claro que, dentre os 
projetos aos quais se deu destaque e que entendem o 
Dieese e o Diap têm que ser apresentados, está, por 
exemplo, o PL nº 4.434, de 2008, que dispõe sobre a 
correção dos benefícios dos aposentados e pensio-
nistas, que esta Casa já aprovou; o PL nº 4.653, de 
1994, que impõe a jornada de trabalho para 40 horas 
semanais; e o PL nº 3.299, que extingue o famigerado 
fator previdenciário, que entendo ser uma vontade de 
toda esta Casa. Devagar, estamos conseguindo, en-
fim, perceber que há, eu diria, uma discussão inicial 
no Executivo para chegar a esse entendimento.

Enfim, outras propostas foram lá levantadas, todas 
de interesse dos trabalhadores do campo e da cidade 
e dos aposentados e pensionistas.

Agora, sim, é o último, Srª Presidenta.
Quero destacar uma agenda que tivemos com 

o Ministro Moreira Franco, responsável pela Aviação 
Civil, com a Bancada gaúcha, com importantes lide-
ranças do meu Estado e com o Comitê Pró-Aeroporto 
20 de Setembro, em Porto Alegre, Santa Rita e Portão.

A pauta foi a viabilidade da implantação desse 
aeroporto, exatamente distante 18 km da capital, entre 
Santa Rita e Portão, como eu dizia.

A construção deste projeto irá viabilizar a criação 
de uma nova rota polar que ligará o Brasil à Austrália, 
Nova Zelândia, Índia e China com apenas uma esca-
la, intensificando, assim, o comércio entre o Brasil, a 
Europa e o conjunto da América.

Segundo os especialistas, o novo aeroporto será 
o “Aeroporto hub do Mercosul”, isto é, um centro de 
conexão do Mercado Comum com o mundo.

É um projeto ousado que pretende possuir fun-
cionalidades operacionais para os próximos 60 anos 
e cuja idéia teve nosso apoio desde o seu nascimento.

Segundo o Ministro Moreira Franco, o projeto tem 
viabilidade, tanto econômica quanto de utilização do solo.

Para o Ministro é uma necessária e importante não 
só para o Governo gaúcho, mas também para o País.

Na oportunidade, o Ministro ficou responsável 
por uma articulação maior que vai envolver não só o 
Governo Federal, mas o Governo do meu Estado, o 
Rio Grande do Sul, uma vez que o Governador Tarso 
Genro já se mostrou totalmente favorável.

O novo aeroporto internacional do Estado – Aero-
porto 20 de Setembro – será construído, repito, entre os 
Municípios de Portão, Santa Rita e Capela de Santana.

A idéia é que tenhamos uma área bem maior que a 
do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre.

A obra integrará duas pistas, uma com 3,2 mil 
metros e outra com 2,7 mil metros, e a expectativa é 
de que possa receber até 30 milhões de passageiros 
por ano. Repito: uma com 3,2 mil metros, e outra com 
2,7 mil metros.

Hoje circulam pelo Salgado Filho oito milhões de 
passageiros. Isso significa que vamos aumentar por 
quatro essa capacidade.

Srª Presidenta, aqui eu terminei.
Meu desejo é que essa obra magnífica, que tem 

o apoio total do grupo Sinos e de todos os Líderes do 
Rio Grande, se torne rapidamente uma realidade. Essa 
idéia conta naturalmente com o meu apoio e incentivo.

Peço a V. Exª que considere, na íntegra, os meus 
pronunciamentos.

Obrigado, Presidenta, Senadora Ana Rita.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

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

Registro sobre obesidade
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recente-

mente li uma reportagem cujo tema já abordei algumas 
vezes nesta Tribuna. É um assunto que preocupa a 
população em geral e que merece muita atenção. Eu 
me refiro à obesidade.

É considerado obeso todo aquele que possui 
IMC (Índice de Massa Corporal) igual ou acima de 30 
e segundo estudos mais recentes, cerca de 15% da 
população brasileira sofre de obesidade.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um 
importante alerta sobre isso. Ele disse que : “Este é 
o momento de agir, se não quisemos alcançar níveis 
como o dos EUA, que têm 30% de obesos”.

O ministro também mencionou que o índice passa 
de 25% no Chile e de 20% na Argentina.

Um estudo feito pela Universidade de Brasília 
(UnB) e apresentado pelo Ministério da Saúde aponta 
que o tratamento da obesidade e de doenças relacio-
nadas ao excesso de peso gera um custo de R$ 488 
milhões de reais por ano ao governo. 

Uma nova metodologia foi utilizada na realização 
desse levantamento. Esse método calcula os riscos que 
se atribui à obesidade em problemas de saúde como 
câncer e doenças cardíacas. 

O maior custo – de R$ 166 milhões ao ano – refere-
-se à doença isquêmica do coração (que inclui o infarto). 

Em seguida, aparece o câncer de mama, com 
cerca de R$ 30 milhões, e, em terceiro, o diabetes, 
com cerca de R$ 27 milhões. 

O total também inclui os gastos diretos com o 
tratamento da obesidade. As cirurgias bariátricas reali-
zadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), por exem-
plo, geram um custo de R$ 32 milhões ao ano para o 
governo, segundo a pesquisa. 

De acordo com informações do ministro Padilha, 
um quarto do total gasto com a obesidade e suas con-
sequências no país refere-se aos obesos mórbidos. 
Para que tenhamos uma ideia do que isso significa, 
basta dizer que essa população, que representa 1% 
dos brasileiros, gera um investimento 60 vezes maior 
que a de obesos. 

No mesmo dia em que os dados foram apresenta-
dos, o ministro da Saúde assinou uma portaria criando 
a Linha de Cuidados Prioritários do Sobrepeso e da 
Obesidade no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Esse documento prevê, entre outras coisas, di-
ferentes tipos de tratamentos e acompanhamentos ao 
usuário, o que inclui também atendimento psicológico.

Sr. Presidente, em 2011 o Ministério da Saú-
de criou o Programa Academia da Saúde, que tem 
como principal objetivo contribuir para a promoção da 
saúde da população a partir da implantação de polos 
com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal 
qualificado para a orientação de práticas corporais e 
atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

Esse Programa é a principal estratégia do minis-
tério para induzir o aumento da prática da atividade 
física na população. 

Até agora, já foram repassados R$ 114 milhões, 
de um total de investimento previsto de R$ 390 milhões.

Atualmente, há mais de 2,8 mil polos habilitados 
para a construção em todo o país e outros 155 proje-
tos pré-existentes que foram adaptados e custeados 
pelo Ministério da saúde.

Pois bem, a pessoa com sobrepeso (IMC igual 
ou superior a 25) poderá ser encaminhada a um polo 
da Academia da Saúde para realização de atividades 
físicas e a um Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf) para receber orientações para uma alimentação 
saudável e balanceada.

Atualmente, 82,1% dos 1.888 núcleos contam 
com nutricionistas, 85,7% com psicólogo e 61,6% com 
professores de educação física. 

Toda a evolução do tratamento será acompanha-
da por uma das 37 mil Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), presentes em todos os municípios brasileiros.

Eu considero esse tipo de iniciativa muito posi-
tiva, porque a prevenção e o combate à obesidade 
passam, quase sempre, pela reeducação alimentar e 
a realização de exercícios físicos.

Inclusive eu apresentei, em 2005, o PLS 406, que 
altera o Decreto-Lei nº 986, a Lei nº 8.069 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e a Medida Provisória nº 
2.178-36, para disciplinar a comercialização de alimen-
tos nas escolas de educação básica e a elaboração 
de cardápios do programa de alimentação escolar, e 
promover ações para a alimentação e nutrição ade-
quadas de crianças e adolescentes.

Enfim, Srªs e Srs. Senadores, eu vejo que a obe-
sidade precisa estar na pauta de debates. 

Ano passado, quando presidia a Comissão de 
Direitos Humanos, nós realizamos várias audiências, 
requeridas por mim, que tinham como foco a obesidade 
e os medicamentos inibidores de apetite.

O uso de medicamentos para emagrecer é uma 
questão muito delicada e, durante as audiências que 
fizemos, a maioria dos convidados apontou o controle 
mais rigoroso na prescrição como a melhor alternativa 
e foi destacado, inclusive, que o Conselho Federal de 
Medicina tem ajudado no controle dos inibidores de 
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apetite, punindo os profissionais que os prescrevem 
exageradamente.

Sr. Presidente, a cultura da magreza existe, e 
ela muitas vezes é tirânica, pois qualquer um que fuja 
desse padrão está sujeito a pagar, além de um preço 
físico, um preço emocional muito grande.

As pessoas são diferentes entre si e é preciso 
que a gente aprenda a respeitar isso.

É inaceitável que os obesos sejam, muitas vezes, 
motivo de chacota ou de discriminação. É preciso que 
se compreenda que a obesidade é uma doença e que 
ela exige tratamento.

Senador Paulo Paim. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) –
Registro sobre Portaria 168 – Bolsa Formação 

no âmbito do PRONATEC.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recente-

mente foi publicada a portaria 168/2013, que dispõe 
sobre um tema que me é particularmente grato.

Por meio desta Portaria ficam estabelecidas nor-
mas para oferta da Bolsa-Formação no âmbito do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – Pronatec.

O ensino técnico é um dos temas que mora no 
meu coração e eu fico muito feliz ao ver que, mais uma 
vez, uma Portaria vem ao encontro de um dos projetos 
que apresentei.

Essa Portaria vem ao encontro do PLS 514 que 
apresentei em 2007. Esse projeto dispõe sobre a con-
cessão, pelo empregador, de bolsa de estudo aos de-
pendentes de seus empregados para sua formação 
técnico-profissional metódica.

Ou seja, com esse projeto toda empresa com 
mais de cem empregados é obrigada a fornecer bol-
sas de estudo, correspondente ao piso salarial da 
categoria do trabalhador beneficiado, aos dependen-
tes legais de seus empregados, para sua formação 
técnico-profissional.

Outro projeto que apresentei em relação ao en-
sino técnico é o FUNDEP, que dispõe sobre a cons-
tituição de um fundo nacional, destinado ao custeio 
de programas voltados à Educação Profissional com 
intuito de gerar trabalho e renda.

Assim sendo, Sr. Presidente, é lógico que a Por-
taria 168 me deixa muito satisfeito, pois ela fortalece 
e potencializa a capacidade de oferta de cursos das 
redes de educação profissional e tecnológica.

Seus objetivos são:

I – ampliar e diversificar a oferta de educação 
profissional e tecnológica gratuita no País;
II – integrar programas, projetos e ações de for-
mação profissional e tecnológica; e

III – democratizar as formas de acesso à educação 
profissional e tecnológica para públicos diversos

A Bolsa-Formação irá atender prioritariamente:

I – estudantes do ensino médio da rede pública, 
inclusive da educação de jovens e adultos;
II – trabalhadores, inclusive agricultores fami-
liares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e 
pescadores;
III – beneficiários titulares e dependentes dos 
programas federais de transferência de renda 
entre outros que atenderem a critérios especi-
ficados no âmbito do Plano Brasil sem Miséria;
IV – pessoas com deficiência;
V – povos indígenas, comunidades quilombolas 
e outras comunidades tradicionais;
VI – adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas;
VII – públicos prioritários dos programas do gover-
no federal que se associem à Bolsa-Formação; e
VIII – estudantes que tenham cursado o ensino 
médio completo em escola da rede pública ou em 
instituições privadas na condição de bolsista integral.

Serão duas as modalidades dessa Bolsa: 

I – Bolsa-Formação Estudante, para oferta de 
cursos de educação profissional técnica de nível 
médio, doravante denominados cursos técnicos; e
II – Bolsa-Formação Trabalhador, para oferta de cur-
sos de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional, doravante denominados cursos FIC.

Na Bolsa-Formação são oferecidos cursos gra-
tuitos nas escolas públicas federais e estaduais e nas 
unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR 
e do SENAT.

São dois tipos de curso:

Técnico: para quem está matriculado no ensino 
médio, com duração mínima de um ano;
Formação Inicial e Continuada ou qualificação 
profissional: com duração mínima de dois meses. 

Durante o curso, o estudante receberá material 
didático e um auxílio para alimentação e transporte. 

Creio que é importante que todos saibam como 
podem se inscrever para a Bolsa-Formação Estudante: 
Basta apenas procurar um dos parceiros do MEC. Atu-
almente, as redes estaduais de ensino, a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 
os Serviços Nacionais de Aprendizagem.

Quero cumprimentar o Ministério da Educação 
por esta iniciativa e reiterar minha convicção de que o 
ensino profissionalizante é uma das mais importantes 
portas que se abrem para o futuro da nossa gente. 
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O projeto que apresentei, do FUNDEP, aguarda 
inclusão na pauta do Plenário desta Casa, e tenho cer-
teza de que sua aprovação iria contribuir grandemente 
para alavancar ainda mais o ensino profissionalizante!

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

nhamento taquigráfico.) –
Registro sobre agendas de hoje – 10 de abril.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo 

realizar dois registros de agendas que ocorreram hoje 
pela manhã e que considero da maior relevância.

Embora não tenha participado pessoalmente, me 
fiz representar pela assessoria do gabinete, e conside-
ro importante esta manifestação pela relevância dos 
assuntos tratados.

A primeira agenda foi um Café da manhã ofere-
cido pelo DIAP e pelo DIEESE .

Foi um encontro que reuniu parlamentares e li-
deranças que atuam em prol dos interesses dos tra-
balhadores.

Na oportunidade foi divulgada uma pauta de pro-
jetos em andamento nas duas Casas Legislativas e que 
possuem ligação direta com as relações de trabalho.

Entre os projetos foram elencados aqueles que 
ameaçam as relações trabalhistas e os que represen-
tam oportunidades valiosas.

Integram essa pauta três projetos nossos que 
criam oportunidades positivas diretas aos trabalhadores.

São eles:

o PL 4434/2008 que dispõe sobre a correção 
previdenciária;
o PL4653/1994 que impõe a jornada de trabalho 
de 40 horas semanais ; 
o PL3299/2008 que extingue o Fator Previden-
ciário.

E, ainda, atinente à pauta sindical, o PL 6706/2009 
que trata da estabilidade sindical.

Quero agradecer publicamente o convite e a par-
ceria que temos com essas duas entidades, que muito 
tem colaborado para a aprovação das pautas relevan-
tes para a sociedade brasileira.

A segunda agenda refere-se a reunião do Ministro 
Moreira Franco – responsável pela Aviação Civil, com 
a Bancada Gaúcha, importantes lideranças do Esta-
do do Rio Grande do Sul e o Comitê Pró Aeroporto 
20 de setembro .

A pauta foi a viabilidade da implantação de um 
aeroporto na região metropolitana, exatamente distan-
te 18 km da capital, entre nova Santa Rita e Portão.

A construção deste projeto irá viabilizar a cria-
ção de uma rota polar que ligará o Brasil à Austrália, 
Nova Zelândia, Índia, China com apenas uma escala, 

intensificando o comércio com essas regiões, alem da 
Europa e América.

Segundo especialistas o novo aeroporto será o 
“Aeroporto hub do Mercosul”, isto é, um centro de co-co-
nexão do Mercado Comum com o Mundo. 

É um projeto ousado que pretende possuir fun- projeto ousado que pretende possuir fun- ousado que pretende possuir fun-
cionalidades operacionais para os próximos 60 anos 
e, cuja ideia teve nosso apoio desde o seu nascimento.

Segundo o ministro Moreira Franco, o projeto 
tem viabilidade tanto econômica quanto de utilização 
do solo.

Para o ministro é uma obra necessária, porém 
é importante o apoio do Governador como liderança 
para a sua viabilidade. 

Na oportunidade ele (Ministro da Aviação Civil) 
ficou responsável por agendar com o Governador Tar-
so Genro uma reunião para tratarem do assunto e da 
possibilidade de inclusão do aeroporto no sistema de 
concesões do Governo Federal. 

O novo aeroporto internacional do estado, (Aero-
porto 20 de Setembro) será construído entre os municí-
pios de Portão, Nova Santa Rita e Capela de Santana. 

A ideia é que ele tenha uma área seis vezes maior 
que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, sendo de 
25 quilômetros quadrados. 

A obra integrará duas pistas, uma com 3,2 mil 
metros e outra com 2,7 mil metros e a expectativa é 
de que possa receber até 30 milhões de passageiros 
por ano.

Hoje circulam pelo Salgado Filho 8 milhões de 
passageiros/ano, isso significa quadruplicar a capaci-
dade existente.

Meu desejo é que esta magnífica e necessária 
obra saia do papel e se torne uma realidade.

Essa ideia conta com o meu apoio e total incentivo.
Era o que tinha a dizer. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 

– Obrigada, Senador Paulo Paim. 
A solicitação de V. Exª será atendida conforme 

os procedimentos desta Casa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 

– A Presidência designa, como membro titular, o De-
putado Chico Lopes, em substituição à Deputada Ma-
nuela D’Ávila, e o Deputado Assis Melo, como membro 
suplente, em substituição à Deputada Alice Portugal, 
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir pa-
recer à Medida Provisória nº 612, de 2013, conforme 
o Ofício nº 102, de 2013, da Liderança do PCdoB na 
Câmara dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 102/13

Brasília, 9 de abril de 2013

Assunto: Indicações para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Senho-

res Deputados Chico Lopes (PCdoB/CE) na condição 
de titular, e Assis Melo (PCdoB/RS), como suplente, 
respectivamente, para comporem a Comissão Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 612, de 4-4-
2013, que reestrutura o modelo jurídico da organização 
dos recintos aduaneiros da zona secundária, altera a Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória 
nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da CO-
FINS, incidentes sobre as indenizações a que se refere 
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei 
nº 12.715, 17 de setembro de 2013, para dispor sobre 
multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-
-AUTO; e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputada Manuela D’Ávila, 
Líder do PCdoB

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência designa:

– como membro suplente, o Deputado Izalci, em 
substituição ao Deputado Vanderlei Macris, para 
integrar a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória nº 600, de 2012, 
conforme o Ofício nº 386, de 2013, da Liderança 
do PSDB na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Alfredo Ka-
efer, em substituição ao Deputado Carlos Sam-
paio, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 612, 
de 2013, conforme o Ofício nº 428, de 2013, da 
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.

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

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 386/2013/PSDB

Brasília, 9 de abril de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa excelência o Deputado Izalci, 

como membro Suplente, em substituição ao Deputa-
do Vanderlei Macris, para integrar a Comissão Mista 
destinada a examinar e emitir parecer a Medida Pro-
visória nº 600, adotada em 28 de dezembro de 2012.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

Of. nº 428/2013/PSDB

Brasília, 10 de abril de 2013

Assunto: Indicação de Membros da Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alfredo 

Kaefer, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio, 
como membro titular, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
612/13, que reestrutura o modelo jurídico de organi-
zação dos recintos aduaneiros de zonas secundárias, 
altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Me-
dida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012; 
reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins incidentes sobre as indenizações a 
que se refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; 
altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para 
dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento 
do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia produtiva de Veículos Auto-
motores – INOVAR/AUTO; e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – 
ES) – A Presidência designa, como membro titular, 
o Deputado Raimundo Gomes de Matos, em substi-
tuição ao Deputado Carlos Sampaio, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me-
dida Provisória nº 610, de 2013, conforme o Ofício 
nº 367, de 2013, da Liderança do PSDB na Câmara 
dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:

Of. Nº 367/2013/PSDB

Brasília, 10 de abril de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raimundo 

Gomes de Matos, como membro Titular, para integrar 
a Comissão Mista destinada a examinar e emitir pa-
recer sobre a Medida Provisória nº 610, adotada em 
2 de abril de 2013.

Respeitosamente, _ Deputado Carlos Sampaio 
Líder do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência designa, como membro titular, o De-
putado Danilo Forte, em substituição ao Deputado 
Giroto, para integrar a Comissão Mista destinada a 
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proferir parecer à Medida Provisória nº 608, de 2013, 
conforme o Ofício nº 377, de 2013, da Liderança do 
PMDB na Câmara dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:

Of./GAB/I/nº 377

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Danilo Forte passa a integrar, na qualidade de titular, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória nº 608/2013, que “Dispõe sobre 
crédito presumido apurado com base em créditos de-
correntes de diferenças temporárias oriundos de provi-
sões para crédito de liquidação duvidosa nas condições 
que estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito e 
instrumentos emitidos por instituições financeiras e de-
mais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, para composição do seu patrimônio 
de referência, e altera a Lei nº 12.249, de 11-6-2010”, 
em substituição ao Deputado Giroto.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência designa:

– os Deputados Júlio César e Manoel Salviano, 
como membros titulares, em substituição aos 
Deputados Eduardo Sciarra e Eleuses Paiva, 
respectivamente, e os Deputados Hélio Santos 
e José Nunes, como membros suplentes, em 
substituição aos Deputados Guilherme Campos 
e Heuler Cruvinel, respectivamente, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 610, de 2013, conforme 
o Ofício nº 460, de 2013, da Liderança do PSD 
na Câmara dos Deputados; e
– os Deputados Júlio César e Arolde de Oliveira, 
como membros titulares, em substituição aos De-
putados Eduardo Sciarra e Eleuses Paiva, respec-
tivamente, e os Deputados Onofre Santo Agostini 
e Fernando Torres, como membros suplentes, em 
substituição aos Deputados Guilherme Campos 
e Heuler Cruvinel, respectivamente, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 612, de 2013, conforme 
o Ofício nº 460, de 2013, da Liderança do PSD 
na Câmara dos Deputados. 

O ofício será encaminhado às Comissões Mistas 
para ser juntado aos processados das matérias.

É o seguinte o Ofício:



17098 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência designa, como membro suplente, o 
Deputado Antonio Brito, em vaga existente, para inte-
grar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 600, de 2012, conforme o Ofí-
cio nº 170, de 2013, da Liderança do PTB na Câmara 
dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 170/2013

Brasília, 10 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Antonio Brito (PTB/BA), na qualidade de suplente, para 
compor a Comissão Mista sobre a MP nº 600/2013, 
que “Altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011; 
a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 
2012, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste – FDCO; constitui fonte adicional de 
recursos para ampliação de limites operacionais da 
Caixa Econômica Federal; altera as Leis nº 12.462, 
de 4 de agosto de 2011, e nº 8.399, de 7 de janeiro 
de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 
de novembro de 2009; altera a Lei nº 12.663, de 5 de 
junho de 2012; e dá outras providências”.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de es-
tima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes 
Líder do PTB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência designa:

– como membro titular, o Deputado Nelson Mar-
quezelli, em substituição ao Deputado Jovair 
Arantes e, como membro suplente, o Deputado 
José Augusto Maia, em substituição ao Deputa-
do Antonio Brito, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 610, de 2013, conforme o Ofício nº 180, 
de 2013, da Liderança do PTB na Câmara dos 
Deputados;
– como membro titular, o Deputado Jorge Corte 
Real, em substituição ao Deputado Jovair Aran-
tes, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 612, 
de 2013, conforme o Ofício nº 181, de 2013, da 
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados.

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

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 180/2013

Brasília, 10 de abril de 2013.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Nelson Marquezelli (PTB/SP), na qualidade de titular, 
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes 
(PTB/GO), e na qualidade de suplente em substituição 
ao Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), o Senhor 
Deputado José Augusto Maia (PTB/PE), para compor 
a Comissão Mista sobre a MP nº 610/2013, que “Am-
plia o valor do Beneficio Garantia-Safra para a safra de 
2011/2012, amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, 
de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 
2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012, au-
toriza a distribuição de milho para venda a pequenos 
criadores, nos termos que especifica, altera as Leis nº 
12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, de 21 de 
setembro de 2012, e dá outras providências”.

Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB

Of. nº 181/2013

Brasília, 10 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Jorge Corte Real (PTB – PE), na qualidade de titular, 
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes 
(PTB – GO); e, na qualidade de Suplente, permanece 
o Senhor Deputado Antonio Brito (PTB – BA), para 
compor a Comissão Mista sobre a MP nº 612/2013, 
que “Reestrutura o modelo jurídico de organização 
dos recintos aduaneiros de zona secundária, altera 
a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida 
Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz 
a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins incidentes sobre as indenizações a que se 
refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; alte-
ra a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para 
dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento 
do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Auto-
motores – INOVAR-AUTO; e dá outras providências”.

Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes 
Líder do PTB. 
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 

– Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:



17100 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Of. nº 63/13 – CDH

Brasília, 10 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a instalação da 

Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e 

Justiça, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa do Senado Federal, em Reu-
nião ocorrida no dia 9 de abril de 2013.

Na Reunião supracitada foram eleitos para Pre-
sidente e Vice-Presidente da Subcomissão os Senho-
res Senadores João Capiberibe e Randolfe Rodrigues, 
respectivamente.

Atenciosamente, – Senadora Ana Rita Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 

– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– O Senado Federal recebeu as seguintes Mensagens 
da Senhora Presidente da República: 

– Nº 23, de 2013 (nº 126/2013, na origem), que 
solicita autorização para formalizar Acordo de 
Liquidação Antecipada de Dívida a ser assina-
do entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Gabão, no valor equivalente a vin-
te e quatro milhões, oitenta e cinco mil, cento e 
quinze dólares dos Estados Unidos da América 
e setenta e oito centavos, para extinção da dívida 
oficial gabonesa para com o Brasil; e
– Nº 24, de 2013 (nº 127/2013, na origem), que 
solicita autorização para formalizar Contrato de 
Reestruturação de Dívida a ser assinado entre 

a República Federativa do Brasil e a República 
do Sudão, no valor equivalente a quarenta e três 
milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e 
quarenta e um dólares dos Estados Unidos da 
América e sessenta e oito centavos, para rees-
calonamento da dívida oficial sudanesa para 
com o Brasil.

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 25, de 2013 
(nº 128/2013, na origem), da Senhora Presidente da 
República, submetendo à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. MANOEL RANGEL NETO para ser 
reconduzido ao cargo de Diretor-Presidente da Agên-
cia Nacional do Cinema – ANCINE. 

É a seguinte a Mensagem:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu as seguintes Mensagens da 
Senhora Presidente da República:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– O Senado Federal recebeu o Ofício nº 95, de 2013, 
da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à 
sanção do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 78, de 2008.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 95/13/PS-GSE

Brasília, 9 de abril de 2013

Assunto: comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

o Substitutivo oferecido por essa Casa ao Projeto de 
Lei nº 708, de 2007, da Câmara dos Deputados (PLC 
78/08), que “Institui a Política Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta e altera a Lei nº 8.171, de 

17 de janeiro de 1991”, com exceção do inciso VIII do 
art. 3º e do art. 5º.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota, 
Primeiro Suplente de Secretário

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu os seguintes Ofícios com in-
dicações de nomes para compor o Conselho Nacional 
de Justiça, em conformidade com o disposto do art. 
103-B da Constituição Federal:

– Ofício nº S/7, de 2013 (nº 22/2013, na origem), 
da Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado a indicação da Senhora 
Gisela Gondin Ramos; e
– Ofício nº S/8, de 2013 (nº 22/2013, na origem), 
da Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado a indicação do Senhor 
Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira.

São os seguintes os Ofícios:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– As matérias vão à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu os seguintes Ofícios com in-
dicações de nomes para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público, em conformidade com o disposto 
do art. 130-A da Constituição Federal:

– Ofício nº S/9, de 2013 (nº 380/2013, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado a indicação do Senhor 
Jeferson Luiz Pereira;

– Ofício nº S/10, de 2013 (nº 380/2013, na ori-
gem), da Procuradoria-Geral da República, sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Jarbas Soares Júnior;
– Ofício nº S/11, de 2013 (nº 380/2013, na ori-
gem), da Procuradoria-Geral da República, sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Marcelo Ferra de Carvalho; e
– Ofício nº S/12, de 2013 (nº 23/2013, na origem), 
da Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado a indicação do Senhor 
Esdras Dantas de Souza.

São os seguintes os Ofícios:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– As matérias vão à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº S/13, de 2013 (nº 
23/2013, na origem), da Ordem dos Advogados do Bra-

sil, submetendo à apreciação do Senado a indicação 
do Senhor Walter de Agra Júnior para compor o Con-
selho Nacional do Ministério Público, em conformidade 
com o disposto do art. 130-A da Constituição Federal.

É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu os seguintes Ofícios com in-
dicações de nomes para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público, em conformidade com o disposto 
do art. 130-A da Constituição Federal:

– Ofício nº S/14, de 2013 (nº 380/2013, na ori-
gem), da Procuradoria-Geral da República, sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Vladimir Barros Aras;

– Ofício nº S/15, de 2013 (nº 380/2013, na ori-
gem), da Procuradoria-Geral da República, sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Antônio Pereira Duarte;
– Ofício nº S/16, de 2013 (nº 380/2013, na ori-
gem), da Procuradoria-Geral da República, sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação 
do Senhor Cláudio Henrique Portela do Rego; e
– Ofício nº S/17, de 2013 (nº 380/2013, na ori-
gem), da Procuradoria-Geral da República, sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Alessandro Tramujas Assad.

São os seguintes os Ofícios:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– As matérias vão à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 41 e 42, de 
2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, comunicando a aprovação de Substitutivos aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 757 e 508, de 2011, 
respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 41/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 10 de abril de 2013

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão delibe-

rou, em caráter terminativo, pela aprovação do Substi-
tutivo, de autoria do Senador Sérgio Petecão, ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 757, de 2011, de autoria do 
Senador Pedro Taques, que “Acrescenta o art. 229-A 
à Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 – Código 
Brasileiro de Aeronáutica – para inserir hipótese de 
restituição de quantia paga de bilhete aéreo em caso 
de cancelamento ou alteração da data da viagem pelo 
passageiro”.

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.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração. 

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.
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Ofício nº 42/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 10 de abril de 2013

Assunto: Turno Suplementar.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão delibe-
rou, em caráter terminativo, pela aprovação do Subs-
titutivo, de autoria da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (CDH), ao Projeto de Lei do 
Senado nº 508, de 2011, de autoria do Senador Hum-
berto Costa, que Acrescenta os arts. 242-A e 258-C 
na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 _ Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para tornar crime a venda 
de bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos, e 
dá outras providências”.

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.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Com referência aos Ofícios nºs 41 e 42, de 2013, 
a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas às matérias até o encerramento 
da discussão, no turno suplementar, perante a Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-
dos, o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2013 (nº 
5.546/2001, na Casa de origem, dos Deputados Nil-
mário Miranda e Nelson Pellegrino), que institui o Sis-
tema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; cria 
o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 
e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura; e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2013, vai às 
Comissões de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-

dos, o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2013 (nº 
2.207/2011, na Casa de origem), de iniciativa da Pre-
sidência da República, que dispõe sobre a criação da 
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFESBA, e 
dá outras providências. 

É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2013, vai às 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de 
Educação, Cultura e Esporte.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 

– Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 305, DE 2013

 Nos termos do art. 50, da Constituição Fede-
ral, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro que sejam soli-
citadas ao senhor Ministro dos Transportes, no âmbi-
to da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, as 
seguintes informações sobre a fiscalização realizada 
na operação de compra/aquisição da empresa Webjet 
pela Gol Linhas Aéreas – VGR e o respeito à legisla-
ção vigente acerca do transporte aéreo de pessoas: 

1. Quais foram os slots adquiridos pela empre-
sa Gol Linhas Aéreas – VRG com a compra 
da Webjet?
2. Houve a manutenção dos níveis de pouso 
e decolagem de aeronaves após a compra 
da Webjet pela companhia Gol Linhas Aére-
as – VRG?
3. Esta Agência de Aviação Civil ainda realiza 
fiscalizações periódicas sobre a empresa a fim 
de verificar as práticas comerciais utilizadas 
tanto pela empresa Gol Linhas Aéreas como 
pela TAM?
4. Em caso afirmativo, quais pontos que são 
fiscalizados? E qual é a periodicidade dessa 
fiscalização acerca das práticas comerciais 
adotadas por essas empresas e o devido res-
peito às normas nacionais vigentes?

 
Justificação

Nos últimos anos o que se viu no mercado da 
aviação civil nacional foram dois pontos cruciais para 
se entender melhor a realidade vivida por inúmeros 
brasileiros que se utilizam deste tipo de transporte 
para se locomover entre as diversas regiões e cida-
des brasileiras.

Em um primeiro ponto deve-se observar o cres-
cimento de duas empresas aéreas brasileiras que 
atualmente dominam o mercado da aviação civil com 
cerca de 75% das rotas e passageiros que cruzam o 
espaço aéreo nacional, dentre as quais se encontra 
a empresa GOL Linhas Aéreas – VRG, que tem parti-

cipação atual de cerca de 35% do mercado de trans-
porte de passageiros.

Tais dados são reflexo dos altos investimentos 
perpetrados nos últimos anos por essas empresas 
vislumbrando as perspectivas que se confirmaram de 
grande crescimento econômico e social experimentado 
pelo Brasil nas ultimas décadas, sendo resultado de 
uma política econômica que elevou o país a um status 
de nação líder entre os países em desenvolvimento e 
que apresentam grande relevância no mundo, mais 
conhecidos como BRIC.

De fato, com esse crescimento econômico o ramo 
da aviação civil e logicamente do transporte aéreo de 
pessoas sofreu um grande avanço, crescendo por vá-
rios anos seguidos acima da média do crescimento da 
própria economia nacional, o que ocasionou inclusi-
ve episódios do apagão aéreo brasileiro nos anos de 
2008 e 2011, superlotando grandes aeroportos nacio-
nais como os de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, 
os quais não estavam preparados para receber essa 
demanda crescente por passagens aéreas.

Esses fatos relacionados a outros fatores que de-
terminam a lógica de mercado capitalista acarretou a 
fusão entre empresas, como a que se viu entre a GOL 
Linhas Aéreas e a VARIG, bem como a aquisição de 
várias empresas de menor porte pelas empresas líde-
res de mercado como ocorreu de forma mais recente 
entre a GOL Linhas Aéreas – VRG e a Webjet.

No entanto, após consumada a aquisição dessa 
empresa o que se viu, apesar dos acordos firmados 
entre a GOL Linhas Aéreas – VRG e o Conselho Ad-
ministrativo de Direito Econômico – CADE, foram as 
demissões em massa dos empregados da antiga Webjet 
e a extinção posterior dessa marca, além de diversas 
reclamações de passageiros que tiveram dificuldades 
em realizar os voos que tinham sido comprados antes 
do anúncio da aquisição da empresa.

Desta forma, para controlar as melhores práticas 
de mercado, respeitando as normas vigentes no país 
acerca do transporte aéreo de pessoas faz-se mister 
realizar periódicas fiscalizações sobre as empresas 
que prestam esse tipo de serviço, tendo em vista a 
essencialidade do mesmo nos tempos modernos em 
que o deslocamento aéreo é crucial para diversos ra-
mos da sociedade.

Sala das Sessões, 10 de abril 2013. – Senadora 
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

(À Mesa, para decisão)



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 17377 



17378 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 17379 

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tri-
bunal de Contas da União:

 
AVISO Nº 18, DE 2013

 
Aviso nº 306-Seses-TCU-Plenário

 
Brasília, 27 de março de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em resposta ao Ofício nº 2.443/SF, cópia do Acórdão 
proferido nos autos do processo nº TC 032.990/2010-
3, pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 
27-3-2013 acompanhado do Relatório e do Voto que 
o fundamentam.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des Presidente.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

 
AVISO Nº 19, DE 2013

 
Aviso nº 369-Seses-TCU-Plenário

 
Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 032.343/2012-4, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 3-4-2013, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Os Avisos, apensados aos processados das res-
pectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Como não há mais nenhum orador inscrito, declaro 
encerrada a presente sessão, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 4, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 258, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 4, de 2012, do Senador Inácio Ar-
ruda, que declara nula a Resolução da Mesa 
do Senado Federal que extinguiu o mandato 
do Senador Luiz Carlos Prestes e do seu su-
plente, Abel Chermont, adotada em 9 de ja-
neiro de 1948.
Parecer favorável, sob nº 156, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 259, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011 (nº 
4.529/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Benjamin Maranhão), que institui o Estatuto 
da Juventude, dispondo sobre os direitos dos 
jovens, os princípios e diretrizes das políticas 
públicas de juventude, o estabelecimento do 
Sistema Nacional de Juventude e dá outras 
providências.
Pendente de Pareceres da CCJ, CAS, CE, 
CMA e CDH.

3 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 24, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 272, de 2013)

Projeto de Resolução nº 24, de 2013, do Se-
nador Gim e outros Senadores, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal para 
aumentar o número de membros da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Pendente de pareceres da CCJ e Cdir.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
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como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

5 
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.

6 
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.

7 
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: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
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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.

10 
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 Cida-
dania, Relator: Senador Luiz Henrique, nos 
termos da Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), 
que oferece.

11 
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.

12 
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.

13 
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.

14 
REQUERIMENTO Nº 157, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
157, de 2013, do Senador Jayme Campos, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 196, de 2007, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de 
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(disposições sobre rótulos de bebidas).

15 
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).

16 
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
169, de 2013, do Senador José Agripino soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 332, de 2010, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(Veiculação de mensagens contra exploração 
sexual e o uso seguro da Internet).

17 
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos 
nº 170, de 2013, do Senador José Agripino, 
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solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 332, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (Veiculação de mensagens 
contra exploração sexual e o uso seguro da 
Internet).

18 
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 173, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 90, 180, 298 e 540, de 
2007; 265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230, 
243, 315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e 
719, de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 
2012; todos Complementares, por regularem 
matéria correlata (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).

19 
REQUERIMENTO Nº 190, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 190, de 2013, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 525, de 2009, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (equipamento pedagógico em escolas 
da educação básica).

20 
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 242, de 2007 – Complementar (tramitando 
em conjunto com os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90, 

de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 – 
todos Complementares), além das Comissões 
constantes do despacho de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (atividades passíveis de aderirem 
ao Simples Nacional).

21 
REQUERIMENTO Nº 204, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, soli-
citando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 50, de 2012, dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 40 e 106, 
de 2007; 143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 
57, 75 e 99, de 2009; e dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 42, 154, 542, 625 e 735, de 
2007; 190 e 340, de 2008; 1, 54, 135, 408 e 
429, de 2009; 55, 125, 180, 274, 276 a 283, 
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470, 
de 2011; 90, 97, 209 e 371, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (altera a Lei 
dos Juizados Especiais Cíveis e o Código de 
Defesa do Consumidor).

22 
REQUERIMENTO Nº 262, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 262, de 2013, do Senador Antonio Car-
los Rodrigues, solicitando, em aditamento ao 
Requerimento nº 702, de 2012, que a Comis-
são de Juristas criada com a finalidade de 
elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e 
Mediação, passe a ser composta por vinte e 
dois membros.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 21 mi-
nutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos 

e encerra-se às 19 horas e 43 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Ata da 48ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 11 de Abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana e Casildo Maldaner; da Srª Ana Amélia;  
e dos Srs.Vital do Rêgo, Anibal Diniz e Randolfe Rodrigues
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O primeiro orador inscrito desta tarde é o Sena-
dor Walter Pinheiro, do PT da Bahia, a quem convido 
para fazer uso da tribuna.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, antes do meu 
pronunciamento, minha cara Senadora Ana Amélia, 
quero dizer do acordo que fizemos com o Senador 
Renan ontem à noite e da materialização desse pro-
cesso para o dia de hoje, referente a uma urgência, 
em Plenário, de um projeto dos agentes de trânsito do 
Brasil inteiro. Acertamos ontem para que a Comissão 
de Educação possa remeter para a Mesa os avulsos, 
aquilo que havia sido aprovado, e, agora à tarde, eu vou 
colher assinaturas dos Líderes. Já colhi assinatura do 
meu Líder, Wellington Dias, para que nós aprovemos, 
na tarde de hoje, a urgência da apreciação desse pro-
jeto, que marca o Dia Nacional dos Agentes de Trânsito 
no nosso País. Então, essa é a notícia que nós, ainda 
no final da sessão de ontem à noite, acertamos com 
o Presidente Renan e, no dia de hoje, conversamos 
com os Líderes para a urgência.

Mas quero aqui, neste dia, até comemorar, eu 
diria, uma vitória, meu caro Senador Casildo, porque 
tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto quan-
do Secretário de Planejamento do Estado. Refiro-me 
à questão da mobilidade urbana no Estado da Bahia, 
particularmente na região metropolitana de Salvador. 
Essa vitória nós consagramos, na semana em que a 
Presidenta Dilma esteve na cidade de Salvador, com 
um acordo firmado entre o Governo do Estado e a Pre-
feitura Municipal para que nós retomemos as obras do 
metrô de Salvador, obras paralisadas – com trechos, 
inclusive, prontos, mas não necessariamente rodando 
– há 13 anos, Senador Casildo, do metrô da cidade 
de Salvador, e agora com a ousadia de ampliar, com 
a Linha 2, um trecho de 22km.

A proposta que o Governador Jaques Wagner 
fez à Prefeitura de Salvador inclui a mudança da es-
tação rodoviária. No seu local atual, eu costumo cha-
mar aquela região de “cotovelo” da cidade. Salvador 
é como se fosse um “v”, meu caro Senador Casildo. E 
esse pedaço que chamo de “cotovelo” foi para onde se 
transferiu o centro comercial, é onde fica a rodoviária, 
onde fica o centro financeiro, os principais shoppings. 
Então, todo mundo tem que sair de onde estiver na ci-
dade e passar pelo vértice desse “v”, passar por esse 
“cotovelo” para se locomover.

As obras de infraestrutura, as obras para esse 
contexto da mobilidade ainda terão grandes avenidas, 
que sairão da BR-324, chegando até a orla de Salva-
dor, cortando, portanto, esse “v”, permitindo que as 
distâncias sejam encurtadas, podemos dizer assim, 
mas, mais do que isso, que nós tenhamos uma flui-
dez, uma mobilidade na cidade de Salvador em todos 
os aspectos.

Falo com alegria, porque tive a oportunidade de 
trabalhar no nascedouro dessas propostas. Lembro 
que, em 2009, eu até vivenciei um momento de triste-
za, porque eu era o Secretário de Planejamento, meu 
caro Sérgio Souza, e o prefeito da época da cidade de 
Salvador não concordava com esse projeto. E uma das 
propostas em que eu insistia muito era a transferência 
do metrô para o Estado. Salvador era a única cidade 
– que tinha metrô em obra, porque metrô funcionando 
não tem – cujo metrô era operado pelo Município. O 
metrô de Porto Alegre é CBTU; o metrô de Fortaleza 
é CBTU; o metrô de Recife é CBTU; o metrô de Belo 
Horizonte é CBTU; o metrô de São Paulo é o Estado 
de São Paulo, não é a cidade de São Paulo; o metrô do 
Rio de Janeiro é o Estado do Rio de Janeiro. Salvador 
é a única cidade que tinha ainda uma companhia de 
transporte que tocava o metrô.

O acordo que foi feito na semana passada trans-
fere esse metrô para o Estado, para que possamos 
concluir a obra, e transfere o trem do subúrbio, um trem 
que funciona graças a subsídio, pois é correto esse 
subsídio, principalmente para a região mais carente 
da cidade. E agora podemos, efetivamente, consertar 
esse erro de 13 anos – é um projeto que já nasceu 
errado –, consolidar outra matriz e fazer essa trans-
ferência da gestão para o Estado da Bahia, porque o 
Estado pode fazer essa gestão. Não é só pela questão 
da condução da gestão, mas porque Salvador, pelo seu 
corte de arrecadação, não tem condição de bancar ou 
de subsidiar uma estrutura de metrô. 

Na proposta feita pelo Governo do Estado para 
a cidade de Salvador, em relação a essa questão do 
metrô, por ano, o Governo do Estado terá que aportar 
R$150 milhões de subsídios para a questão tarifária.

Por isso, fiquei muito alegre – disse isto ao Go-
vernador – naquele momento, porque algo que não 
havíamos conquistado em 2009, a ideia que tínhamos 
lançado ali, de tirar a rodoviária, de tirar o Detran da-
quele cotovelo, daquele gargalo, a proposta dessas 
novas vias, a Vinte e Nove de Março chegando à orla 
via Orlando Gomes, a Gal Costa chegando à orla via 
Pinto de Aguiar, a solução na região do Imbuí, esse re-
manejamento da rodoviária para um ponto agora mais 
próximo da Vinte e Nove de Março, lá na BR-324; a 
consagração da ligação entre a estação de Pirajá e o 
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bairro de Cajazeiras, que é maior do que muitas cida-
des da Bahia e até do Brasil, portanto uma verdadeira 
cidade dentro de Salvador... É preciso, portanto, ter um 
transporte à altura. E fizemos isso aqui há muito tem-
po, defendendo que o metrô, o sistema de trilho possa 
chegar a Cajazeiras. Na medida em que concluiremos 
o segundo tramo, o trecho do Acesso Norte, até a es-
tação Pirajá, que passa a ser operada pelo Estado, e 
da estação Pirajá até a nova rodoviária e até a Vinte 
e Nove de Março, dentro de Cajazeiras, comportará, 
tranquilamente, uma proposta de trilhos, como também 
já havíamos feito isso enquanto proposta nos anos de 
2009 e 2010 no Governo do Estado.

Portanto, é uma alegria muito grande a gente po-
der anunciar essas obras para Salvador, para a Região 
Metropolitana, com a chegada do metrô até a cidade de 
Lauro de Freitas. Ontem, o Prefeito de Lauro de Frei-
tas estava aqui na cidade de Brasília. Também anun-
ciamos a construção da via de Contorno de Lauro de 
Freitas, desafogando completamente o miolo daquela 
cidade, uma saída da chamada CIA-Ceasa-Aeroporto, 
passando por trás, chegando depois do Joanes, per-
mitindo uma maior fluidez, a ligação desse trecho da 
CIA-Ceasa-Aeroporto, a BA-526, com a Paralela na 
altura do Alphaville, no ponto da Vinte e Nove de Mar-
ço, permitindo também tirar todo o gargalo da região 
de São Cristovão ou a obrigatoriedade de se passar 
pelo Aeroporto de Salvador. 

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Portanto, são estruturas... 

Pois não, Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 

– Eu só queria fazer uma ponderação, aproveitando 
essa análise de V. Exª. Nos últimos dias, nas últimas 
semanas V. Exª se dedicou a analisar o Fundo de Par-
ticipação dos Estados, um trabalho de nível nacional 
extraordinário. Quer queira, quer não, isso lhe tirou mui-
to tempo, fins de semana, exigiu dedicação... É claro 
que não foi das melhores saídas para alguns Estados, 
como, por exemplo, para o nosso, Santa Catarina, 
mas o esforço de V. Exª, o seu conhecimento começa, 
cada vez mais, a se patentear também agora. Aí se 
descobre, pelo seu currículo, que V. Exª Secretario de 
Planejamento do Estado da Bahia. E não só a Bahia, 
mas a cidade de Salvador conhece esses detalhes e 
vem apresentar isso. E V. Exª conhece a mobilidade 
não só em Salvador, que hoje é um assunto pontual 
no Brasil, mas conhece em Porto Alegre, fala de São 
Paulo, fala do Rio... Quer dizer, V. Exª conhece esse 
campo todo. E isso nos dá certa alegria, eu fico feliz 
em ver em V. Exª uma competência, uma agilidade, 

uma mobilidade extraordinária nas suas idéias, uma 
composição eclética de conhecimentos, o que ajuda 
muito, eu diria, não só a Casa, mas também o Brasil. 
Então, eu quero cumprimentá-lo por essa eficiência, 
por essa participação...

(Soa a campainha.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – ... 
por essa dedicação em todos os campos da atividade 
política, econômica, social, enfim, aqui nesta Casa. 
Muito obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Casildo.

Essas coisas a gente vai aprendendo. Inclusive, 
eu tive a oportunidade, em 2011, de ser o Relator do 
Plano Plurianual, o programa de Governo da nossa 
Presidenta Dilma. Eu debati muito com os catarinenses, 
principalmente a estrutura de mobilidade, as questões 
ferroviárias, as rodovias, para a gente encaixar isso 
no Plano Plurianual. Fizemos, Senador Casildo, 11 
audiências públicas por diversas cidades brasileiras. 
Estive na Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Sul, assim como também fomos até o norte do País, 
à cidade de Rio Branco. Então, isso me obrigou, Se-
nador Casildo, a olhar essa malha ferroviária do Bra-
sil, a malha rodoviária, a olhar a estrutura para poder 
recepcionar as emendas e ajudar a construir o Plano 
Plurianual da Presidenta Dilma. É claro que isso serviu 
muito para aprimorar mais ainda a minha concepção 
sobre o planejar da Bahia.

Como Secretário de Planejamento do Estado, eu 
lancei um programa, Senador Casildo, chamado Bahia 
2023. Por que Bahia 2023? Porque em 2 de julho de 
2023 vamos completar 200 anos de independência 
da Bahia. Eu busquei associar essas coisas, pensar a 
intervenção em nosso Estado com centro de logística, 
com centro de distribuição, as distribuições regionais, 
entendendo a proeza do tamanho do nosso Estado e 
a necessidade de interiorizar.

Por exemplo, neste momento, o Governador Ja-
cques Wagner está inaugurando um parque eólico na 
região próxima a Juazeiro, no lago de Sobradinho, na 
cidade de Sento Sé, porque o uso de outra matriz de 
energia, a energia eólica, é outra das minhas grandes 
lutas. A Bahia terá o maior parque eólico da América 
Latina. O Governador Jacques Wagner está fazendo 
isso agora. Eu tenho batalhado muito por essa questão, 
porque é importante não só a gente colher a energia 
do vento, mas também é importante levar desenvolvi-
mento com a energia do vento.

Há cerca de 30 dias, nós acertamos, consagra-
mos e assinamos com a francesa Alston, uma grande 
indústria nessa área de energia eólica, a construção de 
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uma fábrica na região de Caetité, na Bahia. Portanto, 
retiramos da Região Metropolitana e interiorizamos. 
Caetité fica no sudoeste baiano. Então ,a Alston vai 
instalar uma unidade ali e produzir 440 aerogeradores 
para alimentar todo aquele parque. Caetité é, também, 
uma região de exploração mineral, com muito ferro, e 
é o local, também, onde teremos a chegada da Fer-
rovia Oeste-Leste.

Então, toda essa estrutura modal é importante. 
E é claro que a nossa capital não poderia ficar para 
trás, Senador Casildo, não só para a preparação para 
a Copa. É bem verdade que as obras do metrô, por 
esse atraso... Se o Prefeito tivesse aceitado, em 2009, 
a nossa proposta, talvez hoje já estivéssemos prepa-
rados para inaugurar o metrô para a Copa do Mundo 
em 2014. Lamentavelmente, ele não quis fazer isso. 

Só agora o atual Prefeito Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, com o Governador do Estado, aceitou a 
proposta. Mas, lamentavelmente, nós não vamos entre-
gar para a Copa. Mas mais importante do que a Copa, 
é ficar para a cidade, ficar para o Estado, ficar para a 
nossa população. Este é o nosso desafio.

Aliás, para a Copa, na última sexta-feira e no do-
mingo, nós entregamos um belíssimo estádio. Eu tive 
a oportunidade de, sexta-feira, sentar-me ao lado de 
Dom Murilo, nosso arcebispo, seu conterrâneo, que 
me fez grandes recomendações acerca de V. Exa, Se-
nador Casildo. Nós tivemos ali a oportunidade de ver 
a entrega de um belíssimo estádio...

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ..., 
feito em parceria com a iniciativa privada, cuja gestão 
será feita pelo nosso Governo do Estado. É um estádio 
que não deve nada a nenhum dos grandes estádios 
do mundo. 

Lamentavelmente, o meu Bahia tomou uma surra 
no domingo, perdeu para o Vitória, mas ali ficou bem 
o exemplo de como uma boa gestão, Senadora Ana 
Amélia, constrói um grande estádio e de como uma 
péssima gestão destrói um grande time.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimentos, Senador Walter Pinheiro. Tratou-
-se desse tema ontem porque o Presidente do vitorioso 
Vitória estava presente lá, o Presidente da Federação 
de Futebol do Nordeste. 

E também cumprimentos renovados pelo traba-
lho que V. Exa fez ontem. Embora nós do Rio Grande 
do Sul não tenhamos sido atendidos, entendemos a 
responsabilidade política e institucional de V. Exa no 
difícil trabalho de acomodar os interesses dessa Fe-
deração tão fragilizada.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª. Presidente Ana Amélia e caros colegas, 
os índices inflacionários mais recentes têm despertado 
a atenção dos brasileiros e colocado em alerta o Go-
verno. Obviamente, a afi rmativa não é de todo verda-Obviamente, a afirmativa não é de todo verda-
deira, mas entre os vilões do momento está o nosso 
tomate de cada dia, que sofreu uma grande elevação de 
preços, causada, entre outras coisas, pelas alterações 
climáticas a que está sujeito qualquer produtor rural.

Para suprir as carências, principalmente indus-
triais, nosso País, uma potência mundial na produção 
de alimentos, está importando tomates. E o principal 
fornecedor é, mais uma vez, a China: responde por 
42% do total de US$13,8 milhões importados neste 
ano, uma alta de 232% em relação ao ano anterior.

E estou falando apenas da importação de tomate. 
Claro que, se as condições climáticas não ajudarem... 
E nós, como não temos uma armazenagem especiali-
zada para isso, ficamos sujeitos a essa situação.

Não é só isso, também em outros setores. Por 
exemplo, a China vende feijão para nós. Importamos 
feijão e outros produtos por falta de condições, às ve-
zes, de armazená-los! Nós importamos feijão da China! 
O Brasil, conhecido pela produção da comida caseira 
do feijão com arroz – prato típico muito conhecido –, 
importa feijão preto da China! A China tem sete ve-
zes mais habitantes do que o Brasil – e o Brasil é um 
país-continente não só em tamanho físico, mas tam-
bém em população, com, praticamente, 200 milhões 
de habitantes – e ainda manda um feijãozinho para 
nós! Quer dizer, isso fica uma coisa meio engraçada. 
Temos que fazer uma autocrítica, porque todo mundo 
diz: “Ah, este produto é chinês! Essa quinquilharia? 
Veio da China!”... O feijão nosso de cada dia também 
é da China?! Agora vem o tomate. Quer dizer, eles 
têm condições de alimentar 1,4 bilhão de habitantes 
e ainda dizem “Vamos ajudar o Brasil mais um pouqui-
nho!” Dizemos que somos campeões em alimentação 
e eles dizem “Vamos ajudar o Brasil! Vamos dar feijão 
para eles também!” Isso é uma coisa meio complica-
da. Creio que falta um pouco de organização nossa. 
Eu vou analisar isto mais adiante.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Um 
aparte.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Eu vejo que o Senador Sérgio Souza quer participar 
deste momento. Se der, eu vou abordar alguns aspec-
tos um pouco diferentes, mas não fogem do assunto. 

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Obri-
gado, Senador Casildo. É um tema sobre o qual não 
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podemos deixar de nos manifestar. O grande norte do 
meu mandato tem se dado em função do custo Brasil. 
E tenho visto o seguinte: do porto para fora, o preço é 
globalizado. O preço do feijão, do tomate, da soja é um 
preço só. O problema se dá da porteira para dentro. Se 
compararmos o custo da produção brasileira, aí está a 
grande diferença em relação aos países do Mercosul. E 
nós, que somos vizinhos do Uruguai, da Argentina, do 
Paraguai, sabemos quanto é o nosso custo. Por vezes, 
vi a Senadora Ana Amélia aqui criticando e dizendo: 
“Como é que um trator feito no meu Estado, fabricado 
no meu Estado, é vendido para o produtor paranaense, 
rio-grandense ou catarinense por um valor muito su-
perior àquele que é vendido do outro lado da fronteira, 
que, muitas vezes, é seca? Há somente uma rua que 
atravessa a fronteira, e uma concessionária do outro 
lado vende por valor mais baixo um trator brasileiro”. 
Temos que refletir sobre isso, sobre o que acontece 
da porteira para dentro, sobre o custo todo que está 
embutido. Por que toda essa diferença? E, por isso, há 
essa invasão de produtos, inclusive, agora, os agrícolas. 
Quero fazer aqui, rapidamente, Senador Casildo, um 
alerta: sabe qual vai ser o próximo item da nossa cesta 
básica, da nossa mesa, da mesa do cidadão brasilei-
ro? A carne bovina, não tenho dúvidas disso. A carne 
bovina vai ser o próximo vilão da inflação, porque, há 
mais de quatro anos, está num preço estabilizado de 
R$90,00 a R$100,00 a arroba, e não estamos vendo 
isso. Agora, estamos matando as matrizes para ali-
mentar, e, daqui a pouco, vai faltar a carne bovina. Aí, 
sim, o preço subirá 20%, 30%, 40% em dois ou três 
anos, não tenha dúvida disso.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Obrigado, Senador Sérgio Souza.

São questões que, na verdade, precisamos ana-
lisar. Precisamos nos preparar e ter estruturas básicas 
de armazenagem. Temos de pensar um pouco não só 
no imediato, mas também no que vai acontecer mais 
adiante.

A presença chinesa no comércio mundial, tão 
conhecida e decantada por todos, é realmente impres-
sionante, não apenas pelo tamanho – trata-se do maior 
exportador do mundo e do segundo maior importador 
–, mas também pela variedade de produtos, já que o 
país está presente em todos os setores, sejam eles 
de alta complexidade ou de commodities.

O processo de crescimento e diversificação da 
produção industrial chinesa trouxe oportunidades para 
alguns setores produtivos no Brasil, mas introduziu 
grandes desafios para a maioria dos setores industriais 
brasileiros, que viram afetadas as suas posições no 
mercado doméstico. “A concorrência com os chineses 
afeta uma em cada quatro das empresas brasileiras, 

e 67% dos exportadores registram perdas de clientes 
externos para a China”, afirma o Diretor de Políticas 
e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria, 
José Augusto Fernandes.

Para compreender melhor esse fenômeno e dele 
tirar lições e estratégias de ação, a CNI encomendou 
estudo a um escritório norte-americano sobre a po-
lítica industrial chinesa, cuja participação no comér-
cio mundial de manufaturados aumentou de 3% para 
15% desde sua entrada na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), em 2001. O trabalho analisou a po-
lítica industrial dos chineses a partir do seu 12º Plano 
Quinquenal e fez importantes descobertas. Revelou 
que cada uma das 33 regiões da China utiliza mais 
de cem mecanismos de subsídios, ou seja, são mais 
de três mil ferramentas diferentes.

Estou trazendo alguns tipos de análise, alguns ti-
pos de ferramentas que a China usa e que esse estudo 
conseguiu obter, para saber como eles agiram para, 
desde 2001, aumentar sua participação no comércio 
mundial de 3% para 15%.

A análise da CNI envolveu as políticas industriais 
para algodão, têxteis, bioquímicos, bens de capital, 
aparelhos eletrônicos, calçados, tecnologia verde, in-
dústria do petróleo, aço e energia eólica e os meca-
nismos chineses para manter a sua competitividade.

Entre os instrumentos estão: amplo programa de 
compras governamentais, voltado para as empresas 
nacionais;...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– ...financiamento público com juros diferenciados; aná-
lise de risco frágil e perdão das dívidas para estatais; 
controle de exportações e importações; ressarcimento 
de impostos diretos, como o IVA e o Imposto de Renda, 
prática questionável na OMC; política de concessão de 
terras e estabilidade de preços dos insumos.

Percebe-se claramente, nobre Presidente, que 
muitos dos aspectos dessa política não podem nem 
devem ser replicados no Brasil. Outros, contudo, de-
vem ser observados atentamente.

Quer dizer, vários desses aspectos não podemos 
aplicar no Brasil, não temos condições de fazê-lo nem 
devemos fazê-lo. Mas sobre alguns deles, não há dú-
vida, precisamos pensar profundamente. A política de 
redução de impostos com mecanismos de incentivo é 
um deles. Se a China pratica uma devolução de im-
postos diretos, nós, por outro lado, somos consumidos 
por uma voraz cadeia de impostos indiretos e diretos 
que tornam o custo final dos produtos excessivamente 
elevados, inibindo-se o seu consumo.

(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Em mais dois minutinhos, Srª Presidente, con-
cluirei esta minha exposição.

O Governo Federal tem demonstrado, no últi-
mo biênio, plena ciência do fenômeno, incentivando 
determinados setores industriais com desonerações 
tributárias pontuais. Carecemos, contudo, de raciona-
lização do sistema tributário como um todo, seja na 
redução de seu impacto sobre a produção e o consu-
mo, na simplificação de sua arrecadação – repito: na 
simplificação de sua arrecadação – e, principalmente, 
na qualificação do gasto público.

Para garantir as condições necessárias ao cresci-
mento, o Governo fez pesados investimentos em infraes-
trutura, ampliando e modernizando seus modais logísticos 
e, acima de tudo, investindo fortemente em educação.

A China ficou em primeiro lugar no levantamento 
do Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Veja 
bem, Presidente Ana Amélia: a China ficou em primei-
ro lugar no levantamento do Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos, promovido pela Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). O estudo, produzido a cada três anos, faz 
raios X da situação da educação no mundo e organiza 
uma lista com 65 países, entre membros e parceiros 
da organização. O Brasil ocupa a 53ª posição, atrás de 
países como a Tailândia e Trinidad e Tobago.

Veja bem, a China atingiu as maiores pontuações 
em todas as áreas avaliadas pela OCDE: leitura, mate-
mática e ciência. E é ainda o país com maior número 
de alunos classificados com os níveis 5 e 6, as maiores 
notas que podem ser atribuídas no relatório.

Para concluir, nobre Presidente Ana Amélia, quero 
dizer que os aspectos infraestruturais são essenciais 
para o crescimento econômico e social de uma nação.

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Mas, sem a base sólida da educação, tais in-
vestimentos serão inócuos. Aí está a verdadeira lição 
de um gigante asiático para todos nós.

Não se trata só de nos alimentar e de nos ajudar. 
A dedicação, o estudo, o aperfeiçoamento dos estu-, o estudo, o aperfeiçoamento dos estu-
dantes, dos jovens que se dedicam e se esforçam, dos 
jovens que levam o estudo a sério, toda essa prepara-
ção é também fundamental.

Eu tinha que trazer esse raciocínio nesta tarde, 
para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós 
nos organizarmos melhor. Ao tomarmos algumas li-
ções desse tigre asiático, desse gigante país asiático, 
podemos refletir sobre isso um pouco mais.

Muito obrigado, nobre Srª Presidente e caros 
colegas.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Cumprimento o Senador Casildo Maldaner.

De fato, a China é um gigante que precisa ser 
examinado. Em algumas questões, precisamos tirar 
para o Brasil lições desse tigre asiático tão poderoso, 
porque, como disse V. Exª, não é possível que nós, 
hoje, com esse território que temos, com esse clima 
que temos, com essa capacidade que temos, estejamos 
importando o feijão nosso de cada dia. Realmente, é 
uma situação inexplicável.

Convido a fazer uso da palavra, como orador ins-
crito, o Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ca-
ros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, senhoras e senhores, na última sexta-feira, 
tive a honra de participar da abertura oficial da safra 
de cana-de-açúcar 2013/2014, na região Sul do País, 
ocorrida neste ano na cidade de São Pedro do Ivaí, 
região centro-norte do Paraná, que tem como Prefei-
ta a Srª Regina Magri, já reeleita naquele Município.

Estive lá, atendendo a convite do Sr. Paulo Zanet-
ti, que é Diretor-Presidente da Renuka do Brasil, que 
é, hoje, proprietária da usina de cana Vale do Ivaí, na 
região central do Paraná. Tive a oportunidade de rever 
grandes amigos daquela região. Faço um destaque ao 
Presidente da Associação de Produtores de Bioener-
gia do Estado do Paraná, Sr. Miguel Tranin, que tem 
conduzido essa entidade de forma exemplar.

Estavam presentes vários representantes do setor 
sucroalcooleiro nacional, como o Coordenador do Fó-
rum Nacional Sucroenergético, Sr. Luiz Custódio Cotta 
Martins, e a Presidente da Unica – União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar, a Srª Elizabeth Farina.

Srªs e Srs. Senadores, juntamente com outras 
culturas agrícolas, a cana-de-açúcar também tem papel 
importante na economia paranaense. Faço aqui uma 
reflexão sobre o tamanho dessa importância.

O Estado é o quarto produtor do País, com cerca 
de 610 mil hectares de área plantada e uma produção 
anual que se aproxima de 37 milhões de toneladas. O 
Paraná é responsável por cerca de 8% de todo o açúcar 
produzido no Brasil – é o terceiro produtor nacional – e 
por 5,5% do etanol, sendo o quarto produtor nacional.

São produzidas no Estado 3 milhões de tonela-
das de açúcar e 1,3 bilhão de litros de etanol por ano. 
Atualmente, a colheita de cana no Estado do Paraná 
é feita 65% manualmente e tão somente 35% de for-
ma mecanizada.

Com 27 indústrias em atividade, sendo 21 usi-
nas e 6 destilarias, o setor sucroalcooleiro paranaense 
produz uma receita de mais de R$1,6 bilhão ao ano, 
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gerando 50 mil empregos diretos, 12 mil no campo e 
38 mil na indústria.

Srªs e Srs. Senadores, as perspectivas para esta 
safra que se inicia no setor canavieiro nacional, segun-
do as previsões mais recentes da Companhia Nacional 
de Abastecimento, no que se refere à produção, são 
alvissareiras.

Entre os dias 3 e 16 de março deste ano, a Conab 
realizou levantamento no qual foram visitadas todas as 
unidades de produção sucroalcooleira em atividade, 
situadas em todos os Estados brasileiros.

As boas novas não significam que as grandes 
dificuldades enfrentadas pelo setor, nos últimos anos, 
tenham sido superadas. De qualquer maneira, não 
podemos desconsiderar o fato de que a produção de 
cana-de-açúcar, na safra 2013/2014, segundo levan-
tamento da Conab, deverá chegar a 654 milhões de 
toneladas, um aumento de 11% sobre os 589 milhões 
de toneladas da temporada passada.

Também houve elevação na área de corte, pas-
sando de 8.485 mil para 8.893 mil hectares de áreas 
plantadas.

O percentual de recuperação da produtividade 
média das lavouras ficou estimado em 5,9%, graças à 
renovação de 968 mil hectares e à normalização das 
condições climáticas, que favoreceram os canaviais, 
sobretudo na Região Sul. 

E, aqui, faço referência e um agradecimento ao 
BNDES, que, através de um programa específico, 
tem incentivado a renovação dos canaviais no Brasil 
e também do Programa de Agricultura de Baixo Car-
bono (ABC), que busca maior produtividade não só no 
setor sucroalcooleiro, para a cana, mas também para 
outros produtos também, mas aqui, especificamente, 
na renovação dos canaviais.

Sr. Presidente Senador Casildo Maldaner, açúcar 
e etanol estão bem-situados. Para o açúcar, espera-se 
um aumento de 13, 61%, devendo passar de 38,34 mi-
lhões de toneladas para 43,56 milhões de toneladas, 
enquanto que a produção total de etanol pode subir 
em torno de 9%, elevando de 23,64 bilhões de litros 
para 25,77 bilhões.

O mesmo ocorre com a produção do etanol ani-
dro, que se destina à mistura com a gasolina, que am-
plia 15,35%, crescendo de 9,85 bilhões de litros para 
11,36 bilhões, ao passo que o hidratado, utilizado nos 
veículos flex, sobe também consideravelmente, em 
torno de 4,5%. 

Isso é muito bom, porque nós vamos passar para 
uma mistura de 25% agora do etanol à gasolina, já no 
mês de maio de 2013.

Os números previstos no levantamento da Conab 
são realmente positivos. No entanto, a crise experi-

mentada pelo setor sucroalcooleiro nos últimos anos 
não será superada, se os entraves atuais não forem 
enfrentados.

A indefinição de metas públicas e a falta de re-
gras claras, sobretudo de um planejamento de longo 
prazo para o setor têm sido obstáculos decisivos para 
a ampliação dos novos investimentos, tão importantes 
para o futuro desse segmento.

É fundamental restaurar a competitividade do 
etanol e mudar o sentimento negativo do setor, que 
gerou o fechamento de mais de 10% das usinas do 
Brasil nos últimos anos.

O importante também é reconhecer, através das 
políticas públicas, os amplos benefícios econômicos, 
sociais e ambientais do biocombustível de cana. Para 
tanto, é essencial o estabelecimento de um modelo 
racional e estratégico de precificação desses com-
bustíveis.

Recentemente, em audiência pública realizada 
pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 
para debater Energia e Desenvolvimento do Brasil, 
um dos mais renomados pesquisadores brasileiros 
na área, o físico da Unicamp Rogério Cezar de Cer-
queira Leite, trouxe uma mensagem contundente aos 
membros daquela Comissão, que merece pelo menos 
alguma reflexão. Disse S.Sª: “Eu nunca entendi muito 
bem por que este Governo deu tal preferência ao pré-
-sal, um recurso que vai ser caro, é poluente e todo 
mundo briga por causa dele”. E completou: 

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
“Nada vai acalmar mais os ambientalistas que uma 
opção pelo etanol. Tenho certeza de que nós vamos 
ter muito mais paz no Brasil com a retomada do bio-
combustível à base de cana”.

Sr Presidente, não entendo o porquê de o Brasil 
dever simplesmente renunciar às possibilidades que o 
pré-sal representa para o futuro do País. Porém, não 
podemos negar e muito menos desprezar o fato de 
que o País possui uma das matrizes de combustível e 
de energia mais diversificadas, o que é muito positivo 
para nós e para o Planeta.

Com muita honra, ouço a Senadora Ana Amélia, 
nobre representante do Estado do Rio Grande do Sul.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Sérgio Souza, é apenas para concordar plenamente 
com a argumentação de V. Exª, porque o combustível 
fóssil é finito, e o etanol é energia renovável e limpa. 
Então, o sucesso que o Brasil teve em ser inovador na 
tecnologia da produção do etanol deveria ser intensi-
ficado com mais investimentos e com um destaque 
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maior como prioridade na nossa matriz energética, 
porque o Brasil é o grande protagonista. 

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Nós esta-
mos até importando também, como falou, há pouco, o 
Senador Casildo Maldaner, feijão da China e estamos 
importando etanol dos Estados Unidos. Quer dizer, 
nós temos grande área cultivável, e não precisa nem 
aumentar a área plantada. A mesma área, com maior 
tecnologia, que é o que estamos fazendo, e continu-
ar produzindo energia limpa, aumentando inclusive 
a participação dos biocombustíveis, do biodiesel, do 
etanol, no abastecimento de veículos, para reduzir a 
poluição das nossas cidades, porque o combustível 
fóssil é grande poluidor. Então, mais um motivo para 
limpar as nossas cidades. Portanto, eu queria apenas 
cumprimentar V. Exª pela abordagem desse tema. E 
quantos ganhos haveria para o Brasil, do ponto de vis-
ta tecnológico, do ponto de vista estratégico, do ponto 
de vista do meio ambiente.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Econômico.

A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Em todos 
eles, em relação à questão ambiental. Então, cumpri-
mentos ao Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senadora. E levando riquezas ao interior do 
Brasil, porque o cultivo da cana, as usinas que se ins-
talam (Fora do microfone.) trazem, necessariamente, 
empregos, renda, impostos. Então, é uma forma até 
mesmo de distribuição de renda no País.

Mas, Sr. Presidente, nós já produzimos o etanol, 
hoje, com excelência, tendo a cana-de-açúcar como 
base, o que nos permite emitir menos CO2 na atmosfe-
ra, quando comparado à gasolina. Além disso, algumas 
usinas já estão implementando a produção do etanol 
celulósico – uma delas recentemente inaugurada no 
Estado de Alagoas –, feito com o bagaço da cana, que 
será ainda mais eficiente do ponto de vista econômico 
e energético – aí chamado etanol de segunda gera-
ção. Prova disso são as conquistas recentes do setor 
no contexto internacional, tanto pelo reconhecimento 
da agência de proteção ambiental dos Estados Uni-
dos, que definiu o etanol brasileiro de cana como um 
biocombustível avançado, quanto pela queda, no final 
de 2011, da tarifa imposta pelos Estados Unidos ao 
etanol brasileiro.

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Nós 
exportamos etanol de cana para os Estados Unidos e 
trazemos de lá o etanol de milho, porque o etanol de 

cana, hoje, é mais vantajoso vender para os Estados 
Unidos do que no mercado interno.

Também obtivemos certificação do nosso etanol 
para o mercado europeu, embora, lá, o nível das ta-
rifas de importação ainda prejudiquem sobremaneira 
nossas exportações.

Mas, Srª e Srs. Senadores, o Brasil é referência 
no mundo por sua tecnologia em energia limpa e não 
pode sequer pensar em abrir mão dessa condição. É 
fundamental para o futuro do nosso País e do Planeta 
que tratemos de forma estratégica a bioenergia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, desejando 
a todos uma boa tarde.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Srª 
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Su-
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na verdade, o tema de V. Exª é pon-
tual, e eu, como catarinense, quero lhe cumprimentar 
também, até me associando à expressão da Senado-
ra Ana Amélia, energia limpa, que vem do etanol, que 
envolve o biodiesel. Isso é fundamental como grande 
alternativa. 

Meus cumprimentos. 

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A próxima Senadora inscrita é a emi-
nente Senadora, pelo Rio Grande do Sul, Ana Amélia. 

Com a palavra.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Casildo Maldaner, Srªs e Srs. Senadores, 
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, é sempre importante, Senador Casildo, 
fazer o que V. Exª fez, assim como o Senador Walter 
Pinheiro, que mencionou as obras na Bahia, na capital, 
Salvador. O Senador Sérgio Souza acabou de ocupar 
esta tribuna para fazer a abordagem dos temas relacio-
nados à questão da chamada logística ou infraestrutura.

Tudo o que nós abordamos hoje, seja o etanol, 
seja as obras viárias na capital da Bahia, seja no caso 
do feijão ou da inflação, tudo está diretamente relacio-
nado à nossa competitividade. E, nesse particular, nós 
estamos perdendo terreno, lamentavelmente, a pas-
sos muito largos, um País muito rico, com clima, com 
solo, com capacidade de trabalho, com tecnologia. Nós 
temos que nos insurgir contra esse estado de coisas, 
porque essa perda de competitividade está atingindo 
setores vitais e relevantes para a economia brasileira. 

No caso do seu Estado, Senador Casildo Malda-
ner, como no do Paraná, do Senador Requião, e no 
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do meu Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos 
perdendo competitividade, pelo que fui alertada pelos 
produtores, pelos avicultores. Hoje, a produção de fran-
gos nos Estados Unidos é mais barata que no Brasil, 
uma situação impensável cinco anos atrás. A produção 
de soja no Brasil é mais cara que nos Estados Unidos. 
Tudo por conta da nossa logística deficitária.

O Senador Requião foi um Governador eficiente, 
no Paraná, e sabe, porque o Paraná é um Estado muito 
bem-servido. Por isso, tem o compromisso e entende 
bem dessas necessidades em todo setor. Podemos até 
divergir na questão de portos, mas toda essa logística 
envolve porto, envolve ferrovia, hidrovia, envolve todo o 
modal de transportes. Então, nós precisamos sempre 
estar atentos para a abordagem desses temas.

Fico feliz, como Senadora, de estar preocupada 
também com isso e de todos os colegas estarem na 
mesma direção, trilhando esse caminho.

Mas venho ocupar a tribuna, hoje, por um motivo 
especialíssimo, que é a convenção nacional do meu 
Partido, o Partido Progressista, que quer dizer, resu-
midamente, “primeiro, as pessoas”. 

Essa sigla, esse slogan, cunhado no meu Estado, 
o Rio Grande do Sul, pelo nosso Líder, Celso Bernardi, 
Presidente do PP, hoje fez uma convenção nacional. 

Aqui está um grande pensador do Partido Pro-
gressista do Rio Grande do Sul, Persival Puggina, que 
assiste a esta sessão e a quem saúdo pela presença. 

Na gênese da palavra “partido” – par-ti-do –, na 
própria palavra está a natureza da atividade política, 
que é exatamente parte. O partido é parte, só que, 
hoje, o PP não é partido, é PP unido. 

A própria Ministra Ideli Salvatti, que representou 
o Governo da Presidente Dilma Rousseff na Conven-
ção Nacional do Partido Progressista, fez referência e 
perguntou quantas tendências tem o PP. 

O PP é brasileiro. Há o PP gaúcho; o PP cata-
rinense, do nosso querido Esperidião Amin, do Aldo 
Rosa, da Beth Tiscoski. Há o PP do Dornelles, no Rio 
de Janeiro; o PP do Ciro Nogueira; o PP do Cassol, 
de Rondônia; o PP do Ricardo Barros, lá no Paraná. 

É esse o PP que hoje sai, sob a liderança de um 
grande líder – um grande líder! –, eu diria meu guru 
político, que se chama Francisco Dornelles, que to-
dos os senhores aqui acompanham e cuja dedicação 
zelosa e exemplar veem, porque ele tem também na 
genética a velha cepa política: sobrinho de Tancredo 
Neves e sobrinho-neto de Getúlio Vargas. 

Quer dizer, a política está no DNA do nosso 
grande líder, que hoje transferiu o comando do par-
tido, mas que continuará sendo o grande inspirador, 
pelo seu exemplo, pela sua integridade moral, pelo seu 

comprometimento ético, pela sua responsabilidade na 
abordagem de todos os temas nacionais.

Aqui mesmo, nós divergimos, quando se discu-
tiram os royalties do petróleo. E ele, como um jovem 
iniciando na política, aqui brigava e gritava para defen-
der o Rio de Janeiro, cumprindo rigorosamente o que 
dispõe a Constituição, porque nós somos defensores 
do Estado. E ele aqui fez o papel dele.

Ontem, aqui, divergimos. O partido, também. 
Alagoas não pensava como o Rio Grande do Sul em 
relação à questão do Fundo de Participação dos Es-
tados. Não era uma questão partidária, era uma ques-
tão federativa, como é a questão dos royalties. Mas o 
fizemos num entendimento, num respeito muito grande 
de convivência. 

Então, o legado de Dornelles é incalculavelmen-
te alto e precioso, é esse patrimônio que ele deixa ao 
Partido depois de comandá-lo com muita habilidade 
e competência. Deixa o Partido livre em 2010, para 
que, em cada Estado, em cada região, com suas ca-
racterísticas próprias, com suas tendências políticas, 
com sua história de participação nos Estados, tivesse 
a liberdade de escolha. Assim foi a grandeza de Dor-
nelles. Não há dúvida de que o seu sucessor, constru-
ída essa composição, ele sendo Presidente de honra 
– será sempre –, com o comando do nosso Senador 
Ciro Nogueira, representante do Piauí, tendo como 
Vice-Presidente o Deputado Mário Negromonte, da 
Bahia, que foi Ministro das Cidades.

O Partido Progressista tem hoje 474 prefeitos 
em todo o Brasil, dos quais, Srs. Senadores, 134 do 
meu Estado, o Rio Grande do Sul, que tem como pre-
sidente, já mencionei, Celso Bernardi, que, aliás, fez 
um brilhante pronunciamento em homenagem a Fran-
cisco Dornelles, falando em nome de todos os repre-
sentantes dos Estados. São mais 400 vice-prefeitos 
progressistas, 4.927 vereadores, dos quais 1.168 atu-
ando nas câmaras municipais do Rio Grande do Sul. 
No Congresso Nacional, somos cinco Senadores e 44 
Deputados Federais.

É importante reforçar também que o PP está pre-
sente em duas das maiores capitais brasileiras, Campo 
Grande, no Mato Grosso do Sul, com Alcides Bernal, e 
Palmas, no Tocantins, com Carlos Amastha. Mas queria 
fazer referência também ao Vice-Governador de Minas 
Gerais, Alberto Pinto Coelho, um grande líder que co-
mandará um conselho político criado e anunciado hoje 
por Ciro Nogueira, para ter um pensamento político e 
uma orientação com vistas a 2014. E o Ministério das 
Cidades comandado pelo dedicado Deputado Agui-
naldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que vem fazendo um 
trabalho que está orgulhando a todos nós.
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Eu queria dizer que a cerimônia de hoje foi ex-
tremamente importante. Foi a primeira convenção na-
cional de que participei depois que me filiei ao Partido, 
em 2009, para, em 2010, disputar o cargo majoritário 
como Senadora com dois grandes políticos, o Senador 
Paulo Paim, que foi reeleito, e o ex-Governador Ger-
mano Rigotto, do seu Partido, o PMDB.

Hoje, estavam lá presentes, além da Ministra 
Ideli Salvatti, que falou pelo Governo, o Presidente da 
Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves, fa-
lando pelo PMDB, que fez um belo pronunciamento; 
o Senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais; 
o Presidente do PSDB, Deputado Sérgio Guerra; os 
Senadores do PT Humberto Costa, Wellington Dias e 
Walter Pinheiro; além de Gilberto Kassab, ex-Prefeito 
de São Paulo e Presidente do PSD; da Governadora do 
Rio Grande do Norte, que é do Democratas, Rosalba 
Ciarlini, ex-Senadora que aqui nesta Casa conviveu; 
e o Senador Agripino Maia, do Democratas.

Queria saudar também e, de certo modo, ho-
menagear aqui o nosso querido Senador Francisco 
Dornelles, a quem já fiz muitas referências. A nossa 
Bancada é integrada, além dele, pelo novo Presidente, 
que sai do Senado também, Ciro Nogueira, que entra 
com sangue novo, como se diz, e com a disposição de 
continuar construindo a história de um grande partido. 
Além de Dornelles, nosso Ivo Cassol, de Rondônia; 
nosso Benedito de Lira, de Alagoas, que preside a im-
portante Comissão de Agricultura e Reforma Agrária; e 
eu, modestamente dando aqui a minha contribuição ao 
Partido Progressista, que pretende começar a escrever, 
ou continuar escrevendo, uma história de colaboração.

Hoje eu gostei muito quando Ciro Nogueira disse 
que o PP era conservador. Eu me assustei um pou-
co com a palavra. Eu não gosto de carimbos, eu não 
gosto de nomes, siglas – isso às vezes é fruto de um 
pouco de preconceito. Mas ele disse que usava a pa-
lavra “conservador” porque quer conservar as conquis-
tas obtidas na estabilidade econômica; conservar os 
avanços que o Partido ajudou a construir em muitos 
setores, como a própria estabilidade conquistada com 
o Plano Real – o PP estava presente –; conservar aqui-
lo que os governos atuais também construíram – Lula 
e, agora, Dilma. Conservar; conservador no sentido 
de preservar valores que são essenciais a uma boa 
democracia e à construção de um partido sólido que 
respeita a convivência com ideias diferentes porque 
isso faz parte do processo democrático.

Então, o Partido Progressista está de parabéns, 
mas, especialmente, homenageio e renovo os cum-
primentos ao grande e valoroso Francisco Dornelles. 
Desejo muito sucesso a Ciro Nogueira, a quem ajuda-
rei, sem dúvida, a fazer o PP crescer cada vez mais.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Não há dúvida de que nós nos asso-
ciamos à grande convenção realizada pelo Partido 
Popular na data de hoje, Partido que a Senadora Ana 
Amélia aqui muito bem representa. S. Exª sintetizou a 
essência da convenção e se houve muito bem também 
ao homenagear o grande brasileiro Francisco Dornel-
les, grande Senador Dornelles, que é respeitado não 
só pelo PP no Brasil, mas por todos os partidos políti-
cos, por nós, catarinenses, paranaenses – o Senador 
Requião, aqui –; todos nós o admiramos.

Desejamos também sucesso a Ciro Nogueira, 
que é colega aqui no Senado, como Presidente do 
PP nacional, ao Cyro Miranda, como Vice-Presidente, 
e, naturalmente, a V. Exª, que é grande expressão do 
nosso Sul e ajudará, sabemos, não só o Partido, mas 
o Brasil.

Na sequência, concedemos a palavra ao emi-
nente Senador pelo Paraná, o ex-Governador Rober-
to Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente Casildo Maldaner, morreu Marga-
ret Thatcher. É consenso à esquerda e à direita que, 
na origem da crise global que explodiu em 2008 e de 
cujos efeitos o mundo ressente-se até agora, está a 
desregulamentação do mercado financeiro. Liberado 
de toda restrição, até mesmo de freios éticos, o merca-
do financeiro engendrou toda a sorte de expedientes, 
até mesmo os ilícitos, para aumentar, na velocidade 
da luz, os seus lucros e estender os seus tentáculos 
sobre as atividades produtivas.

A financeirização da economia, com artimanhas 
como o subprime e os derivativos, criou as condições 
para a debacle que vivemos hoje. A especulação, a jo-
gatina sem regras, as fraudes criaram uma economia 
artificial, nas nuvens, que, quando confrontada com o 
mundo real, desmoronou. Os profetas dessa desre-
gulamentação foram o Presidente Reagan, nos Esta-
dos Unidos, e a Primeira-Ministra Margaret Thatcher 
– principalmente esta, porque o primeiro entendia de 
economia tanto quanto do ofício de ator, ou seja, não 
entendia rigorosamente nada.

Daí o meu constrangimento quando vejo nota-
damente nossa gloriosa mídia e seus comentaristas, 
editorialistas e especialistas derramarem lacrimosas 
homenagens à baronesa. Imaginava, porque às vezes 
sou otimista, um mínimo de bom senso no necrológico. 
Siso e fidelidade à história. Sei, no entanto, Senadora 
Ana Amélia, que seria exigir demais dos caros colegas.

Não acredito que no pós-guerra, e sob a dita 
democracia ocidental, tenha havido personagem que 
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representasse tão claramente, tão fortemente as con-
tradições e conflitos de classe quanto Margaret Tha-
tcher. Ela assumiu os interesses das classes média e 
alta, em oposição aos interesses dos trabalhadores, 
com a determinação, a fúria e a crueldade dos donos 
de fábricas de tecidos inglesas do século XIX.

O Estado de Bem-Estar Social, que os governos 
trabalhistas construíram na Inglaterra, elevou grande-
mente o padrão de vida da classe operária e fortaleceu 
o poder dos sindicatos.

A ascensão econômica dos trabalhadores cria 
uma nova classe média, como acontece hoje em nos-
so País, descontadas as características de cada pro-
cesso – porque, aqui no Brasil, parece que a classe 
média é assim considerada quando ganha mais de 
R$72,00 por mês.

A própria Margareta, filha de pequenos comer-
ciantes, beneficia-se desse aumento de padrão de vida 
das classes populares inglesas que, por exemplo, vê 
facilitado o caminho ao ensino superior, a que os pais 
da sua geração não ascenderam.

Pois bem, é exatamente essa classe média, pro-
duto do Estado de Bem-Estar Social, que se constituiu 
na cabeça de ponte contra as conquistas dos traba-
lhadores e a influência de seus sindicatos.

Reproduzo aqui duas citações feitas por Rafael 
Cariello e Pedro Dias, da Folha de S.Paulo – como se 
vê, Senadora Ana Amélia, até na Folha de S.Paulo, 
podemos aproveitar, em algumas oportunidades, al-
guma coisa; o jornal dos Frias, às vezes, pode ser útil.

Talvez seja isso que tenha dado origem à media-
ção gramsciana, da inexistência do canalha absoluto, 
que, por Gramsci, era considerado apenas uma figura 
de literatura.

A primeira é do historiador britânico Tony Judt.
Ele dá um exemplo clichê do representante des-

sa nova classe média, que, em 1979, elegeu Thatcher 
pela primeira vez: esse eleitor típico é como que – abre 
aspas – “um corretor imobiliário, cujo pai havia sido 
operário numa fábrica de carros e que, agora, usa 
gravata, tem a sua própria casa, embora, na verdade, 
não tenha lá muito dinheiro” – fecha aspas. E comple-
ta o historiador – aspas novamente –: “Esta classe de 
pessoas que ascenderam socialmente, que não eram 
sindicalizadas e pertenciam, majoritariamente, ao setor 
de serviços, compunha a foto sociológica do eleitor de 
Thatcher” – da nossa Margareta.

A segunda citação é de outro historiador inglês, 
o tão conhecido brasilianista Kenneth Maxwell, afirma 
ele – abre aspas –: “Era uma situação de crise e ela 
recebeu o mandato para enfrentá-la, capturou essa 
fantasia de uma classe média, que se acreditava o 
que havia de melhor no Reino Unido, no Reino Unido 

do pós-guerra, e entregou o que prometia: uma polí-
tica fiscal restritiva, limpar e acabar com o poder dos 
sindicatos.”

Para implantar as reformas que o mercado, os 
grandes conglomerados econômico-financeiros, as 
classes médias altas, exigiam, a fim de aumentar seus 
ganhos e retomar os antigos privilégios, diminuídos 
pelos governos trabalhistas, Thatcher precisava to-
mar uma primeira providência: quebrar a espinha dos 
sindicatos, e o fez de forma brutal, impiedosa, cerce-
ando a liberdade sindical, sufocando, estrangulando 
os sindicatos e as associações operárias, coagindo 
e constrangendo a oposição. Os sindicatos ingleses 
foram praticamente liquidados.

Submetidos os resistentes, vieram as reformas, 
aquele rosário todo que, também, nos impingiram: pri-
vatizações, concessões, terceirizações – tão selvagens, 
tão desregradas que serviram de espelho para brasi-
leiros, argentinos, peruanos, mexicanos e chilenos –, 
cortes nos salários, nas aposentadorias; restrições aos 
direitos de greve e de associação; combate à inflação, 
com o sacrifício dos mais pobres; diminuição nos in-
vestimentos públicos, na saúde, educação, moradia e 
segurança; diminuição dos impostos e encargos dos 
ganhos dos mais ricos. Enfim, a receita completa do 
neoliberalismo, apimentada com os preconceitos de 
classe paleolíticos.

Quando os trabalhistas, especialmente a esquer-
da do partido, que se recusava a aceitar as reformas de 
Thatcher como inamovíveis, voltaram a se fortalecer, 
em meados de 80, ganhando sete grandes administra-
ções regionais, entre elas a de Londres, a dita Dama 
de Ferro reagiu ao estilo dos experimentados golpistas 
latino-americanos: suspendeu as eleições diretas nes-
sas administrações e cassou os mandatos dos eleitos.

Já imaginaram se Chávez, Kirchner, Evo Morales, 
Rafael Caldera ou mesmo o nosso Lula tivessem feito 
isso? Nossa mídia e a nossa oposição, eternamente 
vigilantes, teriam reagido com a santa indignação que 
só os verdadeiros democratas sabem manifestar.

A crítica ferocíssima do tamanho do Estado agiu, 
em diversas ocasiões, como qualquer tiranete ou au-
tocrata terceiro-mundista. Aliás, ela revelou por esses 
um carinho especialíssimo, como em relação a Augusto 
Pinochet, por quem sempre manifestou respeito. Isso 
sem falar em outros discípulos como Menem, Fujimo-
ri, Salinas, essa coleção toda de seguidores da baro-
nesa, que, aliás, acabaram todos eles, quase todos, 
atrás das grades.

A influência funesta de Margareta espalhou-se 
mundo afora: América Latina, América do Norte, Eu-
ropa Ocidental, Leste Europeu, Ásia, África.
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Não sou dos que acreditam que um homem ou 
uma mulher, singularmente, ou que um fato isolado, 
fortuito possam mudar os rumos da história ou cons-
truir rumos para a história. Se não fosse Thatcher, 
teria sido outro; se não fosse na Inglaterra, teria sido 
em outro país. A reação conservadora, ultramontana, 
com flertes explícitos com o fascismo, estava dada. As 
condições estavam dadas.

A crise do modelo do Estado de bem-estar social, 
“socialismo real”, exercitado na União Soviética e em 
países do Leste Europeu, abre trincas por onde vai se 
infiltrar, sem qualquer resistência, a água contaminada 
do neoliberalismo.

É possível constatar que tanto a social democra-
cia europeia quanto o socialismo soviético degringo-
laram-se porque não souberam reinventar-se, evoluir, 
avançar, atingir novas etapas. Não souberam atender, 
no caso soviético principalmente, também as neces-
sidades de consumo de seus povos. Não souberam 
ainda manter acesos, vibrantes os princípios políti-
cos e ideológicos dos fundadores; despolitizaram-se, 
desideologizaram-se, descaracterizam-se, perderam 
a identidade.

No caso da Europa Ocidental, os partidos so-
ciais democratas, que deveriam ser as “correntes de 
transmissão” dos sindicatos, tomaram mais gosto pelas 
comodidades e transações da vida parlamentar, pelo 
toma lá da cá da política, pelo agarramento ao poder, 
do que pela defesa dos trabalhadores.

Escandalizo-me frequentemente com os com-
panheiros do PT e com outros camaradas de partidos 
que se dizem de esquerda, quando os vejo cegados 
pelo imediatismo, aprisionados ao mais larvar prag-
matismo, capturados pelo economicismo e envolvidos 
pelos pequenos e medíocres jogos da política. Como 
ontem, quando discutimos o Fundo de Participação de 
Estados e Municípios neste plenário.

Essa distância das verdadeiras dimensões da 
Política, esse esquecimento da militância pelas trans-
formações estruturais, radicais, esse abandono de prin-
cípios, esse desprezo pela teoria, pelos fundamentos 
pavimentam o atalho para o retrocesso, para a volta à 
senzala, para a anulação de todas as conquistas acu-
muladas nos mandatos de Lula e de Dilma.

Se aconteceu na Europa Ocidental e na União 
Soviética, por que não aconteceria aqui, onde as for-
ças populares e sindicais e os partidos são muito, mas 
muito mais frágeis? Por que não aqui, onde as classes 
dominantes dispõem do mais formidável poder de do-
mínio da opinião pública, através da monopolização 
dos meios de comunicação? Até parece que a nossa 
esquerda foi enleada pela bazófia do fim das ideolo-

gias, pela mágica extinção das contradições de classe, 
dos interesses e pontos de vista de classe.

Mas devemos também aprender que o desmoro-
namento da social democracia e do “socialismo real” 
não se dá apenas por razões internas. O combate às 
ideias trabalhistas e socialistas não descansou um 
dia sequer, desde as jornadas operárias, ainda nas 
primeiras décadas do século XIX.

Depois de rondar a Europa por 150 anos, o es-
pectro parecia ter sido exorcizado. Tal foi a euforia dos 
coveiros que chegaram até mesmo ao delírio, Senador 
Cristovam, à insanidade de decretar o fim da história.

Mas, na exacerbação das reformas neoliberais, 
na radicalização imposta por Margareta Thatcher, está 
o vírus da sua derrocada. Por exemplo, a desregula-
mentação do sistema financeiro, com a suspensão de 
qualquer embaraço, por menor que fosse, à sua atua-
ção, resulta em uma esbórnia nunca vista. E é por aí 
que o bicho pega; é a farra financeira que provoca a 
explosão de 2008.

O livro de John Perkins Confissões de um As-
sassino Econômico poderia ser tomado como uma 
crônica dos efeitos do thatcherismo sobre a economia 
mundial, notadamente sobre a economia dos países 
pouco desenvolvidos. 

Quem não se lembra do ataque sistemático às 
moedas, ao câmbio dos países periféricos durante o 
principado, o governo de Margareta Thatcher?

Ataques que levaram centenas de milhões de 
pessoas ao desemprego, à miséria, ao desespero. 
Ataques que destruíram economias, anarquizaram a 
produção, anularam avanços, espedaçaram esforços 
de décadas para...

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ...a superação do atraso.

Assassinatos econômicos deliberados, extermínio 
calculado de economias, destruição premeditada de 
vidas e de sonhos. De repente, parecia que o Impé-
rio Britânico, Senador Cristovam, havia ressuscitado 
e que, qual e tal uma Rainha Vitória tardia, Margareta 
Thatcher não via o sol se pôr em seus domínios.

Em um artigo publicado em maio de 2009, na 
Folha de S.Paulo, o Prof. Bresser Pereira entoava o 
réquiem pelo falecimento do thatcherismo, que, se-que, se-
gundo ele, já acontecera antes de outubro de 2008, 
com a contaminação global provocada pela quebra do 
Lehman Brothers.

Dizia ele: “A experiência neoliberal fracassou sob 
todos os ângulos: as taxas de crescimento econômico 
diminuíram, a renda concentrou-se em toda parte, a 
instabilidade econômica aumentou, e agora essa ex-
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periência termina de forma inglória”. Palavras escritas 
por Bresser Pereira.

Privatização, desregulamentação, redução dos 
impostos para os mais ricos, abolição dos controles 
do câmbio e do mercado financeiro, destruição dos 
sindicatos, criação de riqueza para poucos, em vez 
da distribuição da riqueza, pilares do neoliberalismo 
que ruíram sem que se necessitasse de um Sansão 
para estremecê-los.

Em seu necrológico das reformas de Margare-
ta Thatcher, Bresser Pereira lembra que “as teses de 
que as políticas neoliberais tornavam os países mais 
competitivos, porque, ao diminuírem os salários, eles 
se tornariam mais dinâmicos, não se confirmou”. 

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– E ele cita os exemplos da Rússia, de Gorbatchov e 
Boris Ieltsin, e a Argentina, de Carlos Menem, que 
adotaram essa política no limite e que protagonizaram 
desastres poucas vezes vistos na história recente do 
Planeta.

Continua Bresser – abro aspas:

Quanto mais um país adotou as políticas neoli-
berais, menos cresceu. A redução dos salários 
foi alcançada, mas:
1) essa redução causou insuficiência de de-
manda e obrigou os países a produzirem mais 
bens de luxo e menos bens de salário, para 
compatibilizar a oferta e a procura;
2) as políticas neoliberais de desregulamen-
tação salarial minaram a solidariedade social, 
levando os trabalhadores a perder sua identifi-
cação com suas empresas e, acima de tudo, a 
perder sua identificação com seu país; 
3) a liberalização financeira tornou as eco-
nomias nacionais mais sujeitas a crises [...]: 
a desregulação big bang do setor financeiro 
promovida por Thatcher em 1986 está na ori-
gem da crise atual.
(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– E, otimista, Bresser Pereira conclui esse artigo de 
2009 – aspas novamente: “O neoliberalismo não voltará 
tão cedo: sua crise é incomparavelmente mais grave 
do que a desaceleração econômica que, nos anos 70, 
facilitou o assalto neoliberal”.

Concluo, citando três fatos que refletem a visão 
de mundo da Baronesa Margareta Thatcher. 

Primeiro, a visita que ela fez a Augusto Pinochet, 
quando ele estava sob prisão domiciliar na Inglater-
ra por crimes contra a humanidade. Ela disse que o 
visitou para agradecê-lo pelo apoio material e pelas 

informações que o ditador deu à Inglaterra na Guerra 
das Malvinas.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Por essa inconfidência, ficamos sabendo que o ditador 
tornou-se um agente do Reino Unido, um alcaguete, 
um mandalete, um dedo-duro a favor da Inglaterra e 
contra a Argentina.

Ah, sim, Thatcher também agradeceu a Pinochet 
por ele ter devolvido a democracia ao Chile. Quem 
duvidar disso vá à Internet, onde há um vídeo repro-
duzindo esse edificante encontro entre o ditador e a 
exterminadora de sindicatos.

Segundo, a Guerra das Malvinas, quando agiu 
de forma impiedosa, arrogante e cruel: os gurkhas, 
soldados nepaleses armados com as terríveis kukris, 
facas apropriadas para degolar, formaram a vanguarda 
do Exército britânico contra os mal treinados soldados 
argentinos, recrutas argentinos.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– É simbólica e emblemática a presença dos gurkhas à 
frente do Exército inglês. É a velha Albion em um surto 
psicótico, delirante, querendo mostrar a força de um 
império que já morrera.

Terceiro, a classificação de Nelson Mandela como 
“terrorista”, em apoio a sua prisão e a repressão à luta 
dos negros contra o governo racista da África do Sul.

Essa é a Margareta, Margareta Thatcher, Ba-
ronesa da Inglaterra, cantada em prosa e verso pela 
imprensa monopolizada do nosso País. Mas, afinal, 
Senador Cristovam, Senadora Ana Amélia, Senador 
Casildo, ela morreu, e que Deus a tenha!

Senador Cristovam, com todo prazer, concedo-
-lhe um aparte.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Se-
nador Requião, em primeiro lugar, meus cumprimentos 
pela coragem intelectual de ir contra uma corrente, uma 
tradição de que toda vez que uma pessoa morre deve 
ser endeusada. O senhor teve a coragem intelectual 
de vir aqui, com todo respeito até, pela sua maneira 
final, com um “que Deus a tenha”, mas veio aqui e fez 
uma análise do que significou o governo Thatcher na 
Inglaterra e no mundo, porque de lá, em cooperação 
com Reagan, eles espalharam esse Consenso de 
Washington, eles espalharam o neoliberalismo, eles 
venderam a ideia...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –... 
do fim da história. Então, eu o parabenizo por isso. Mas 
eu queria acrescentar, pegando uma linha do que o 
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senhor falou, de assassinato econômico, e dizer que 
talvez, na dimensão a que chegou, não seja mais as-
sassinato, mas terrorismo econômico. Imagine se um 
terrorista, com alguma arma, conseguisse fazer o es-
trago que o modelo econômico vem fazendo no mundo, 
sobretudo nos últimos cinco anos. Imagine. Em número 
de mortos, contando os suicídios, de velhos, sobretu-
do aposentados, que perdem tudo, de repente, para 
algum banco, no sofrimento do desemprego... Só na 
Grécia, de cada quatro adultos, um está desemprega-
do. Imagine se a gente somasse tudo isso...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
... à desarticulação de sistemas produtivos que foram 
montados ao longo de décadas, à desarticulação de 
aparelhos estatais que foram construídos com muito 
esforço, à saúde e à educação, que estão sendo des-
feitas em países como a Espanha e Portugal... Imagine 
se um Bin-Laden fizesse isso. Ou se um grupo – por-
que um só não conseguiria – fizesse isso. Nós estamos 
vendo isso sendo feito não por um terrorista ilegal, não 
por um terrorista considerado bandido, criminoso, mas 
sendo feito pelo sistema. E o pior é que, num momento 
em que o mundo tem todos os recursos necessários 
para resolver todos os problemas...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –... 
fundamentais que nós temos, estamos, em vez disso, 
usando toda a força da economia para criar problemas 
que não teríamos. Eu fico, por isso, feliz com o seu dis-
curso aqui e lamento que não haja mais gente para 
debater sobre a figura da Margaret Thatcher, porque, 
certamente, um bom número de pessoas olha a obra 
que ela fez, olha a herança dela com um elogio muito 
grande ao que foi feito. Valeria a pena ver o contradi-
tório aqui. É uma pena que vai ficar o discurso de V. 
Exª, que, repito, tem coragem intelectual por não cair 
na mesmice do endeusamento de todos os mortos e 
também analisa com lucidez o que foi a política do go-
verno da Inglaterra desde Margaret Thatcher. Parabéns!

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Não apenas, Senador Cristovam...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ... mas, fundamentalmente, porque estou assustado 
com o “thatcherismo” brasileiro. A visão do BNDES de 
financiamento das megaempresas, a privatização dos 
portos, das ferrovias, dos aeroportos, esse endeusa-
mento da liberação do capital financeiro, os lucros fan-
tásticos, com o Bradesco ultrapassando a lucratividade 
do Banco do Brasil, tudo isso realmente me assusta.

Nossa desindustrialização, a periferização do 
País, a concentração do pouco desenvolvimento nas 
grandes capitais, o Nordeste praticamente abandona-
do, o que foi alavancado também pelo absoluto ridículo 
da transformação do Plenário do Senado em uma es-
pécie de vulgar Câmara de Vereadores quando todos 
se digladiavam, ontem, para...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ... dos Estados e Municípios, em detrimento de Es-
tados praticamente falidos, Estados pobres, que preci-
sam de desenvolvimento, com o esquecimento de que 
o Fundo surgiu para estabelecer compensação entre o 
Brasil rico e viabilizar o desenvolvimento do Brasil po-
bre, tudo isso me entristeceu. Como de tristeza – não 
com tristeza – não se resolvem problemas, eu decidi 
colocar a essência desse processo todo, que parece 
que nos arrasta e alavanca atitudes do Governo Fe-
deral, na tribuna do plenário do Senado nesta tarde 
de uma quinta-feira.

Obrigado, Presidente Casildo Maldaner, pela to-
lerância proverbial com o tempo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não.

Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidente, Senador Casildo Maldaner, peço a V. Exª 
minha inscrição pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª será inscrito, Senador Flexa Ri-
beiro.

Após as palavras do Senador Roberto Requião, 
analisando a questão Thatcher, passo a palavra, como 
Líder, ao Senador Cristovam Buarque e, em seguida, 
como inscrito, ao Senador Ivo Cassol.

Após a inscrição do Senador Ivo Cassol, falará, 
como Líder do PSDB, o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o discurso do 
Senador Requião me obriga a iniciar o discurso, Se-
nador Ataídes, não falando do que havia planejado, o 
que farei em seguida.

Creio que o Senador Requião trouxe um tema que 
merece a nossa atenção: a crise que o mundo vive, que 
não é apenas uma crise de taxa de juros, não é uma 
crise apenas de cada um dos aspectos que aparecem. 
Há algo muito mais profundo na estrutura de como tra-
balhamos, a maneira de transformar a natureza nos 
bens e serviços que nós consumimos. É muito mais 
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complexo do que podem parecer as soluções que são 
dadas com base no livre comércio.

Não estou propondo a volta do protecionismo, mas 
alguma coisa tem que ser feita que não seja aquele 
protecionismo que terminava protegendo a incompe-
tência, a ineficiência e o liberalismo total, que termina 
forçando à desindustrialização que o Brasil vive, que é 
o tema que o Senador Requião mais traz como tema 
para cá. Nós precisávamos debater mais esse assunto.

Fico satisfeito que o Senador tenha agarrado um 
fato desta semana, que é a morte da ex-Primeira Mi-
nistra Margaret Thatcher, e, em função da personalida-
de dela, tenha trazido a discussão do que foi feito nos 
últimos anos no Brasil e no mundo. Insisto que esse 
tema mereceria ser muito mais debatido por nós. Talvez 
amanhã, uma sexta-feira, tenhamos tempo para isso.

Mas vim aqui falar de uma coisa mais prosaica, 
provinciana. Sei que muitos devem achar até estranho, 
porque não é meu costume vir aqui para falar das coi-
sas provincianas do Distrito Federal, que represento 
com tanto orgulho. 

Aliás, antes disso, quero dizer que o Senador 
Requião tocou num assunto que também mereceria 
uma análise da nossa consciência, da nossa mente, 
Senadores.

Ontem, nós nos transformamos em Senadores 
do Estado que cada um representa, mas não coloca-
mos o chapéu de Senadores da República brasileira. 
Cada um de nós tem que ter o chapéu do Estado e 
da República. Há momentos em que a gente discute 
o interesse do Estado que nos elegeu, mas nós nun-
ca podemos deixar de analisar a realidade da Nação 
brasileira na sua totalidade. Esse é um problema que 
a gente tem que discutir, de metodologia de trabalho, 
de consciência de político.

Vim aqui para dizer que o atual Governador do 
Distrito Federal tem se dedicado muito à segurança, 
mas à segurança dos turistas que virão assistir à Copa 
do Mundo. E mais nada, Senador!

Há, no máximo, uma hora, aqui ao lado, em fren-
te ao STF, que está em frente ao Palácio do Planalto, 
houve um tiroteio. Houve um tiroteio! Uma pessoa – va-
mos chamá-lo de bandido, como se chama –, tentando 
roubar um carro, levou um tiro do segurança do Supre-
mo Tribunal Federal, na frente do Palácio do Planalto, 
do outro lado, em frente ao Supremo Tribunal Federal. 

Ele foi ali roubar um carro, com a maior natura-
lidade, como se faz, e um segurança, atento, fez algo 
que, neste País, nunca deveria ser preciso fazer: deu 
tiros. Em muitos países do mundo, o policial nem anda 
armado. Aqui, policial particular anda armado. Aliás, 
segundo ouvi dizer, não sei se ainda é assim, os nos-

sos seguranças daqui do Senado andam armados até 
dentro do Senado. Eu ouvi dizer isto.

Pois bem, se fosse um caso único, nós diríamos 
que foi uma fatalidade. Mas não é! Senadora Ana 
Amélia, de janeiro para cá, foram 201 assassinatos no 
Distrito Federal. Com uma população de dois milhões 
– não é uma cidade como São Paulo –, tem uma taxa 
de mortalidade por violência, nem vou chamar de as-
sassinato, que não deve ser maior do que a de Bagdá...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – ..., que não deve ser maior do que a de Cabul, 
que não deve ser maior do que a dos Estados ou das 
cidades onde há guerra civil. Nós que moramos no 
Distrito Federal estamos absolutamente em pânico. E 
os recursos são canalizados para a segurança tendo 
como preocupação única a Copa do Mundo. 

Eu me pergunto, aliás, quando vamos fazer uma 
reflexão sobre o custo da energia que o Brasil gasta 
por conta da Copa do Mundo, que temos que torcer 
para que dê certo. Temos que torcer, porque essa é 
uma condição para que o Brasil se afirme no cenário 
mundial. Mas que energia nós não estamos gastando, 
Senador Simon? Eu não falo só em energia de dinheiro. 
Eu falo da energia de só pensar nisso o tempo todo, 
da energia intelectual. Em qualquer lugar que se vai é 
esse o assunto. E aqui a segurança, o esforço é con-
centrado para o que vai acontecer durante os poucos 
jogos – creio que cinco, seis ou sete – que acontece-
rão aqui durante a Copa do Mundo.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Além disso, os recursos que seriam necessários para 
podermos investir em educação, saúde e segurança 
estão sendo gastos na construção de um estádio de 
71 mil lugares numa cidade que ainda não tem fute-
bol. Nós temos dois ou três times e nenhum deles está 
nem na segunda divisão.

Aqui, as pessoas torcem pelo Flamengo, torcem 
pelo Corinthians, torcem pelos times de São Paulo e 
do Rio, ou por um time que nós temos em casa, Se-
nador Simon, pelo Internacional, ou pelo Náutico, que 
é o meu time.

Pois bem. Nós estamos construindo um estádio 
de 71 mil lugares a um custo estimado de R$1,5 bi-
lhão, sob uma forma de financiamento puramente do 
Estado do Distrito Federal.

Aqui vêm duas coisas graves. Primeira: em vez 
de buscar uma parceria público-privada, como fizeram 
algumas outras cidades, como Recife mesmo, a cons-
trução é feita com recursos públicos e depois o estádio 
passará, segundo dizem, para a iniciativa privada. Um 
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presente! Já que vai ser muito caro manter, entrega-
-se. Mas tem outra coisa mais grave: o Governo do 
Distrito Federal não aceitou dinheiro nem mesmo do 
Governo Federal para evitar que o Tribunal de Contas 
fiscalizasse as obras. Aqui as obras são todas do Dis-
trito Federal, sem fiscalização do Tribunal de Contas 
da União, apenas do Tribunal de Contas local.

Aí alguns estranham que o Distrito Federal co-
mece a ter uma violência desse tipo. Não é estranho, é 
lógico. Não há por que ficar espantado. Há como ficar 
amedrontado, assustado, indignado, pois o espanto...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – ... é aquilo que a gente tem diante de uma sur-
presa. Mas quem pensasse um pouquinho não teria 
surpresa diante desse quadro de 201 mortos em cem 
dias e um baleado aqui ao lado, em frente, na calçada 
do Supremo Tribunal Federal. Isso é até sintomático. 
É caricatural. É horroroso. Na frente, na calçada do 
Tribunal Superior Federal, que é do outro lado da pra-
ça onde está o Palácio do Planalto. E ali, em frente, 
o Governador pensando apenas, obstinadamente, na 
construção do mais caro estádio do mundo, segundo 
se fala em alguns jornais. Do mundo! 

É isto, Senador, que eu tenho para falar aqui, dei-
xando claro minha indignação como Senador morador 
do Distrito Federal, mas também como brasileiro, por-
que aqui é a capital da República do Brasil.

O Senador Cassol pediu um aparte.

(Soa a campainha.)

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 
Senador, por me conceder o aparte. Isso é preocupante. 
O senhor, além de ser Senador do Brasil, representante 
do povo do Distrito Federal, também foi Governador do 
Distrito Federal. Se, ao lado dos três Poderes, se no 
meio dos três Poderes, assalta-se, mata-se, imagina 
como está a situação nos grandes centros, em São 
Paulo; no Rio de Janeiro; em Porto Velho, Rondônia; em 
Manaus e nas outras capitais brasileiras! Isso é preo-
cupante! E o mais importante nisso tudo é que temos 
de conscientizar o Governo Federal e esta Casa. Em 
Brasília, os policiais do Distrito Federal são pagos pela 
União. Nos Estados do Rio Grande do Sul, de Rondô-
nia e do Paraná – está aqui o Senador Requião, que 
foi Governador do Paraná –, eles são bancados com 
recursos do próprio Estado. Então, a dificuldade é mui-
to maior, porque, aqui, a maioria dessas atividades é 
bancada pelo Governo Federal. A situação é preocu-
pante! É preocupante especialmente às vésperas de 
Copa do Mundo. Nós, nesta Casa, temos de começar 
a tomar medidas, porque não podemos pensar só na 
Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos. Nós temos de 

pensar no nosso povo, nós temos de pensar na nos-
sa gente. Se, aqui, nos três Poderes, a situação está 
desse jeito, imagina o que acontece nessas outras 
regiões! O que é preciso? No Senado, nesta Casa, 
antes de criarmos uma despesa para um Estado ou 
para um Município, nós temos de fazer algo diferente: 
nós temos de dizer de onde sai o dinheiro para cobrir 
aquela despesa. Em todo momento, a toda hora, a 
gente cria despesa e cria teto. Quem não quer ganhar 
mais? Todo mundo quer ganha mais. Ao mesmo tem-
po, o Governo Federal acaba dando incentivos para 
as indústrias com a promoção do IPI, mas quem está 
ajudando a pagar a conta são os Municípios, que não 
têm dinheiro sequer para comprar uma Cibalena para 
atender aos nossos doentes. E, agora – quem diria? –, 
isso ocorre na segurança pública. Se aqui está nessa 
situação, imagine como está o resto do Brasil! Isso é 
preocupante. O senhor tem razão.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu lhe agradeço, Senador Cassol.

Eu quero dizer que a única coisa que nos deve 
diferenciar um pouco do resto do Brasil é o fato de que 
aqui temos representações diplomáticas e que precisa-
mos cuidar delas. Afora isso, o morador de Brasília tem 
de ter o mesmo direito que tem o morador de qualquer 
lugar. Vou ser coerente. Eu disse que deve haver dois 
chapéus: o chapéu da República e o chapéu do Dis-
trito Federal, no meu caso. É preciso cuidar de todos 
os brasileiros igualmente. E o senhor lembrou bem. 
Aqui, todos os recursos vêm do Governo Federal. Nos 
outros Municípios, são recursos locais. E, sem entrar 
em detalhe sobre como fazer na segurança – eu nem 
queria falar de educação, mas não há jeito, essa é a 
minha sina –, quero dizer que, no caso da educação, 
não vejo por que apenas o Distrito Federal ter a edu-
cação, Senador Pedro Simon, financiada pelo Governo 
Federal. Eu não vejo por quê.

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eu não disse que não vejo por que é que o Distrito 
Federal tem sua educação financiada pelo Governo 
Federal. O que eu disse foi outra coisa: por que o resto 
não tem também esse financiamento?

Eu disse aqui que qualquer brasileiro deve ter o 
mesmo direito à segurança. Agora, vou mais longe: 
toda criança, Senador Ataídes, ao nascer neste País, 
tem que ter direito à mesma quantidade de dinheiro 
pelo menos do Poder Público. Esqueçamos o setor 
particular, do pai rico. O setor público não pode gas-
tar mais em um Estado do que em outro Estado. Falo 
do Poder Público, da União. E a União gasta muito 
mais com uma criança no Distrito Federal do que com 
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qualquer criança de outro Município. A minha propos-
ta não é diminuir aqui. É dar o mesmo direito a todas 
as crianças, onde elas estiverem no Brasil, com uma 
educação federalizada.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Foi 
importante a explicação que V. Exª deu. Não é uma 
vergonha que se financie Brasília. É uma vergonha 
que os outros Estados não recebam absolutamente 
nada. Essa é que é a grande verdade.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Exatamente!

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – É 
interessante como a figura de V. Exª é conhecida no 
Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul, todas as pessoas 
com quem falo, ao comentarem a TV Senado – que, 
aliás, é uma das coisas melhores que se fizeram, em 
termos de política, na história do Brasil –, falam muito 
sobre V. Exª. Elas comentam o fato de que V. Exª de-
bate permanentemente temas sociais, temas de pre-
ocupação da sociedade, temas que invocam o dia a 
dia da sociedade.

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Na ver-
dade, eu tenho me deparado... Acho que vai ser difícil 
de encontrar... Darcy Ribeiro, desta tribuna, não usou 
10% do tempo em educação que V. Exª está usando, e 
ele era um mestre em educação. É uma paixão muito 
bonita essa de V. Exª. É uma preocupação muito impor-
tante esta de V. Exª: a preocupação com a educação, 
a preocupação com o social, a preocupação com a 
sociedade, a preocupação com o Congresso Nacional.

Várias e várias vezes, V. Exª nos estimula e nos 
conclama a estar aqui nas sextas-feiras, nas segundas-
-feiras: “Vamos lá, vamos aparecer, vamos debater!” 
Às vezes, nós somos dois ou três aqui, e o Presidente 
marca o tempo. V. Exª pergunta para o Presidente: “Mas 
como marcar o tempo, se estamos somente nós aqui? 
Vamos deixar falar à vontade!” V. Exª é uma pessoa 
muito importante. Eu acho que daria para analisar o 
seu estilo, a sua preocupação, a sua angústia com a 
educação e com o social. Tínhamos de mostrar o que 
seria o Congresso Nacional se V. Exª, em vez de ser, 
de certa forma, até considerado excêntrico e diferente, 
fosse a média das pessoas. Pelo amor de Deus, não 
há a hipótese de se imaginar que o Senado tenha a 
média do Cristovam! Não, não existe isso! V. Exª tem 
média dez, e o resto, média três ou quatro. Mas se V. 
Exª, no seu parâmetro, conseguisse o que V. Exª quer, 
conseguisse que a gente debatesse... O nosso Sena-
dor que, por três vezes, foi Governador do Paraná, que 
abrilhanta esta Casa e que é um grande debatedor, 
não entra em debate com a gente. Ele faz o discurso 

brilhante e extraordinário dele, desce da tribuna e vai 
embora. Se ele entrasse neste debate... E, como ele, 
várias pessoas podem entrar neste debate que V. Exª 
propõe. Se, numa tarde como esta, de repente, nós 
fizéssemos um estudo, uma verdadeira análise da so-
ciedade brasileira, eu acho que nós estaríamos fazendo 
uma grande coisa. Eu acho que, em vez daquela reu-
nião de ontem, triste reunião... Olha, eu falei, porque 
tinha que falar, dar o voto em nome do Rio Grande do 
Sul, mas eu saí arrasado daqui. É a Federação! Nós 
estamos discutindo os destinos da Federação. Foi uma 
das poucas vezes em que o Congresso discutiu um in-
teresse da Federação. Então, houve aquelas picuinhas, 
aquelas coisas bobas, e ninguém estava entendendo 
o mais importante, que é exatamente o significado da 
distribuição das verbas entre a população. Se esse 
debate que V. Exª propõe ao longo do tempo tivesse 
seguidores, se o Requião topasse vir aqui e...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Em 
primeiro lugar, quero dizer que, geralmente, ouço V. 
Exª duas vezes: eu o ouço aqui e o ouço à noite, em 
casa. E isso é bom, porque aí se repete a sessão, e 
aprendo direito. Mas quero dizer que tenho uma admi-
ração muito grande por V. Exª, pelo seu carinho, pelo 
seu esforço, pela ansiedade que V. Exª tem na defesa 
dessas teses, teses que não dão voto, teses que não 
dão manchete de jornal. Com esse tipo de tese a im-
prensa não se preocupa, porque não é escandalosa, 
não envolve um escândalo. V. Exª não está preocupa-
do com que o Governador do Rio ou o Governador de 
Brasília vão bem ou mal. V. Exª, realmente, é um Par-
lamentar por quem tenho muito carinho. Eu não digo 
que tenho inveja, porque inveja é pecado, mas tenho 
uma admiração que vai até lá em cima, porque vejo 
realmente em V. Exª o protótipo do cidadão. Seria uma 
maravilha se o Congresso tivesse como média a de V. 
Exª! “Qual é a média do Congresso brasileiro?” “É a do 
Cristovam Buarque.” Este País seria uma grande Nação!

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senador, acho que as suas palavras são fruto 
somente da sua generosidade e do seu carinho por 
nossa relação.

Eu quero concluir, dizendo que tenho de fazer 
um esforço muito grande, porque, quando eu crescer, 
quero ver se chego perto de ser um Darcy Ribeirozinho. 
Uma vez, eu disse isso a ele, e ele riu muito. Quando 
crescer, eu quero ser um Darcy Ribeiro. Por isso, tenho 
de fazer um esforço muito grande.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do nosso 
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eminente professor e Senador Cristovam Buarque, 
seguindo a ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
eminente Senador Ivo Cassol.

Em seguida, como Líder do PSDB, falará o Se-
nador Flexa Ribeiro e, na sequência, o Senador Pe-
dro Simon. Depois do Senador Pedro Simon, fará 
uma comunicação inadiável o Senador Romero Jucá. 
Posteriormente, seguindo a inscrição regulamentar, 
concederei a palavra aos Senadores Benedito de Lira 
e Wellington Dias.

Com a palavra, o eminente Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com ale-

gria que, mais uma vez, ocupo a tribuna desta Casa, 
especialmente neste dia 11, um dia especial para o 
Partido Progressista, porque, neste dia, fizemos a 
nossa Convenção Nacional.

Ao mesmo tempo, quero dizer ao Sr. Presidente 
que foi com satisfação e com alegria que nós consegui-
mos, mais uma vez, a unanimidade, sob o comando do 
nosso Presidente de honra, que todo mundo conhece, 
nosso grande amigo e Senador Dornelles, parceiro de 
todas as horas, Líder do PP nesta Casa.

Também quero destacar que foi conduzido à 
Presidência do Partido o nosso colega Senador Ciro 
Nogueira, que, juntamente com os demais amigos e 
parceiros, vai fazer um trabalho conjunto, para buscar-
mos para 2014 o fortalecimento do Partido Progressista.

Em nome do Vereador Élcio, de Porto Velho, deixo 
meu abraço aos nossos convencionais que vieram do 
Estado de Rondônia para participar dessa convenção, 
com a presença de várias outras lideranças políticas, 
como o Senador Aécio Neves, do PSDB; o Senador 
Agripino, do Democratas; e a Ministra Ideli, represen-
tando o Palácio do Planalto.

Quero dizer que foi com alegria que estivemos 
nessa Convenção Nacional, com Benedito de Lira e 
com nossa amiga e Senadora Ana Amélia. Nessa Con-
venção, encontramos a unanimidade, para podermos 
fazer o nosso trabalho nos Estados e em nível nacional.

Mas, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, trago aqui 
mais uma preocupação. Na cidade de Cacoal, no Es-
tado de Rondônia, nos anos 90, começou a constru-
ção do Hospital Regional. Na época em que o PMDB 
administrava o meu Estado, desviaram dinheiro do 
hospital, comeram o dinheiro público. A gataria e a ra-
taria levaram tudo embora, e não vi um processo de 
devolução, não vi um processo contra alguma pessoa 
que foi responsabilizada por aquilo.

Quando fui Governador do Estado de Rondônia, 
concluí, Senador Ataídes, aquela obra com 180 leitos, 
com mais 30 leitos de UTI, com especialidade, para 

atender àquela região. Tive a coragem e a determina-
ção de botar ali dinheiro do Estado.

Na época, havia o compromisso do Presidente 
Lula e do Ministro da Saúde de que colocariam ali R$35 
milhões em equipamentos. Na verdade, só foi balela! 
Não cumpriram patavina nenhuma! Não honraram o 
compromisso com o meu Estado! Mandaram para lá 
pouco mais de R$14 milhões, quando o valor deveria 
ser de R$35 milhões.

Eu entreguei aquela obra no dia em que se inau-
gurou o Aeroporto de Cacoal. No dia 29 de março, só fiz 
a entrega da obra. Ainda com o mandato de Governa-
dor do Estado de Rondônia, entreguei a obra civil, não 
podendo inaugurar aquela obra do hospital. Ao mesmo 
tempo, tínhamos aberto um processo seletivo, para con-
tratar 900 servidores. No dia 18 de março, o processo 
seletivo foi cancelado. No dia 18 de março, conforme 
o Edital nº 96, foi cancelado o processo seletivo.

Saí do Governo no dia 30 de março. Só entreguei 
a obra civil. E disse, na gravação, para a população de 
Cacoal e região, que eu saía com o coração partido, 
porque eu queria inaugurar aquela obra. 

Pasmem com o que aconteceu agora! As pessoas 
dizem o seguinte: “Mas o Cassol tem algum problema 
com alguma instituição”? Não tenho, não. Eu respeito 
as instituições. O Ministério Público é uma instituição 
forte. O Senado, o Legislativo, também é uma institui-
ção forte. O Judiciário também é uma instituição forte. 
O que não podemos ter é ação do Ministério Público 
temerária, a exemplo da ação ajuizada no Município de 
Cacoal, da qual ainda não fui notificado, como tantas 
outras que existem contra mim. E aqui não tenho ver-
gonha de falar. Ela diz o seguinte: “Ministério Público 
ajuíza ação contra Ivo Cassol por dano causado ao 
Erário público com pagamento irregular de servidores”. 

Que mentira da promotora de Cacoal! Que men-
tira! Por que falo “que mentira”? É muito simples, Pre-
sidente Senador Casildo Maldaner. O concurso públi-
co, no meu Estado, foi feito no dia 4 de maio. Em 4 de 
maio, o Governador do Estado de Rondônia não era 
mais o Ivo Cassol; era o Governador João Cahulla. E 
aqui diz que eu dei prejuízo dos meses de setembro 
a dezembro de 2010. Eu não era mais governador, 
eu estava fora do mandato. Mas sabem contra quem 
o Ministério Público entrou com uma ação? Contra o 
Ivo Cassol. Ele aguenta pancada, é um cara polêmico. 
Eu só sou contra isso. 

Não sou contra a atividade do Ministério Público, 
que faz um trabalho bonito, a exemplo do que fez em 
Porto Velho, quando prenderam o Prefeito Roberto So-
brinho, do PT, porque lá havia policiais civis e delega-
dos juntos, ajudando, e o procurador conseguiu fazer 
esse trabalho. Fico feliz com isso. Mas só que ficou oito 
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anos na prefeitura e, ao final desses oitos anos, depois 
que renunciou, é que foi percebido o prejuízo dado. 

O que estou fazendo aqui é levantando a questão 
dessas ações de improbidade sem, na verdade, um 
documento; sem, na verdade, provas, que consistem 
em demonstrar a participação da pessoa. 

São ações temerárias contra qualquer homem 
público. É só isso que peço que acabe. Se há um ho-
mem público que pisa na bola, se há um homem pú-
blico que desvia dinheiro, tem que meter a taca, tem 
que botar na cadeia. Não tem que alisar, não. Agora, 
você pegar um homem público e expô-lo perante a 
sociedade, como se fosse um desonesto, um corrupto 
que estivesse desviando dinheiro... 

Eu renunciei ao mandato de governador no dia 30 
de março de 2010, e o concurso público foi feito no dia 4 
de maio de 2010. Tenho aqui o edital. O número é 179, 
de 4 de maio de 2010. Eu não era mais governador! 

Mas é mais fácil entrar contra o Ivo Cassol, é mais 
fácil expor as pessoas, é mais fácil botar as pessoas 
no lixo! A sorte é que o povo do meu Estado me co-
nhece, o povo do Estado de Rondônia sabe da minha 
índole, sabe a minha maneira de trabalhar, sabe que eu 
não aliso servidor ou secretário corrupto e desonesto. 
Quando eu tenho conhecimento, em qualquer área, 
em qualquer lugar, mesmo que sejam meus aliados 
de partido, se pisarem na bola, eu denuncio. 

Agora, é inaceitável quando entram com ações 
temerárias sem provas. Eu não era governador, eu não 
inaugurei a obra, eu não contratei os servidores, eu 
não dei prejuízo. Mas agora vem o pior, e é isto que 
quero mostrar: esse hospital regional tem servidores, 
tem quadro funcional, mas não tem sequer material 
ortopédico. Recebi um documento nesse sentido do 
Secretário Municipal de Cacoal. Estão entrando com 
ação contra o Município, porque o hospital regional não 
tem material ortopédico; muitas vezes não tem uma 
Cibalena, muitas vezes não tem remédio. 

Ilustra essa situação um acidente que aconteceu 
na BR-364, perto de Espigão d´Oeste, com o filho do 
Décio, Presidente da Câmara Municipal de Espigão 
d´Oeste, que foi para a UTI. Ele teve que botar R$5,8 
mil do seu bolso para pagar os remédios, para o filho 
ser atendido, se não ele ia perder o filho. 

Agora, eu pergunto: que ação foi apresentada 
contra a gestão atual do governo de lá, que é incompe-
tente, que é desonesto, que não paga os fornecedores, 
que não paga os prestadores de serviço? 

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – O hospi-
tal regional, que até poucos dias atrás tinha 30 leitos, 
só havia 10 leitos de UTI funcionando; dos 180 leitos, 

só havia aproximadamente 40 sendo utilizados. Agora, 
de pouco tempo para cá é que começaram a utilizar 
mais, mas falta material. 

Tudo bem, o Ivo Cassol é ex-Governador, é Se-
nador, mas eu quero a coisa certa. Fui prefeito por dois 
mandatos, fiz a 22ª melhor saúde do Brasil, fui home-
nageado aqui em Brasília por isso. O Sr. Presidente 
Casildo Maldaner, Senador à época, me entregou, no 
Teatro Nacional, um título que me reconhecia como 
o 22º melhor prefeito do Brasil. Virei Governador de 
Estado e hoje eu só sou contra esse tipo de trabalho. 
Não sou contra, de maneira nenhuma, o trabalho ex-
traordinário que o Ministério Público faz.

(Interrupção do som.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO)  – Parabéns 
para quem trabalha decentemente. Parabéns para quem 
trabalha sério. Parabéns para quem investiga. (Fora do 
microfone.) Temos que banir aqueles corruptos deso-
nestos. Mas o que nós não podemos é colocar todo 
mundo na mesma vala, todo mundo no mesmo lugar.

É por isso, Senador Ataídes, que, muitas vezes, 
muitos dos nossos políticos antigos e os novos políti-
cos, ou aqueles que querem entrar, têm uma restrição, 
porque, hoje, infelizmente, para ser político, deve-se 
ter vontade, garra e determinação.

Com a palavra, Senador Ataídes.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Pedi um aparte ao eminente Senador 
Ataídes. Eu quero aqui fazer um registro dos visitantes 
do Centro de Ensino Fundamental Gesner Teixeira, que 
vieram do Gama, no DF. 

A Mesa cumprimenta a visita que fazem ao Se-
nado Federal.

Pois não.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – No-

bre Senador Ivo Cassol, percebo em sua fala a sua 
indignação por essa ação que move contra esse nobre 
Senador. Percebo, e V. Exa deixou muito claro, que é 
a favor, que está sempre em defesa das instituições 
financeiras, inclusive do Ministério Público. Eu também 
sou um defensor incansável do Ministério Público, por-
que eu acredito nele.

(Soa a campainha.)

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – E 
é sabido por todos nós que o Ministério Público tem 
prestado um relevante trabalho a este País, como as 
Defensorias Públicas. Mas o que eu percebo, Sena-
dor Ivo, é que é preciso ter responsabilidade, como a 
nossa imprensa nacional, que eu chego a dizer que é 
o quarto poder que nós temos hoje no Brasil, de fato, 
evidentemente. Mas precisa de responsabilidade. O 
Ministério Público, inclusive com essa medida provi-
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sória, falando-se em tirar a prerrogativa de investiga-
ção, eu sou contra isso. Eu acho que nós temos que 
dar liberdade às nossas instituições, para trabalhar à 
vontade. Mas a responsabilidade, isso, sim, tem que 
ser cobrado. E V. Exa também falou sobre corruptos, 
que os corruptos têm...

(Interrupção do som.)

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – A 
corrupção neste País, Senador – eu já disse isto algu-
mas vezes e quero repetir –, é um câncer em estado 
de metástase, que mata as nossas crianças e o nosso 
povo. Então, não tenho dúvida da sua indignação, mas 
não tenho dúvida de que, ao final desse processo, V. 
Exª, com certeza, será inocentado.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado.
Vou pedir ao Presidente mais cinco minutinhos 

para poder concluir.
Quero dizer também, quanto ao aparte do colega, 

Senador Ataídes, que o que nós precisamos, quando 
temos um trabalho ou uma investigação em qualquer 
lugar, é que, quando se perpetuarem as ações temerá-
rias, alguém tem que responder por elas. Então, sou a 
favor da investigação. Concordo que haja. Mas é preci-
so fazer uma investigação não por ofício. Não se pode 
fazer uma investigação por “acho”, não se pode fazer 
uma investigação ou denunciar alguém por “talvez” 
ou, simplesmente, por “achismo”, porque, quando se 
coloca o nome de uma pessoa e se denuncia, quan-
do um promotor denuncia, perante a sociedade, você 
já é bandido, você já é ladrão. Isso inibe as pessoas. 
Então, quem faz a denúncia tem que ter essa respon-
sabilidade e, ao mesmo tempo, tem que responder por 
elas. Porque, aqui, nós não podemos dar moleza para 
aqueles que desviam dinheiro público.

A exemplo disso, enquanto estou falando aqui, 
estou com um laudo médico ortopédico da Renata de 
Oliveira, da região de Cacoal. Um médico de hospital 
particular está cobrando R$9 mil para fazer a cirurgia, 
mas no hospital regional não há material ortopédico. 
E aí pergunto: o Ministério Público de Cacoal entrou 
contra o hospital? Entrou contra o Governo?

E a minha tristeza não é só por causa de ação. 
Uma a mais, uma a menos, para quem já está na fo-
gueira... É igual a um leproso: uma ferida a mais para o 
leproso não faz diferença. Mas nos deixa triste, porque 
se perde tempo; você gasta dinheiro, você se incomo-
da para provar sua inocência.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – E eu tenho 
provado, graças a Deus. Tenho buscado justiça, não 
como Senador, mas como pai, como avô, como cidadão 
brasileiro. E, graças a Deus, tenho feito a reparação.

A única coisa que peço: toda denúncia que alguém 
for fazer, alguém que tiver poder para isso, apure-a. 
Apure-a! Por quê? Sob pena de, de repente, estar co-
locando um inocente em uma situação difícil perante 
a sociedade.

Portanto, como disse, há pouco, Sr. Presidente, 
renunciei meu mandato no dia 30 de março de 2010. 
Entreguei o hospital no dia 29. Só entreguei. Tenho 
uma gravação, tenho uma fita, entregando, falando: 
“Queria estar inaugurando, não pude, não contratei 
ninguém”. Dia 30...

(Interrupção de som.)

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...o con-
curso público foi feito dia 4 de maio, pelo governador 
que me sucedeu. 

E outra coisa, saúde, hospital, posto de saúde, 
não tem que ter em época de campanha, não tem que 
ser em época de eleição, que não se pode fazer. E o 
governador, à época – mês de setembro, outubro, no-
vembro –, contratou servidores, depois de feito concurso 
público, com acompanhamento do próprio Ministério 
Público, que fiscalizou aquela obra, mas, depois de 
dois, três anos, expõe os Senadores na mídia nacional. 
E ainda depois fala nos corredores do aeroporto: “Pro-
cessei o Cassol”! Como se isso fosse grande coisa! Na 
verdade, só chorei no primeiro processo. Agora, estou 
acostumado, Flexa Ribeiro. São tantos! 

Vou buscar a minha inocência, vou buscar justiça, 
porque é um direito que tenho.

Portanto, que Deus abençoe todos. 
Obrigado, de coração, e só peço para as pessoas 

continuarem orando pela gente.

(Interrupção de som.)

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Só peço, 
Sr. Presidente, para que as pessoas que vão à Igreja, 
ou mesmo em casa, especialmente nesta semana, 
aqui, em Brasília, quando debateremos FPE, FPM – 
que, mais uma vez, a Região Norte perdeu –, que as 
pessoas orem. Esta semana é especial porque temos, 
aqui, a Convenção Nacional da Assembleia de Deus, 
e, hoje, está-se escolhendo. Há poucos dias, estava 
lá o Conclave, para escolher o Papa, quem seria o 
Papa, para representar a Igreja Católica. Hoje, aqui, 
em Brasília, estão escolhendo quem vai continuar co-
mandando a Igreja Assembleia de Deus. 

Peço a essas autoridades religiosas que conti-
nuem orando pelas nossas autoridades, para que Deus 
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nos abençoe e nos guie, dê saúde e paz. O resto, nós 
corremos atrás.

Um abraço. 
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Depois de ouvirmos o catarinense e, 
hoje, um grande Senador, por Rondônia, Ivo Cassol, 
vamos passar a palavra, como Líder do PSDB, ao emi-
nente Senador Flexa Ribeiro, do Pará. Em seguida, 
temos a inscrição normal do Senador Pedro Simon, 
e, como comunicação inadiável, depois do Senador 
Pedro Simon, falará o Senador Romero Jucá. Pela or-
dem de inscrição, vêm os Senadores Benedito de Lira, 
Wellington Dias e, assim, sucessivamente.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco. PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Casildo Mal-
daner, Srs. Senadores, em pouco mais de dois meses, 
o Plano Real completará 19 anos, e todos nós, Sena-
dor Pedro Simon, relembraremos aquele 1º de julho 
de 1994, quando a moeda entrou em circulação. Em 
junho de 1994, a taxa de inflação no nosso País se 
aproximava da marca de 50% ao mês. Em seis meses, 
esse percentual recuou para 1,7%. Isso em dezembro 
de 1994 - nível que o País, àquela época, não experi-
mentava há 25 anos.

Todos aqui e aqueles que me assistem pelos ve-
ículos de comunicação do Senado sabem e reconhe-
cem a importância do Plano Real, lançado pelo então 
Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso e o 
saudoso Presidente Itamar Franco. Reconhecer o real 
como vetor do controle da inflação, da recuperação da 
nossa economia e dos ganhos sociais que tivemos a 
partir dele, é unanimidade, mesmo entre aqueles que 
foram contra o real à época. E sabemos todos nós, 
o Brasil sabe que eu me refiro ao PT, que foi contra 
e votou contra o Plano Real. Mas reconhecem, hoje, 
reconhecem como reconhecem várias outras ações 
dos governos Fernando Henrique que foram tomadas 
sempre com o voto contra do PT àquela altura.

Porém, pela absoluta incompetência da área eco-
nômica do atual Governo Federal, da completa falta 
de estratégia no setor de logística, da ausência de um 
plano desenvolvimentista para o País e pelo inchaço 
desenfreado da máquina pública, observamos, lamen-
tavelmente, o retorno de um dragão, um monstro que 
parecia ter sido aniquilado.

Esta semana, todos os jornais do País abordam 
o assunto, Senador Maldaner, todos: o retorno e o 
crescimento da inflação. Nem mesmo a propaganda 

permanente do Governo Dilma consegue conter o que 
o trabalhador, o pai de família, a dona de casa perce-
bem na hora de pagar a conta do supermercado: os 
preços subiram.

Os preços subiram e não param de subir, justa-
mente naquilo que é primordial para a família brasilei-
ra, para o pobre trabalhador honesto brasileiro. Todos 
sabem: pode nos faltar tudo, mas o pão nosso de cada 
dia, o alimento para colocar na mesa não pode faltar, 
e quando falta, dói, dói o estômago, dói a nossa cons-
ciência, dói saber que pelo preço alto não podemos 
comprar um alimento melhor, uma variedade maior, 
um prato saudável e nutritivo para os nossos filhos. 
Quem sente um frio na barriga quando está na fila do 
supermercado com medo de que a conta fique mais 
cara que o restinho de salário pode pagar sabe do que 
estou falando. Quando essa conta passa, o trabalhador 
usa, então, o cartão de crédito, cada vez com juros mais 
altos, e a bola de neve do endividamento do brasileiro 
só aumenta. Já falei aqui várias vezes dos alarman-
tes índices de endividamento da sociedade brasileira. 
Estar endividado tira o sono do trabalhador. Mas esse 
é outro problema sobre o qual venho alertando e que 
deixo para abordar em outra oportunidade.

Senador Vital do Rêgo, hoje venho a esta tribuna 
para falar por aqueles que não sentem a mesma leveza 
de ser e despreocupação que os nossos Ministros da 
área econômica sentem afirmando que não há inflação. 
Sim, infelizmente, ela existe. E o pior é saber que ela 
está afetando e fazendo sofrer justamente meus con-
terrâneos, do meu Estado do Pará, aqueles que vota-
ram no Senador Flexa Ribeiro para representar, com 
muita honra e orgulho, o Estado do Pará; aqueles que 
votaram no Senador do açaí, como fui carinhosamente 
chamado após defender a tradição da nossa cultura.

O açaí é alimento dos pobres e dos ricos, alimento 
democrático do paraense é, hoje, infelizmente, artigo 
de luxo. O nosso açaí é um dos itens que fizeram subir 
a inflação, que sobe em todo o Brasil; açaí e farinha, 
farinha de mandioca, dois itens sempre presentes na 
cesta básica do paraense. Eles estão, cada dia, mais 
caros, assim como o tomate tão falado hoje na im-
prensa. Aí eu diria, Senador Pedro Simon, um jargão 
popular: o Governo Dilma pisou no tomate em relação 
à economia. Só pode ser; pisou no tomate, Senador 
Vital do Rêgo, um jargão popular que perfeitamente 
apropriado para o momento atual.

O Governo Dilma pisou no tomate em relação à 
economia do Brasil, lamentavelmente. E tantos outros 
itens que são hoje raros na mesa da família brasileira.

Sr. Presidente, Senador Vital do Rêgo, V. Exa, 
pela visão de País que tem, pela competência que 
tem, sabe do que eu estou falando, e tenho certeza 
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absoluta de que V. Exa lamenta, como lamentamos 
todos nós, aqui no Senado, a possibilidade – espero 
que isto não aconteça – do retorno da famigerada in-
flação debelada lá, desde 1994, com o Plano Real, de 
Fernando Henrique Cardoso.

A manchete do jornal O Liberal desta quinta-feira, 
de hoje, do meu Estado, da minha cidade, Belém, es-
cancara esse problema – abro aspas: “Belém tem a 
inflação mais alta de todo o País.” – fecho aspas. Diz 
ainda o texto – abro aspas: “O IPCA, que é o índice ofi-
cial da inflação, aponta Belém como a maior inflação...

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
do Brasil, impulsionada pela alta do açaí e da farinha. 
O acumulado nos últimos 12 meses ultrapassa a meta 
de 6,5%.” – fecho aspas.

Não só o jornal O Liberal, da minha cidade, Be-
lém, do meu Estado, Pará, mas o Bom Dia Brasil de 
hoje trouxe para a mídia nacional, para todo o Brasil 
o que eu estou falando, apontando Belém como a ci-
dade de maior taxa de elevação, maior inflação de 
alimento no Brasil.

A reportagem diz ainda que Belém registrou 9,1% 
– pasmem, brasileiros! Falam, lamentavelmente, de 
Belém, no meu Estado do Pará. Uma inflação de 9,1%, 
bastante acima do limite máximo da meta anual, que é 
de 6,5%. Quase 10%, senhoras e senhores! Porém, ...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
... a inflação não é uma realidade exclusiva do Pará. 

Em Fortaleza, a inflação, Senadora Ana Amélia, 
bateu 8,1%; em Recife, 7,3%; em Salvador, 7,2%; em 
Goiânia, 6,7%; em Belo Horizonte, 6,6%; no Rio de 
Janeiro, 6,53%; em Porto Alegre...

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ... 

não foi só o tomate, é verdade, mas o Governo pisou 
no tomate na economia, lamentavelmente.

Sem dúvida, esses índices são altos e assusta-
dores, mas a realidade da conta do carrinho de com-
pra do trabalhador, com certeza, tem números ainda 
piores, lamentavelmente.

É como diz a Senadora Ana Amélia: não foi só 
o tomate.

Então, os números são piores do que está aqui 
apontado.

De janeiro a março deste ano, o açaí lá, em Be-
lém, subiu 55%. Já a farinha de mandioca...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
a farinha de mandioca, nos últimos 12 meses, acumu-

la alta de 146%, Senador Aloysio Nunes. Vou repetir: 
146%!

Sr. Presidente, a jornalista Miriam Leitão, em sua 
coluna de hoje no jornal O Globo diz que:

Sete das 11 capitais onde o IBGE coleta os 
dados estouraram o teto da meta. A inflação em 
Belém é assustadora: 9,19% em 12 meses. A 
inflação dos mais pobres está no terceiro mês 
acima do teto e chegou a 7,22%.

Exatamente aqueles que, diz – “diz” – o Gover-
no, quer proteger. É lá que a inflação dói mais, lá nos 
mais pobres.

A taxa de inadimplência elevada e o endivida-
mento das famílias tornaram o jogo mais difícil 
para o Banco Central O estouro da meta infor-
mado pelo IBGE será revertido, mas a inflação 
está exigindo do governo mais e mais cuidados. 
O ideal é evitar explicações simplistas que su-
bestimem o risco. Não se brinca com inflação.

Fecho aspas. É o que diz a jornalista Miriam 
Leitão.

Para finalizar, quero utilizar do expediente pra-
ticado pelo PT que sempre condeno. Faço isto para 
mostrar que toda comparação que eles tentam fazer 
deveria levar em conta o período, a conjuntura, os fa-
tores que fazem parte da realidade. Mas, eles não fa-
zem isso. Por essa razão, faço o seguinte comparativo:

Em dezembro de 1994, a inflação chegou a 1,7% 
– já disse isso no início do meu pronunciamento – e, em 
1998, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, 
a inflação ficou em apenas 1,65%. E hoje, como disse, 
a inflação em Belém chega a quase 10%. Ou seja, no 
governo FHC tivemos uma inflação de pouco mais de 
1,5% e agora, com o Governo Dilma, enfrentamos...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Ou 
seja, no governo FHC, tivemos uma inflação de pouco 
mais de 1,5% e, agora, com o Governo Dilma, enfren-
tamos uma inflação de quase 10% no meu Estado, 
na minha cidade de Belém. Porém, comparar dessa 
forma seria irresponsabilidade. Sabemos da diferença 
de conjuntura e que os números não podem ser assim 
manipulados.

Mas uma coisa é clara e evidencia a diferença de 
governo e de gestão do PSDB e do PT. Isso deve ser 
dito. O PSDB nunca escondeu que buscaria combater a 
inflação. Combateu e venceu, sem fugir do debate, sem 
demagogia e encarando os problemas com a serieda-
de e a realidade necessária. Já o PT continua com a 
marca de seu maior líder, que até hoje finge, Senador 
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Pedro Simon, finge nunca saber de nada que possa 
ser desagradável ao seu conforto político.

A Presidente Dilma e seus Ministros fazem cara 
de paisagem e afirmam demagogicamente que não há 
inflação, debochando do trabalhador brasileiro.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Peço ao PT que seja menos partido e mais governo, 
que pense mais no País e na economia da Nação do 
que no ano próximo de 2014, e enfrente, com a aus-
teridade necessária, a inflação.

Peço à Presidenta Dilma que converse sobre a 
economia. Mas que converse, Presidenta Dilma, não 
só com os seus Ministros, que converse com quem 
lhe serve o cafezinho, converse com o cidadão brasi-
leiro, aquele que, como eu disse, mais sofre, porque, 
como disse a jornalista Miriam Leitão, é lá na classe 
menos favorecida que está a maior inflação, que já 
atinge 7,22%.

É o que pede não só a oposição responsável que 
o PSDB faz nesta Casa, mas todos os brasileiros que 
não aguentam mais ver o salário acabar e ter tanto 
mês pela frente ainda.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. 
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Cumprimento o Secretário da Casa, Senador 
Flexa Ribeiro, pela dissecação econômica feita no seu 
pronunciamento.

Passo a palavra ao nosso eminente companheiro, 
decano, mestre, amigo e sempre referência de todos 
nós, Senador Pedro Simon.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Antes, ouço a jornalista, amiga e querida Se-
nadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, 
hoje o Senador Walter Pinheiro abriu a sessão falando 
sobre um projeto que está aqui no Senado, o PL nº 
102, que versa sobre o Dia Nacional dos Agentes de 
Trânsito e de Transporte. Isso ele falou no começo da 
tarde, e eu recebi, no meu gabinete, o Presidente do 
Sindicato dos Agentes de Fiscalização de Trânsito do 
Município de Porto Alegre, a minha querida capital, Car-
los Alberto Souza da Silveira, solicitando exatamente 
que esse projeto entre na pauta. Com certeza, para a 
categoria que precisa ser valorizada, além de outros 

projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, 
há um reconhecimento. É uma categoria que, apesar 
de nova, está inserida no contexto nacional de mobili-
dade urbana, pois, para que tenhamos uma circulação 
democrática, é necessário fiscalizar. E essa é a função 
dos agentes de trânsito e de transporte.

Então, em nome deles e do sindicato da catego-
ria do Rio Grande do Sul, eu solicitaria que, se fosse 
possível, a matéria fosse incluída na Ordem do Dia. 
Trata-se do PL 102, que, para ser votado, precisa ser 
incluído na pauta.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Senador Pedro Simon, que é o próxi-

mo orador. Penso que V. Exª também concorda com 
essa solicitação que veio do Sindicato de Porto Alegre. 
Faço isso também em nome do Senador Paulo Paim, 
sem dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – V. Exª será atendida na forma regimental.

Registro que, além de V. Exª, o Senador Ruben 
Figueiró fez igual manifestação, bem como o Senador 
Paulo Paim.

Com a palavra, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, falo aqui, com 
muito pesar, de um assunto a que venho assistindo 
crescer, crescer, crescer. E creio que hoje, talvez, 
seja o grande drama social do Brasil, da mocidade 
brasileira. Falo do crack. A gente ouvia falar da coca, 
da morfina, ouvia falar de todas as questões, mas, de 
repente, apareceu o crack, que, no Rio Grande do Sul, 
é campeão absoluto.

A diferença do crack com relação aos outros ví-
cios de drogas é que o crack, no Rio Grande do Sul, 
entrou por tudo que é cidadezinha pequena. A ma-
conha entrava, mas o resto, a cocaína, etc., era nos 
grandes centros, nas grandes cidades. Mas o crack.... 
Uma cidadezinha com quatro ruas, e lá está o crack!

Hoje, é reconhecido como o grande flagelo dos 
nossos jovens. Em 2010, o Ministério da Saúde es-
timou em cerca de 600 mil os viciados em crack no 
Brasil! Outras fontes indicam que esse número agora 
já está superado, que os usuários da chamada “pedra 
da morte” seriam 1,2 milhão de jovens! O número de 
600 mil, estimado em 2010, dois anos e meio depois, 
dobrou: 1,250 milhão de jovens.

Não há droga mais destrutiva do que o crack. 
Ela vicia de imediato! Ela mata! Dezoito por cento dos 
usuários de droga que usam o crack perdem a vida 
no período de um ano. Os que usam maconha usam-
-na por anos e anos. Com o crack, em um ano, 20% já 
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encontram a morte. E a maioria dessas pessoas morre 
por algum motivo violento ligado ao consumo do crack.

Não há droga mais perniciosa do que o crack. 
Estudos profundos, responsáveis e sérios indicam que 
a idade média de iniciação é de 13 anos! A média de 
iniciação de uso do crack é de 13 anos! Parece mentira! 
E há registro de um fato estarrecedor: em Brasília, foi 
descoberta uma menina que se viciou aos nove anos 
– aos nove anos de idade, aqui em Brasília, a menina 
era viciada em crack!

Não há droga mais fulminante. Seu efeito é três 
vezes maior do que a cocaína injetada na veia. E sua 
absorção é imediata: fumada, a droga, leva apenas sete 
segundos para surtir seus efeitos, enquanto a cocaína 
injetada precisa de 30 segundos para agir – o crack 
começa a agir em sete segundos.

Não há droga mais deletéria. Ela empurra seus 
usuários para os mais diversos tipos de crime. As usu-
árias, de modo geral, entregam-se à prostituição para 
sustentar o vício. Estudos indicam que seis em cada 
dez dependentes praticam algum tipo de crime para 
obter sua porção de droga. Os adictos traficam, rou-
bam, assaltam e chegam ao latrocínio.

Não há droga cujo consumo seja mais escan-
carado. Os usuários do crack costumam consumir a 
droga ao ar livre. Lá em São Paulo, meu querido Sena-
dor, colônias enormes, centenas, centenas de jovens 
usando crack, na miserabilidade absoluta. Quando o 
prefeito e o governador resolveram terminar com a vila, 
com a favela do crack, com a região do crack, eles se 
espalharam por toda a cidade.

No centro das grandes cidades brasileiras, surgi-
ram ultimamente, nesses últimos dois anos, verdadeiros 
enclaves, as chamadas cracolândias, onde se repete, 
todos os dias, o uso aberto. Há cenas que mostram o 
uso aberto dessa substância ilícita e criminosa.

Esse fato impressiona, porque, historicamente, o 
consumo de substâncias proibidas sempre foi proibido 
e sempre foi secreto, escondido. O crack é aberto, é 
público, parece que querem empolgar, mostrar, serem 
vistos comprando e usando crack. Esse fato impres-
siona, porque, historicamente, nunca se tinha visto um 
crescimento tão radical, tão violento como está acon-
tecendo com a hora do crack, que não dá nem para 
comparar com a época em que a maconha começou 
a crescer e atingiu vários estágios da mocidade. Não 
dá para comparar os efeitos de lá com os criminosos 
efeitos que estão acontecendo agora, na era do crack.

As instituições públicas estão atordoadas com 
o avanço arrasador do crack. As instituições públicas 
que acompanharam, debateram, analisaram sempre 
o uso da droga, agora se assustaram, porque as con-
sequências, as violências, o estrago na sociedade, na 

organização social está fazendo com que o Governo 
tente uma saída, ainda que não a encontre.

Meses atrás, na cidade de São Paulo, foi tenta-
da a destruição da chamada cracolândia. A zona que 
estava ali era até ponto de turismo: qualquer jovem ci-
dadão que saísse de qualquer Estado, do Rio Grande 
do Sul, e fosse a São Paulo, ou estrangeiro, ia lá ver a 
cracolândia. Assim como lá, no século passado, iam-se 
ver os coitados viciados, com doenças mais graves.

São Paulo tentou destruir a cracolândia. A televi-
são mostrou imagens chocantes: centenas de depen-
dentes andando, como zumbis, pelas ruas da capital 
paulista. Proibidos de ficarem na cracolândia, cercada 
a cracolândia, e não podendo chegar ali, de repente, 
farrapos humanos meio vivos, meio mortos; meio cer-
tos, meio errados, começaram a andar pela zona de 
São Paulo, não sabendo o que fazer.

Mais recentemente, o Governo paulista começou 
uma agressiva campanha de internação dos adictos. 
Os adictos passaram a ser internados, inclusive à re-
velia. Há, inclusive, uma polêmica muito grande entre 
os estudiosos que eram contrários à internação com-
pulsória e aqueles que a defendiam.

Na Câmara dos Deputados, o grande e extraordi-
nário Deputado Osmar Terra – duas vezes Secretário 
da Saúde no Governo do Rio Grande do Sul, encarre-
gado da área social no Governo Fernando Henrique, 
junto com a então primeira-dama – vem debatendo 
essa matéria. E vem discutindo sobre a questão: pode 
ou não pode se determinar o recolhimento do jovem 
ou de alguém que usa crack à revelia de querer ou de 
não querer ir?

Esse projeto está num amplo debate. Não há noi-
te na televisão em que a gente não veja, em qualquer 
uma delas, um debate de pessoas contra ou a favor, 
mas discutindo essa matéria, porque alguma coisa 
deverá ser feita.

Pelos últimos números, mais de 220 pessoas 
foram hospitalizadas em São Paulo. As internações 
impostas pela família e pelo Estado não chegaram a 
10%. Da mesma forma, o prefeito do Rio de Janeiro 
deslanchou um programa para internação e tratamento 
de usuários do crack.

Fala-se, à boca pequena, que essa política de 
choque contra os locais públicos de consumo da dro-
ga seria mais uma imposição da Fifa.

Quem diria, Sr. Presidente, que a Fifa se torna-
ria uma entidade internacional... Se nós analisarmos, 
nos últimos dois anos, o que a Fifa faz para a Copa 
do Mundo e o que a ONU faz por um mundo que está 
num deslanche de luta e de guerra, eu sou muito mais 
Fifa do que ONU.
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A Fifa está determinando e essa luta contra a 
“cracolândia” no Brasil seria uma imposição da Fifa, 
tendo em vista a aproximação da Copa de 2014. Eu 
não creio. Não me passa pela cabeça que a Fifa es-
teja determinando e que os Governos de São Paulo 
e do Rio de Janeiro estariam fazendo esse combate 
baseados numa determinação da Fifa. Mas faço o re-
gistro. O debate existe, porque o assunto merece ser 
estudado em todas as suas dimensões.

Sr. Presidente, infelizmente, o Brasil ocupa lugar 
de destaque, destaque negativo, é claro, no que se 
refere ao consumo de drogas. Estima-se que o nosso 
País seja o segundo maior mercado consumidor de 
cocaína em nível planetário, o segundo maior mer-
cado consumidor de cocaína em todo o mundo. Vinte 
por cento dos viciados em cocaína no mundo estão 
nas cidades brasileiras. Ou seja, o Brasil concentra um 
quinto dos dependentes de cocaína no mundo inteiro.

É verdade que as iniciativas oficiais que visam 
combater o avanço das drogas vêm sendo intensifica-
das nos últimos anos. É verdade que há um debate da 
imprensa, de entidades, do próprio Governo no sentido 
de combater, mas o ritmo é insuficiente diante da velo-
cidade com que cresce o consumo dessa substância.

O ritmo é o tradicional – vão fazendo um pouqui-
nho hoje, um pouquinho amanhã –, mas o uso está 
crescendo com uma rapidez que, quando vai se ver, 
no Rio Grande do Sul, no menor Município, crianças 
que jogavam bolinha na rua, que não sabiam, absolu-
tamente, o que era isso, hoje são viciadas em crack.

Apresento aqui um número concreto. O Plano In-
tegrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 
foi criado em 2010, último ano do governo Lula. Aquele 
Plano tinha muitos pontos positivos, mas também al-
guns pontos negativos. Por exemplo, como atenderia 
apenas cidades com mais de 20 mil habitantes, o Plano 
deixou de fora 62% dos Municípios brasileiros, porque 
a tese é de que a droga só entrava nos grandes Muni-
cípios. O crack fez essa mudança. Em cidadezinhas do 
interior onde nunca se ouviu falar da chegada da coca-
ína o crack entrou e tomou conta, porque se vicia de 
um minuto para outro. Duas ou três vezes e já se está 
viciado. A bola é barata, baratinha, e de fácil aquisição.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Além disso, o Plano previa um investimento, naquele 
ano, de R$410 milhões para ações de saúde, preven-
ção ao uso de drogas e repressão ao tráfico. Porém, 
como tudo no Brasil, a previsão de gasto era de R$410 
milhões, mas realmente foram empregados R$90 mi-
lhões, menos de um quarto do projetado. 

A verdade é que o gravíssimo problema do crack 
acaba recaindo, primordialmente, sobre as prefeituras. 
Mas os Municípios brasileiros que mantém políticas de 
minimização de efeitos e de ajuda aos dependentes 
não são mais do que 333. Um número muito pequeno 
em relação aos 5.565 Municípios que há no Brasil. E 
a luta que travam essas poucas cidades se dá com 
grande dificuldade, com reduzidos recursos locais, 
algum apoio de Governos estaduais e a participação 
de algumas ONGs.

O problema é muito grave no Rio Grande do Sul, 
meu Estado. Estima-se que os viciados em crack no 
Rio Grande do Sul cheguem a 55 mil, embora muitos 
estudiosos do assunto acreditem que esse número 
estaria subestimado.

O Dr. Sérgio de Paula Ramos, Diretor do Serviço 
de Dependência Química do Hospital Mãe de Deus, 
em entrevista publicada no site Amaivos, disse que no 
Rio Grande do Sul, como, de resto, no Brasil, o avanço 
do crack é muito rápido, porque se trata de uma droga 
barata e facilmente encontrável.

Sobre a chegada do crack no Rio Grande do Sul…

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – …, 
o Dr. Ramos disse algo que me surpreendeu: a droga 
teria entrado pela região serrana, especialmente por 
Caxias do Sul, há mais de seis anos, e só depois se 
instalou em Porto Alegre.

Caxias é uma cidade, a minha cidade, organiza-
da, perfeitamente civilizada, com ampla cobertura, por 
parte da Prefeitura, da saúde pública.

Transcrevo aqui um trecho da entrevista do Dr. 
Sérgio de Paula Ramos que considero muito esclare-
cedor sobre esse problema:

Em geral, todo dependente de droga, na cultura 
brasileira, começa com álcool. No entanto, o 
crack é uma droga tão anarquizante e resso-
nante que nós temos tido relatos de crianças, 
principalmente de favelas, que nunca experi-
mentaram álcool na vida.

Toda experiência que se tem é que, antes de 
entrar na droga, o jovem entra no álcool. Do álcool 
ele pula para a droga. Pois com o crack, não. O jovem 
entra no crack, sem conhecer o álcool.

Ele é tão anarquizante e ressonante que nós 
temos tido relatos de crianças, principalmente 
de favelas, que nunca experimentaram o álcool 
na vida e vão direto para o crack.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Concede-
-me um aparte, Senador?
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Continuo.

Isso ainda é uma coisa excepcional. A regra 
ainda é o adolescente que começa com a 
bebida alcoólica, numa fase em que não tem 
“cérebro” ainda para decidir as coisas.
Com alguma frequência, do álcool ele evolui 
para a maconha, passa para a cocaína aspi-
rada e, então, para o crack. Este percurso, co-
nhecido como escalada da droga, não acontece 
em todos os casos. De qualquer modo, é muito 
raro você conhecer um fumante de crack cuja 
primeira droga na vida não tenha sido o álcool. 
Dessa observação redunda um fato importante: 
a possibilidade de prevenção. Enquanto todos 
estão apavorados com a epidemia de crack, 
nos perguntando como evitá-la, precisamos 
saber que a melhor forma de prevenção é 
construir uma política responsável sobre o 
consumo do álcool. Ou seja, o desejável se-
ria lutarmos pela erradicação do consumo de 
álcool de menores de idade. Esta seria uma 
forma muito produtiva de se prevenir o con-
sumo de crack.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, impressio-
nado com o crescimento explosivo da epidemia de cra-
ck no Brasil e com os efeitos devastadores e correntes 
do uso dessa droga, pedi um estudo sobre o assunto 
à Consultoria do Senado Federal para embasar este 
meu pronunciamento. Recebi um trabalho excepcional, 
realizado pelo consultor João Carlos Gastal Júnior. 
Peço sua transcrição nos anais do Senado.

Mas, Sr. Presidente, peço mais a V. Exª. Entrarei 
com requerimento. 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Peço 
que sejam tiradas várias cópias e que seja entregue 
uma cópia para cada Senador, para que cada Senador 
tenha a possibilidade de conhecer esse trabalho espe-
tacular feito por João Carlos Gastal Júnior, gaúcho de 
Pelotas. O pai dele foi Prefeito de Pelotas, Deputado, 
Presidente da Assembleia Legislativa, uma das pesso-
as mais dignas, um dos amigos que eu mais respeito.

Seu filho, por concurso, em que tirou o primeiro 
lugar, está aqui, honrando o Senado. No Senado, fez 
um trabalho de profundidade sobre o crack que eu 
acho que os Srs. Senadores devem procurar, com a 
sua assessoria, junto à Presidência, receber até ama-
nhã, um trabalho amplo, completo, de cento e tantas 
páginas, cuja leitura eu aconselho. 

Trata-se de um verdadeiro painel do surgimento 
dessa droga, que retroage a meados dos anos 1980 e 

que chega até nossos dias, com uma análise acurada 
das políticas públicas para enfrentar esse que é um 
dos maiores desafios da área da saúde. 

Acho que esse é um debate que vale a pena, 
Sr. Presidente. Esse é um debate que o Senado tem 
condições de travar, tem condições de levar adiante 
e acho que, em cima desse estudo que já foi feito na 
assessoria, nós, como V. Exª, que é um especialista 
na matéria, poderemos dar uma grande contribuição.

Concedo um aparte ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador 

Pedro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. 
Penso que seria de bom-tom que todos nós usásse-
mos o nosso tempo para tratar de uma matéria abso-
lutamente séria como essa.

(Soa a campainha)

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – De todas 
as necessidades que o País tem, e são muitas, há 
uma que urge. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Magno Malta, com a gentileza e a com-
preensão do nosso orador que está na tribuna e de V. 
Exª, informo que temos aqui a visita de vários pastores 
da Assembleia de Deus, missionários, que são gran-
des aliados nessa luta – o Senador Pedro Simon fez 
agora um belo pronunciamento tratando do assunto – 
de enfrentamento a essa verdadeira maldição que é o 
crack. O Senador Magno também é um lutador aqui, 
todos os dias, contra essa maldição.

Sei do empenho, do envolvimento da Assembleia 
de Deus, dos senhores todos nessa luta.

O Senador Pedro Simon, com tanta proprieda-
de, traz dados sobre o assunto e será atendido, nos 
termos do Regimento, quanto à transcrição e à distri-
buição de cópias.

Peço à Mesa que providencie distribuir o docu-
mento que S. Exª pediu. 

Então sejam bem-vindos ao Senado e que, de-
pois deste encontro, possam voltar com Deus para as 
suas igrejas e seguir com o trabalho. 

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

AC) – Obrigado. 
Senador Magno. 
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 

só V. Exª determinar à Secretária, que ela cumpre e a 
coisa está bem resolvida. 

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador 
Pedro, também cumprimento meus irmãos de confis-
são de fé e também o cumprimento do nosso Senador 
Walter Pinheiro, irmão de confissão de fé, aos irmãos 
da Assembleia de Deus que estão aqui em convenção. 
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Aliás, eles devem ser doutores no que V. Exª está fa-
lando, porque imagino que em suas igrejas, por meno-
res que possam ser, não existe um número, ainda que 
pequeno, abaixo de 20, 30, 50 que foram tirados das 
drogas por um único remédio que existe. Há 34 anos, na 
minha vida, tiro drogados das ruas, mas, infelizmente, 
quando se vai para a vida pública, a sua experiência 
sacerdotal ou a sua experiência no social nada vale. 
A mídia espera o momento em que ela acha que você 
pecou para poder lhe expor e lhe dar um espaço de 
exposição, mas não tem a disposição de mostrar aquilo 
que é feito em favor da sociedade brasileira. Quando 
eu presidi a CPI do Narcotráfico, Senador, e quando 
o Governador Jorge Viana vivia seus dias de ameaça 
de morte e sofrimento no Acre, enfrentando um dos 
crimes organizados mais organizados e sangrentos 
do País, naqueles dias, eu dizia ao Brasil, porque foi 
naquela época que o PCC de Geleão fez um acordo 
com o Comando Vermelho do Rio de que o crack não 
entraria no Rio de Janeiro nem a cocaína viria para 
São Paulo. Naqueles dias, em 1997, cocaína era uma 
coisa do Rio e o crack só em São Paulo, como capital. 
E chegou ao País pelas periferias, porque até bandido 
sabe manter a sua palavra, e não entraram no Rio de 
Janeiro. V. Exª falava sobre o poder destrutivo do cra-
ck. Permita-me, mas nós somos um País de hipócritas, 
porque o problema do Brasil não é o crack; o problema 
do Brasil é bebida alcoólica.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Eu falei.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu ouvi V. 
Exª falar e, por isso, tomo a liberdade. A bebida alcoó-
lica é glamourizada. Aqui a gente ouve dez discursos 
sobre as drogas que estão na rua: cocaína, maconha 
e crack. Depois, todo mundo sai para fazer a festa 
de final de ano e encher o talo de bebida alcoólica. 
Qual é a autoridade? Onde é que está a moral disso? 
O grande drama da sociedade brasileira é álcool. O 
nosso problema é álcool. Vá ao Sarah Kubitscheck e 
veja a ala dos tetraplégicos, todos jovens que anda-
vam pelas ruas bêbados, alcoolizados. Veja o drama 
dos crimes de trânsito. Bebida alcoólica! O drama do 
Brasil é esse. Então, alguém nesse País glamouriza a 
bebida alcoólica e encontraram no...

(Interrupção do som)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ... de en-

costar a sua irresponsabilidade com o País. Olha, eu 
recupero, Senador Pedro Simon, na minha instituição 
de 34 anos, 85% dos que passam por lá. Mas se eu 
for discutir qual é o remédio que se usa por lá, que não 
faz parte dos milhões a serem colocados no Ministério 
da Saúde, até porque isso não é problema de saúde, a 
saúde é para cuidar das mazelas que ficam depois no 

organismo como um todo, eu nunca vi o Ministério da 
Saúde recuperar um só drogado. Um só drogado! Mas 
eu conheço milhares recuperados com esse remédio 
único que eu conheço. Agora, se você fala dele, você 
é zombado, é anarquizado e é até fundamentalista. 
Porque o único remédio que eu conheço é Deus de 
manhã, Jesus ao meio dia e o Espírito Santo de noite. 
E há 34 anos eu tiro drogados da rua e recupero 85% 
deles. Eu tenho o Marcelo Guimarães, um lutador do 
FC americano, do MMA. Marcelo Guimarães, viciado 
em crack, como tantos outros. Eu o tirei das ruas, de-
baixo de um viaduto, e ele virou um atleta profissional, 
um campeão mundial. E isso pode ser feito. O senhor 
apontou os pastores que aqui estavam, não só pas-
tores, como padres. Isso aqui é uma obra sacerdotal, 
não depende de dinheiro nem de orçamento. Por que 
não chamar essas pessoas para dentro, ao invés de 
falar em projetos fantasmagóricos que nunca vão acon-
tecer? E, se acontecem, é ralo por onde vai embora 
dinheiro sem se recupera um drogado, Senador Pedro 
– um drogado! Eu felicito V. Exª por trazer o debate, 
por ter feito um discurso absolutamente contundente. 
Quero dizer a V. Exª que uma pedra de crack só vicia 
o indivíduo. Em alguns casos, uma baforada leva o in-
divíduo para a dependência. Não são três nem quatro 
pedras não; uma só. Veja, na questão do alcoólatra, 
o Senador Pedro está me lembrando aqui de dados. 
No meu caso, de cada 50 viciados em cocaína que 
nós recuperamos, nós só recuperamos um bêbado. A 
droga consentida! Portanto, eu o felicito mais uma vez. 
Eu fiz um aparte, mas nessa proposta de sessão para 
debater temas, esse é um tema a ser debatido, a ser 
dissecado. E aí tem uma mão de obra barata, porque, 
embora neste momento se ridicularize a Igreja – e eu 
não sei por que... A mídia tomou para si essa missão. 
Ai do Brasil, Sr. Presidente, se não fosse a Igreja!

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

AC) – Eu cumprimento a todos, mais uma vez. Queria 
cumprimentar todos os pastores.

Queria pedir ao nobre Senador Pedro Simon 
que concluísse, porque nós temos que imediatamente 
iniciar a Ordem do Dia, que está uma hora atrasada.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente, eu peço a gentileza de V. Exª, não mais 
de dois minutos, mas é outro assunto que eu tenho 
que falar.

Hoje faz 50 anos da publicação da Encíclica Pa-
cem in Terris, de João XXIII, uma das encíclicas mais 
importantes, de maior conteúdo social que nós co-
nhecemos na Igreja Católica: paz universal, verdade, 
justiça, caridade e liberdade. A Encíclica Pacem in Ter-



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 17693 

ris, neste 11 de abril completa 50 anos de existência. 
Infelizmente a falta de paz continua.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas 
nós reconhecemos que, neste momento que hoje vi-
vemos, em que se fala tanto... É impressionante o que 
nós estamos vivendo hoje! Estamos vivendo hoje a Co-
réia Norte dizendo que vai lançar foguete em cima da 
Coreia do Sul. A Coreia do Norte pedindo para que as 
embaixadas da Coreia do Sul se retirem porque tudo 
pode acontecer. E os Estados Unidos enviam contra-
medidas para resolver a questão. Quer dizer, a coisa 
é uma piada tão grande que, agora estamos aqui e, 
daqui a meia hora, eles podem lançar um ataque. Ou 
pode ser uma piada, eles não lançam e a vida conti-
nua, Sr. Presidente. É um absurdo!

Trago aqui e entrego a V. Exª o requerimento 
exatamente pedindo a apresentação de um voto de 
louvor aos 50 anos da encíclica do Papa João XXIII.

Na época do Papa João XXIII, Sr. Presidente, 
estava uma confusão enorme na Igreja. Havia uma di-
ficuldade intensa em torno da divisão da Igreja: quem 
vai assumir, quem não vai assumir. Como não se che-
gava a uma conclusão, nenhum dos grupos era majori-
tário, então disseram; “Vamos fazer o seguinte: vamos 
colocar um velhinho, bem velhinho, que fica para ga-
nhar tempo”. E colocaram o velhinho João XXIII. Mas 
o velhinho João XXIII revolucionou a Igreja. Convocou 
o Vaticano II, e o Vaticano II fez uma publicação que 

modificou totalmente a realidade da Igreja, fazendo a 
busca dos pobres, a busca dos humildes, a busca da 
paz e a busca da liberdade.

João XXIII é definitivamente de um grande nome, 
e Pacem in Terris, um dos documentos mais bonitos 
que apareceram na Igreja Católica.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Eu, naquela ocasião, era Deputado Estadual na As-
sembleia Legislativa – 50 anos atrás –, e nós fizemos 
uma publicação especial da Assembleia Legislativa 
do Pacem in Terris, e distribuímos para todo o Brasil. 
E ganhamos, inclusive, uma distinção, porque dizia o 
Vaticano, à época, que aquela era a primeira vez que 
um documento da Igreja era distribuído por um órgão 
oficial do Poder Legislativo.

Por isso, Sr. Presidente, entrego o requerimen-
to a V. Exª para votarmos aqui, com muita alegria, as 
nossas felicitações pelos 50 anos de Pacem in Terris.

Infelizmente, a Encíclica, 50 anos depois, poderia 
ser publicada hoje, porque os problemas todos existem 
e nenhum deles foi superado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Vital do Rêgo deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Pedro Simon...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimento. 
Inclusive, solicito, mais uma vez, à assessoria da Mesa 
que providencie as cópias, como o Senador pediu, para 
que possam ser distribuídas aos Senadores.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, vamos começar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu pretendo imediatamente começar a Ordem do Dia. 

Passo a palavra, pela ordem, ao Senador Mag-
no Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem, 
sem revisão do orador.) – Para fazer um registro, Sr. Presi-
dente. Nós pretendemos, após as indicações dos partidos, 
de todos os blocos, na próxima semana, instalar a CPI 
do Erro Médico. Muito satisfeito e feliz, porque o Relator 
da CPI será o Senador Humberto Costa, um médico, ex-
-ministro, com quem temos mantido uma estreita relação, 
conversando pelos caminhos que vamos trilhando, Senador 
Vital, que está conosco também nesta CPI, e esperamos 
responder a milhões de brasileiros, principalmente àqueles 
que hoje pagam o preço de terem sido vítimas.

E, aí, esclareço que nós não estamos fazendo 
uma CPI para perseguir médicos. Onde tem joio tem 
trigo, onde tem trigo tem joio. A nossa CPI, sem dúvida 
alguma, será para responder, dar andamento, ser um 
instrumento do Ministério Público e daqueles que es-
tão enclausurados, sofridos, por terem sido vitimados 
sem que alguém tomasse as suas dores.

Um caso, para V. Exª entender: um sujeito é clínico 
geral, fez 60 cirurgias plásticas, mutilou 60 mulheres, e 
o inquérito não sai da delegacia porque o sujeito tem 
dinheiro. As pessoas mutiladas, que pagam o preço, 
certamente terão, na visão desta CPI, muita correção 
da nossa parte, porque a única coisa que queremos, 
ao instalá-la, é responder à sociedade brasileira.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Antes da Ordem do Dia? Por gentileza, Sena-
dor Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Queria somente registrar a presença, na galeria de 

honra do Senado Federal, nesta tarde de hoje, do Mi-
nistro Guilherme Bastos, um dos melhores quadros 
do Tribunal Superior do Trabalho, uma das melhores 
e mais republicanas personalidades do nosso País e 
que honra a todos nós do Senado da República com 
a sua presença na sessão de hoje.

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

AC) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

A pedido do Senador Walter Pinheiro e da Senado-
ra Ana Amélia, informo ao Plenário que a discussão do 
Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2008, que institui o 
Dia Nacional dos Agentes de Autoridade de Trânsito, está 
sendo pautado, como disse, por solicitação do Senador 
Walter Pinheiro e da Senadora Ana Amélia, para a próxima 
quinta-feira. E também por solicitação do Senador Ruben 
Figueiró, fazendo uma correção da minha informação.

Então, essa matéria será pautada na próxima 
quinta-feira.

Chegou informação à Mesa de que não há en-
tendimento para a votação de todos os itens, mas há 
um entendimento de apreciarmos o item 3 da pauta.

Consulto o Plenário se podemos fazer a apre-
ciação do item 3 da pauta, que trata da ampliação do 
número de Senadores e Senadoras na Comissão de 
Constituição e Justiça.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 
PMDB concorda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Penso que já há uma manifestação e temos três 
Líderes na Casa.

O PSDB também concorda. E o PSOL?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – O PSOL concorda, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Então, passamos a apreciar o item 3:
Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 24, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 272, de 2013)

Projeto de Resolução nº 24, de 2013, do Se-
nador Gim e outros Senadores, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal para 
aumentar o número de membros da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

A matéria depende de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e Cidadania; e Diretora.
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Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo, 
para proferir parecer em substituição às Comissões de 
Constituição e Justiça e Cidadania; e Diretora.

Com a palavra, V. Exª, Senador Vital.

PARECER Nº 214, DE 2013–PLEN

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
avoco esta responsabilidade de emitir parecer a esta 
matéria, visto que, na Presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça, encontrei, para minha honra, um 
arsenal de importantes proposições e dezenas e cente-
nas de temas que consolidam uma imensa tarefa deste 
Poder, que é dar sequência a uma agenda positiva, tan-
to implantada na Mesa, que V. Exª tão bem representa, 
quanto nas comissões técnicas, temáticas, portanto.

A Comissão de Constituição e Justiça hoje tem 
um número diferente da de Educação e da de As-
suntos Econômicos. Hoje, quando buscamos esse 
equilíbrio, através da manifestação de todos os Líde-
res, capitaneada pelo Senador Gim Argello, do Bloco 
União e Força, que teve a feliz iniciativa de propor o 
aumento do número de membros da Comissão de 
Constituição e Justiça, consultado que fui, inicialmente, 
não me opus, muito pelo contrário, fui um entusiasta 
desta ideia, porque haverei de receber quatro novos 
colegas Senadores ou Senadores, que, através das 
manifestações e indicações dos respectivos Líderes, 
certamente haverá de oferecer todo o seu brilho, toda 
a sua inteligência para consolidar o trabalho que nós 
estamos desenvolvendo na Comissão, que é desaguar 
todos esses projetos que estão tramitando na Casa.

Por isso, não há nenhum impedimento de ordem 
constitucional, não há nenhuma injuridicidade na maté-
ria, não há nenhum óbice e esta relatoria, para a nos-
sa honra, oferece o parecer pela aprovação do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Agradeço ao Senador Vital do Rêgo pela cola-
boração que, nesse momento, presta à Mesa Diretora 
dos trabalhos. Não poderíamos ter um Relator melhor, 
já que V. Exª preside a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania nesta Casa.

O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua apreciação.
Discussão do projeto, em turno único.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-

mento da discussão.
Em discussão.
O Senador Gim Argello parece quer fazer uso 

da palavra.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Gim com a palavra.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) – Só para agradecer ao Senador 
Vital do Rêgo a compreensão, agradecer ao Sena-
dor Randolfe, ao Senador Aloysio Nunes, ao Senador 
Wellington, ao Senador Eunício Oliveira, a todos os 
demais Senadores, ao Senador Alfredo Nascimento, 
ao Senador Eduardo Amorim, a todos os Senadores 
Líderes, que participaram comigo desse projeto de re-
solução, tendo em vista que se discute muito qual é a 
Comissão mais importante do Senado da República, se 
é a Comissão de Assuntos Econômicos ou a Comissão 
de Constituição e Justiça. As duas são Comissões muito 
importantes, como também é importante a Comissão 
de Educação, sendo que as duas citadas, a CAE – Co-
missão de Assuntos Econômicos do Brasil, e a Comis-
são de Educação, são compostas de 27 membros, e 
também a CCJ, por onde passam todas as matérias do 
Senado da República. Com essa compreensão, o nosso 
Presidente, Senador Vital do Rêgo, nos solicitou, falou: 
“Gim, temos que fazer valer uma resolução que possa, 
realmente, atender e que possa distribuir melhor todos 
os afazeres da Comissão”. Porque são 23 Senadores, 
então nós estamos aumentando o número para 27, está 
com a concordância de todos os Líderes. Para mim, é um 
motivo de alegria, por quê? Porque é uma matéria que 
vai atender e dar condições de mais quatro Senadores, 
ciosos do seu trabalho, poderem participar, efetivamente, 
de uma Comissão em que se trabalha, e muito, porque 
na Comissão de Constituição e Justiça nesta Casa se 
trabalha – quero aqui parabenizar o Senador Vital do 
Rêgo, porque lá é uma Comissão que, efetivamente, 
se trabalha, se discutem todas as matérias, e matérias 
importantes para o Senado e para o Brasil. 

Então, parabéns a todos os Líderes e muito obri-
gado por terem tido a compreensão de aumentarmos o 
número de 23 para 27 membros da Comissão. Na verda-
de, o que se está ganhando é mais trabalho: são quatro 
nobres Srªs Senadoras e Srs. Senadores que vão lá para 
a CCJ, efetivamente, para se trabalhar um pouco mais. 

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

– AC) – Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Para encaminhar a votação. (Pausa.)
Como não há orador inscrito para encaminhar a 

votação, as Srªs e Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PMDB 
– AC) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação. 
As Srªs e Srs. Senadores que aprovam perma-

neçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, a matéria vai à promulgação.
Cumprimento o Senador Gim pela iniciativa e o 

Senador Vital do Rêgo, que preside a Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Leio o expediente sobre a mesa.

Com referência ao Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado nº 192, de 2011-Complementar, 
que “altera a Lei Complementar 62, de 28 de de-
zembro de 1989, para dispor sobre os critérios 
de rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE”, a Presidência co-
munica ao Plenário que, com aquiescência do 
Relator da matéria, Senador Walter Pinheiro, foi 
procedido ajuste na redação final da proposição, 
convertendo-se o §2º do art. 92 da Lei nº 5.192, 
de 1966, constante no art. 2º do Substitutivo, em 
art. 3º, renumerando-se os demais artigos.
Esse ajuste foi necessário para que a expres-
são “... será feita até 30 dias após a publicação 
desta Lei Complementar” se refira à Lei Com-
plementar resultante da aprovação do Projeto 
de Lei do Senado nº 192, de 2011-Comple-
mentar, e não à Lei nº 5.172, de 1966, onde a 
expressão estava sendo inserida. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É apenas de redação.

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

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 4, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 258, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 4, de 2012, do Senador Inácio Arruda, 
que declara nula a Resolução da Mesa do Se-
nado Federal que extinguiu o mandato do Sena-
dor Luiz Carlos Prestes e do seu suplente, Abel 
Chermont, adotada em 9 de janeiro de 1948.
Parecer favorável, sob nº 156, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 259, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011 (nº 
4.529/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Benjamin Maranhão), que institui o Estatuto 
da Juventude, dispondo sobre os direitos dos 
jovens, os princípios e diretrizes das políticas 
públicas de juventude, o estabelecimento do 
Sistema Nacional de Juventude e dá outras 
providências.
Pendente de Pareceres da CCJ, CAS, CE, 
CMA e CDH.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

5 
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.

6 
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 
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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.

7 
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: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-

ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 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: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

10 
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.

11 
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 Rubem 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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12 
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.

13 
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.

14 
REQUERIMENTO Nº 157, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
157, de 2013, do Senador Jayme Campos, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 196, de 2007, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de 
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(disposições sobre rótulos de bebidas).

15 
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).

16 
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
169, de 2013, do Senador José Agripino soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 332, de 2010, além das Comissões cons-

tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(Veiculação de mensagens contra exploração 
sexual e o uso seguro da Internet).

17 
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos nº 
170, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 332, de 2010, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (Veiculação de mensagens contra 
exploração sexual e o uso seguro da Internet).

18 
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 173, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 90, 180, 298 e 540, de 
2007; 265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230, 
243, 315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e 
719, de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 
2012; todos Complementares, por regularem 
matéria correlata (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).

19 
REQUERIMENTO Nº 190, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 190, de 2013, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 525, de 2009, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (equipamento pedagógico em escolas 
da educação básica).

20 
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 242, de 2007 – Complementar (tramitando 
em conjunto com os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90, 
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 – 
todos Complementares), além das Comissões 
constantes do despacho de distribuição, seja 
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ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (atividades passíveis de aderirem 
ao Simples Nacional).

21 
REQUERIMENTO Nº 204, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando o desapensamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 50, de 2012, dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 114, de 2005; 40 e 106, de 2007; 
143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 57, 75 e 99, 
de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 
42, 154, 542, 625 e 735, de 2007; 190 e 340, 
de 2008; 1, 54, 135, 408 e 429, de 2009; 55, 
125, 180, 274, 276 a 283, de 2010; 6, 65, 271, 
439, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 90, 97, 209 
e 371, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (altera a Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e o Código de Defesa do Consumidor).

22 
REQUERIMENTO Nº 262, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 262, de 2013, do Senador Antonio Car-
los Rodrigues, solicitando, em aditamento ao 
Requerimento nº 702, de 2012, que a Comis-
são de Juristas criada com a finalidade de 
elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e 
Mediação, passe a ser composta por vinte e 
dois membros.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Convido para fazer uso da palavra, como Líder, 
o Senador Aloysio Nunes, conforme orienta o Regi-
mento. Em seguida, estão inscritos para fazer uso da 
palavra o Senador Benedito de Lira, Wellington Dias 
e Vital do Rêgo. 

Com a palavra o Líder do PSDB nesta Casa, no-
bre Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadores, venho à 
tribuna esta tarde na sequência de um discurso pro-
ferido aqui em nosso plenário pelo meu colega Flexa 
Ribeiro. 

O tema inevitável do dia de hoje é o tema da in-
flação. A Senadora Ana Amélia já se pronunciou sobre 
isso. É uma notícia triste e preocupante o fato de que 
o IPCA acumulado nos últimos doze meses, divulgado 
pelo IBGE na manhã de ontem, mostra que as coisas 
vão muito mal nessa área. O índice chegou a 6,59%. A 

inflação de março foi de 0,47%, mais ou menos dentro 
do esperado pelos analistas. O índice representa recuo 
em relação a fevereiro, mas, em compensação, é bem 
maior do que o registrado em março, quando o IPCA 
fechou em 0,21% – em fevereiro foi 0,60%.

Então, Sr. Presidente, é notícia que preocupa a 
todos, ainda mais quando meditamos sobre as medi-
das que o Governo vem tomando para segurar a alta 
de preços e verificamos que todas elas são medidas 
precárias, tópicas, medidas de curto prazo, com ex-
ceção, quero registrar aqui, a redução das tarifas de 
energia. É uma medida positiva por parte do Governo, 
quanto ao seu objetivo, embora eu tenha discordado 
do método autoritário como foi aplicado, através de 
medida Provisória.

Mas o fato é que vamos de desoneração em de-
soneração, sem atacar o problema da carga tributária 
de maneira permanente e geral, desonerações de curto 
prazo. Não se sabe se serão prorrogadas ou não. Isso 
gera muita incerteza no cenário econômico, o que, por 
sua vez, inibe os investimentos.

Nós temos a sensação do governo enxugando 
gelo, infelizmente. 

No acumulado em 12 meses o IPCA ultrapassou 
a meta de 6,5%, definida para este ano. Desde novem-
bro de 1991, quando chegou a inflação a 6,64%, esse 
limite superior não havia sido ultrapassado. É, agora, 
Sr. Presidente, a nona vez, durante a gestão do PT, 
em que o teto é ultrapassado. Ou seja, somente duas 
vezes nestes últimos 10 anos de governo do PT a in-
flação se manteve dentro da meta.

O problema, Sr. Presidente, é que há desconfiança 
geral da população em relação ao recuo dos preços. O 
Banco Central acumula juros de que a inflação cairá. 

Tomara que caia. Mas cairá mesmo? Essa dúvi-
da está na cabeça dos agentes econômicos, está na 
cabeça das famílias. Não são apenas os agentes do 
mercado que têm essa preocupação ao fazerem seus 
cálculos econômicos. São as donas de casa, são os 
pais de famílias, que, no supermercado, na feira, cons-
tatam a alta dos alimentos, constatam o aumento do 
preço dos gêneros de primeira necessidade.

Como se dizia no meu tempo de moço: é a cha-
mada carestia que está de volta, que já caiu na boca 
do povo, em uma dimensão que há muito tempo não 
se via em nosso País.

Além dos protestos, chega-se a fazer humor. Afi-
nal de contas, somos brasileiros: acabamos rindo da 
própria desgraça, quando se comenta de contraban-
do de tomate na tríplice fronteira do sul do Brasil. Mas 
é piada que não tem graça, porque a alta dos preços 
atinge, sobretudo, as pessoas de nível de renda mais 
baixo, os mais pobres, que são assistidos, é verdade, 
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por programas de transferência de renda do Gover-
no, mas o Governo dá com uma mão e a inflação tira 
com a outra.

A memória da inflação no País – agora nós nos 
damos conta – ainda é muito presente na minha gera-
ção. Ela é latente. Ela está dormindo, mas pode voltar 
a qualquer momento. Será que já não voltou? Faz 20 
anos apenas que nós conseguimos estabilizar a nossa 
moeda. E a simples expectativa de que esse processo 
de remarcações possa voltar é uma centelha suficiente 
para alastrar o incêndio.

Na semana passada, meu caro Senador Aníbal 
Diniz, meu caro Senador Benedito de Lira, fui a um 
restaurante em Brasília e constatei que, no cardápio, 
os preços estavam escritos a lápis. Comentei com 
amigos essa observação, e vários repetiram ter feito 
a mesma observação. O cardápio com preços escritos 
a lápis, para poderem ser apagados com a borracha 
e remarcados. E não são aumentos circunstanciais, 
apenas aumentos do restaurante ou disso ou daquilo.

Existe o chamado índice de difusão da alta de 
preços, que é a forma como a inflação se alastra nos 
diferentes bens e serviços produzidos e consumidos 
no País. Em março, 69% dos 365 itens pesquisados 
pelo IBGE ficaram mais caros. Isso quer dizer que, de 
cada dez preços, sete subiram. Vejam os riscos que 
nós estamos correndo. E, quando se analisa o IPCA 
– agora regional e não apenas por setores –, nós ve-
rificamos que, em sete das onze regiões metropolita-
nas pesquisadas, o índice anual está acima da meta.

Nas capitais do Nordeste, estão as mais altas 
taxas de inflação do País, meu querido amigo e Se-
nador pelo Estado de Alagoas, Benedito de Lira. Nas 
capitais do Nordeste, verificam-se as mais altas taxas 
de inflação ocorridas no País; é o que noticia o jornal 
O Estado de S. Paulo, na sua edição de ontem.

E, infelizmente, constato – não apenas eu, Se-
nador de oposição, notoriamente de oposição, mas 
também os jornalistas econômicos, os agentes eco-
nômicos, aqueles que estudam economia e a popu-
lação – que, no Governo, há uma certa leniência. Ve-
jam o artigo de Celso Ming no jornal O Estado de S. 
Paulo, hoje. Eu não diria pouco caso. Evidentemente, 
a Presidente da República está preocupada, a ponto 
de reunir-se, ainda nesta semana, com três eminentes 
economistas do nosso País: o Ministro Delfim Netto, o 
Professor Yoshiaki Nakano e o meu queridíssimo ami-
go Luiz Gonzaga Belluzzo, para ouvir conselhos. Mas 
só conselho não adianta; é preciso tomar medidas.

Não pode o Governo apostar apenas na deso-
neração de itens, que são medidas de curto prazo. Os 
empresários beneficiados por essa desoneração e mes-
mo os consumidores dos seus produtos não sabem 

se essa desoneração vai durar seis meses, um ano, 
se será prorrogada ou não. Não adianta segurar artifi-
cialmente preço de combustíveis, preço de passagem 
de ônibus. É preciso atacar o mal pela raiz; é preciso 
conter, por exemplo, a gastança absurda do Governo; 
é preciso fazer uma reforma tributária que possa real-
mente reduzir, de maneira geral, o peso absurdo dos 
tributos. Mas, para isso, é preciso cortar gastos. Não 
é possível fazer reforma tributária, diminuir receita e 
ter 39 Ministérios.

A Presidente Dilma fica hesitando entre drama-
tizar a situação e fazer pouco caso das críticas que 
lhe chegam. Com isso, acaba produzindo declarações 
absolutamente inconvenientes ou destrambelhadas, 
como as mais recentes declarações da Presidente no 
encontro de Chefes de Estado na África, que só fize-
ram reforçar a desconfiança dos agentes econômicos 
e diminuir o prestígio, já tão minado, do Banco Central, 
como autoridade monetária.

Já passou da hora de apenas acompanharmos 
os fatos; já passou da hora de apenas reclamarmos 
da resiliência da inflação; já passou da hora de apenas 
jogarmos a responsabilidade nos outros, na crise in-
ternacional. Não adianta o Governo continuar apenas 
tentando vender a imagem de que está comprometido 
no combate à inflação.

Nós esperamos atitudes concretas, positivas, 
ações corajosas. A Presidente da República tem pres-
tígio suficiente, tem apoio político suficiente. Falta a ela 
a disposição para enfrentar os problemas, mesmo que 
tenha de pagar preço de popularidade no curto prazo; 
mesmo que ela precise, num determinado momento, 
esquecer a sua condição de candidata e se dedicar a 
enfrentar os problemas do País, eventualmente que-
brando alguns ovos para fazer omelete.

É isso que nós esperamos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores.

E eu encerro com mais um trecho do jornalista 
Celso Ming, a quem sempre recorro para tentar enten-
der um pouco aquilo que ocorre na economia brasilei-
ra. Diz ele: “A inflação não é o cavalo paraguaio, que 
sai na frente e, na primeira curva, perde o fôlego.” É o 
que diz o jornalista Celso Ming.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferrei-
ra, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Agora, concedo a palavra ao Senador Benedito 
de Lira.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz 
à tribuna, na tarde de hoje, é um assunto que envol-
ve um segmento de trabalhadores em uma atividade 
produtiva, economicamente falando, das mais antigas 
do Brasil ou, mais precisamente, das mais antigas do 
mundo, que é exatamente a atividade pesqueira. Vamos 
conversar aqui sobre a pesca e o pescador.

Há algumas semanas, nós, como Presidente da 
Comissão de Agriculta, recebemos em nosso gabinete 
de trabalho uma representação dirigida e capitaneada 
pelo Presidente da Confederação Nacional dos Pes-
cadores, que trazia, para conhecimento desta Casa e, 
particularmente, da Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária do Senado, uma preocupação, exatamen-
te envolvendo o segmento de trabalhadores da pesca 
com o Ministério do Trabalho.

Naquela oportunidade, nós discutimos e decidi-
mos fazer uma audiência pública, convidando, conse-
quentemente, o Ministro do Trabalho, o então Ministro 
Brizola Neto, o Ministro da Previdência Social e o Mi-
nistro da Pesca.

Fizemos uma audiência publica por quê? Porque 
havia uma preocupação daquele segmento de traba-
lhadores da pesca por conta de uma portaria que ha-
via sido editada pelo então Ministro, que suspendia a 
tramitação dos seus processos de reconhecimento das 
colônias de pescadores como representantes daquele 
segmento, daquela atividade de trabalho.

O texto constitucional diz que as colônias de pes-
cadores representam – substituem, melhor dizendo – 
os sindicatos representativos de determinadas classes.

Nós fizemos uma reunião com mais de 800 pes-
cadores. Durante toda a audiência pública da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, olhei com mais 
atenção para a grande importância social e econômica 
que essa atividade representa e o seu potencial.

Estima-se que mais de um milhão de trabalhado-
res sobrevivam diretamente desta atividade no Brasil, 
principalmente da pesca artesanal. Se levássemos 
em conta os empregos diretos, chegaríamos a três ou 
quatro milhões de postos de trabalho. Ao tirar milhares 
de brasileiros da miséria, a partir do estabelecimento 
de políticas sociais, nunca foi tão forte o ditado: “Não 
se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar.” E por que 
não dar mais condições de dignidade a quem já sabe 
pescar?

Temos 8,5 mil quilômetros de costa marítima e 
uma área de quase 3,7 milhões de quilômetros qua-
drados para produção de peixes e fruto do mar.

Temos ainda, Srªs e Srs. Senadores, 14% da re-
serva de água doce disponível no mundo: rios, lagos, 

açudes e reservatórios com enorme potencial para ex-
pansão da pesca e, muito especialmente, a aquicultura.

Em termos de recursos naturais e humanos, não 
resta a menor dúvida de que somos privilegiados, mas 
temos resultados aquém de muitos países menores 
que o nosso.

Segundo a Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação, em 2010, a produção de 
pescados no mundo foi de 145 milhões de toneladas. 
Mesmo com todas as potencialidades que apresentei, 
o Brasil ocupa o 21º lugar no ranking mundial em 2008, 
com apenas 1,2 milhão de toneladas. Ficamos atrás 
de pequenos países como Vietnã, Tailândia, Mianmar, 
Taiwan e Islândia. A China foi o maior produtor, com 
cerca de 57 milhões de toneladas, seguida da Indoné-
sia, com 8,8 milhões, e Índia, com 7,5 milhões.

A pergunta que temos que fazer é: como esses 
países alcançaram esses resultados? Com capacita-
ção, com incentivo e com tecnologia.

No caso dos nossos pescadores, devemos apoiá-
-los, capacitá-los e financiar iniciativas que ajudem a 
cumprir a sua missão: colocar alimento na mesa de 
suas famílias, dos brasileiros e, por que não dizer, do 
mundo.

Não falta força de vontade a esses trabalhadores 
que interagem como ninguém com a natureza.

Na audiência pública, contamos com a presen-
ça de pescadores do Alto Solimões que enfrentaram 
três dias de barco para defenderem seus direitos em 
Brasília. Alguém duvida que esses pescadores este-
jam dispostos a fazer o que for preciso para manter e 
melhorar suas condições de trabalho?

Feitas essas considerações, Sr. Presidente, é o 
caso de avaliarmos a situação do Brasil no que diz res-
peito a dois fatores importantes para o desenvolvimento 
do setor: de um lado, os recursos naturais disponíveis; 
do outro lado, as medidas legais, institucionais e ope-
racionais que vêm sendo adotadas pelo Poder Público.

O Governo Federal demonstrou que acredita no 
desenvolvimento da pesca. Em 2003, o Presidente Lula 
criou a Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca e 
ampliou a sua capacidade operacional ao conferir sta-
tus de Ministério.

Em junho de 2009, foi promulgada a Lei nº 11.959 
– a chamada Nova Lei da Pesca –, que criou a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicul-
tura e da Pesca e regulou as atividades pesqueiras em 
nosso País. Essa iniciativa demonstra a preocupação 
do Governo com a continuidade das ações e em se-
dimentar numa política de Estado.

Paralelamente, o Governo Federal pôs em prática 
uma série de medidas voltadas ao fortalecimento do 
setor: o Programa Nacional de Financiamento da Am-
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pliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional; 
acordos de cooperação técnica para pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico; programas de assistência 
técnica, capacitação e incentivo às formas associati-
vas; e o Programa de Desenvolvimento Sustentável 
da Aquicultura.

O crescimento da aquicultura tem sido apontado, 
inclusive no cenário internacional, como possibilidade 
de garantia da segurança alimentar, principalmente 
porque o peixe contém proteína nobre com benefícios 
para a saúde do consumidor.

Assim, um dos objetivos do Plano Safra da Pesca 
e Aquicultura, lançado pela Presidenta Dilma, é oferecer 
uma opção a esses pescadores das águas continentais 
que ainda vivem na pobreza extrema.

Lançado em outubro do ano passado, o plano 
melhorou as condições de financiamento do setor, já 
que disponibilizou no mercado R$4,1 bilhões para a 
expansão da pesca e a modernização da aquicultura.

O plano oferece uma ampliação de crédito com 
o objetivo de aumentar a produção do setor e garan-
tir a diminuição de preços, incluindo os agricultores 
familiares. 

Todos aqueles produtores que hoje produzem 
milho, algodão, soja, verduras e já contam com água 
nas suas propriedades poderiam utilizar essa água 
para criar peixe antes de usá-la para o cultivo. 

Lembro aqui que os produtores que vivem às mar-
gens do Canal do Sertão, lá do meu Estado, junto com 
a Codevasf, também podem pensar nessa alternativa 
de renda. Também é importante o Governo usar o poder 
de compra do Estado para incentivar o setor, por meio 
do Programa de Aquisição de Alimentos. Essa venda 
casada do produtor para o Estado é importante para 
diminuir o índice de intermediação, melhorar o custo 
para o consumidor e o lucro do trabalhador. 

O que nós observamos hoje é que o pescador 
que vai a alto-mar pescar, arriscar a vida, faz uma ati-
vidade penosa. Ao retornar com uma quantidade seja 
lá qual for do peixe, do pescado, ele não tem como 
comercializar. Ele transfere para terceiros, ganha uma 
migalha, e o terceiro melhora de vida rapidamente. É 
por isso que, às vezes, as pessoas perguntam por que 
o peixe é tão caro, porque você não paga o alimento, 
porque você não paga o remédio, porque você não tem 
trabalhador para cuidar dele, mas ele é caro por isso. 
Ele não é caro por conta do que rende para o pescador. 
Ele é caro porque há uma intermediação, por razões 
que, verdadeiramente, não se podem ignorar. 

É que, infelizmente, nós não temos uma política 
ainda preestabelecida, para atender aqueles que são 
os responsáveis pela geração daquele produto. 

É por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que a Embrapa desenvolve tecnologia, buscando não 
só a competitividade do setor, mas também a sus-
tentabilidade. O investimento na capacitação setorial 
também é extremamente necessário. Se a gente de-
senvolver tecnologia e não houver pessoas capacita-
das para receber e aplicar essa tecnologia, nós não 
conseguiremos dar impulso ao setor. 

No último dia 10 de abril, o Ministro da Pesca e 
Aqüicultura, Marcelo Crivella, e a Senadora Kátia Abreu, 
Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil e do Conselho Deliberativo do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (Senar) assinaram um 
acordo de cooperação para ações conjuntas a fim de 
desenvolver o setor.

Eu gostaria de dizer a V. Exª e aos demais pares 
que eu estava presente e assisti à assinatura desse 
acordo de cooperação. 

O acordo com o Senar permitirá a ampliação da 
capacitação e da assistência técnica para o cultivo de 
pescado em propriedades rurais, reservatórios públi-
cos e no litoral.

A essas medidas somaram-se ações de incen-
tivo ao consumo de pescados com campanhas que 
mostram o benefício deste alimento para a população. 

Além das ações práticas da Pasta, tive relatos do 
Presidente da Confederação Nacional dos Pescado-
res, Abraão Lincoln, disse que, pela primeira vez, as 
decisões estão sendo tomadas ouvindo a categoria, 
suas demandas e necessidades.

Os pescadores estão participando do Conselho 
Nacional de Pesca e Aquicultura. É uma mudança de 
paradigma importante que dá força ao setor. Assim, o 
Ministro conseguiu dobrar os investimentos da Pasta. 
Crivella também voltou os olhos para os pequenos 
produtores, que são responsáveis por 90% da produ-
ção, com foco na melhoria da qualidade de vida des-
tes trabalhadores.

Junto com os pescadores, o Ministério está com-
batendo as fraudes nas carteiras de pescadores que 
dão direito ao seguro defeso. 

Uma indústria pesqueira forte pode contribuir de-
cisivamente para o bom desempenho da balança de 
pagamentos. Nesse sentido, creio que uma boa provi-
dência seria prestarmos atenção ainda maior às ações 
adotadas pelos países que vêm sendo bem-sucedidos 
no desenvolvimento da pesca e da aquicultura.

Na Noruega, por exemplo, famosa pela produção 
de bacalhau, há mais de 50 anos, o governo vem man-
tendo um rígido acompanhamento dessas atividades. 

Ao regulamentar fortemente o setor, ao proteger 
os estoques de peixes e os ecossistemas marinhos, ao 
garantir uma perspectiva econômica permanente para 
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as comunidades costeiras, o poder público demonstra 
que existe espaço, sim, para ações governamentais 
firmes e determinadas.

Ações desse tipo têm um período de maturação 
e que devemos esperar algum tempo até que possa-
mos colher plenamente os resultados. 

De modo, Sr. Presidente, que talvez seja o caso 
de – sem desmerecer e sem deixar de dar continuidade 
a todo esse esforço que vem sendo feito nos últimos 
anos – buscarmos propostas legislativas que possam 
colaborar com este desempenho.

A aquicultura foi o setor que mais cresceu mun-
dialmente em 2011 e o Brasil tem uma grande biodi-
versidade de peixes com grande valor de mercado, 
entre eles, o tambaqui e o pirarucu.

Só com a união de esforços conseguiremos al-
cançar a meta do País.

Nós apoiamos, sem dúvida nenhuma, essas me-
didas para melhorar o mercado e as condições de tra-
balho dos pescadores.

Além de mediar o conflito entre pescadores e 
Ministério do Trabalho sobre a decisão da Pasta de 
suspender o registro das colônias de pescadores, dei 
parecer favorável ao Projeto de Lei nº 156, de 2012, do 
Senador Ciro Nogueira, que reduz a zero as alíquotas 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, 
incidentes sobre a receita de venda produtos de pes-
cados no mercado interno.

Este tipo de incentivo é benéfico à nossa eco-
nomia, pois estimula um segmento engajado em pre-
servar o meio ambiente já que é a sua única forma de 
sobrevivência.

Em 2011, o Brasil produziu 1,2 milhão de tonela-
das de produtos pesqueiros, mas tem capacidade de 
chegar a mais 7,5 milhões de toneladas – quase seis 
vezes a capacidade atual. Temos que investir neste 
potencial que movimentará a economia, assim como 
concedemos incentivos para a linha branca e para a 
indústria automobilística.

O Governo tem disponibilizado bilhões e bilhões 
de reais para atender a esses segmentos e, conse-
quentemente, preservar os empregos nas indústrias 
do nosso País. 

Outra iniciativa que tomei a fim de aumentar os 
investimentos na cadeia produtiva e em pesquisas 
sobre o tema foi apresentar – veja, Sr. Presidente, 
como as coisas andam devagar nas duas Casas do 
Congresso Nacional –, em 2011, o Projeto de Lei nº 
518, de 2011, de minha autoria, que destina 5%, no-
bre Senador Vital do Rêgo, dos royalties obtidos pela 
Petrobras na extração de petróleo para o orçamento 
do Ministério da Pesca.

Seria um recurso valiosíssimo para melhorar o 
desenvolvimento de tecnologias de pesca, aumentar 
a produção e oferecer a infraestrutura necessária para 
melhorar principalmente a pesca artesanal.

Pensei neste projeto porque o impacto da ativi-
dade de exploração petrolífera em águas profundas é 
sentido pela pesca...

(Soa a campainha.)

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
...antes mesmo de iniciada a produção.

A Petrobras distribui royalties para diversos Es-
tados, principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, com a alegação de que a extração de petró-
leo em águas profundas do mar traz qualquer tipo de 
dificuldade para as cidades que se dizem produtoras. 
Mas me parece, Sr. Presidente, que essas análises de 
sísmica, obtida pelo bombardeio de ar comprimido na 
água, cuja vibração permite avaliar condições de exis-
tência de petróleo em determinadas regiões. 

Essas operações preliminares matam os peixes 
nas proximidades, afugentam os cardumes e interfe-
rem no processo de desova e reprodução de espécies.

Há de se atentar, ainda, para um fato que vem 
sendo apontado pela Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação.

Sr. Presidente, devo precisar de mais um tempi-
nho para encerrar. Eu agradeço a V. Exª pelo seu gesto. 

De acordo com aquela entidade, 80% dos re-
cursos disponíveis para a pesca extrativa em todo o 
mundo ou estão em exploração máxima ou já foram 
esgotados. Sobram, portanto, tão somente 20% de 
recursos em exploração moderada ou subexplorados.

Outro fator de impacto no setor pesqueiro é a 
chamada “zona de exclusão“, gerada pelas plataformas 
de petróleo. Essas zonas delimitadas em até dois mil 
metros são vedadas aos barcos pesqueiros.

Assim, com a destinação de royalties do petróleo 
para o desenvolvimento da pesca, conseguiremos aliar 
a proteção ambiental com o aumento da produção para 
consumo interno e externo.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
vamos aproveitar as bênçãos da natureza, a força e 
vocação dos pescadores e a inquestionável prioridade 
que vem sendo concedida pelo Governo Federal ao 
setor para calibrarmos melhor nossas ações e trans-
formarmos efetivamente a pesca e a aquicultura em 
vetores do nosso processo de desenvolvimento rumo 
ao futuro que todos nós almejamos.

E, principalmente, para melhorar a qualidade de 
vida dos nossos pescadores espalhados por todo o 
Brasil e, com especialidade, no meu querido Estado 
de Alagoas. 
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Ora, Sr. Presidente, eu gostaria de, aproveitando 
esta oportunidade, fazer um apelo ao eminente Sena-
dor Flexa Ribeiro, que é o Relator deste Projeto nº 586, 
de 2011, que destina royalties para atender à pesca 
principalmente artesanal, a fim de sairmos desse tri-
lho, por exemplo, de que somente os Estados que se 
dizem produtores de petróleo podem ter realmente um 
quinhão considerável de royalties para fazer algo que, 
na verdade, não traz nenhuma contribuição para estes 
que vivem dessa atividade primitiva, dessa atividade 
pesqueira e, merecem, sim, considerando que os danos 
maiores causados pela exploração do petróleo em alto-
-mar são exatamente prejudiciais à atividade pesqueira.

Por isso é que eu faço um apelo aqui ao eminente 
Senador Flexa Ribeiro, Relator, para que ele emita o 
seu parecer, mude a sua posição. Na verdade, o Mi-
nistério da Pesca também tem interesse direto nesse 
projeto, bem como a Confederação Nacional dos Pes-
cadores, porque é uma ação direta para atender a todas 
as necessidades desses que vivem dessa atividade.

Sr. Presidente, muito obrigado a V. Exª pela sua 
paciência e, consequentemente, eu o agradeço pela 
sua generosidade de acrescentar alguns minutos para 
que eu pudesse concluir, e estou concluindo o nosso 
pronunciamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência designa o Senador Randolfe Ro-
drigues para integrar, como suplente, a Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, nos termos do Ofício nº 64, de 2013, da 
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 064/2013-GLDBAG

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ran-

dolfe Rodrigues, como suplente, na Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle – CMA, 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 (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa o Senador Flexa Ribeiro 
para integrar, como suplente, a Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte, em substituição ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, nos termos do Ofício nº 118, 
de 2013, da Liderança do PSDB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 118/13-GLPSDB

Brasília, 11 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa 

Ribeiro, para integrar, como suplente, a Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes  
Ferreira Líder do PSDB

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro suplente, 
o Deputado João Dado, em substituição ao Deputado 
Salvador Zimbaldi, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
612, de 2013, conforme o Ofício nº 130, de 2013, da 
Liderança do PDT na Câmara dos Deputados. 

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 130/2013/Lid/PDT

Brasília, 10 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico a Vossa Exce-
lência o nome do Deputado João Dado, para integrar, 
na condição de membro Suplente, a Comissão Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 612/13, 
que “Reestrutura o modelo jurídico de organização dos 
recintos aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória 
nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Con-
fins incidentes sobre as indenizações a que se refere a 
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre 
multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-
-AUTO; e dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo 
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Humberto Souto para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 610, de 2013, conforme Ofício nº 81, de 2013, 
das Lideranças do PPS e do PV na Câmara dos De-
putados; e, como membro titular, o Deputado Arnaldo 
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Jardim e, como membro suplente, o Deputado Penna 
para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória nº 612, de 2013, confor-
me o Ofício nº 83, de 2013, das lideranças do PPS e 
do PV na Câmara dos Deputados.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados aos processados das matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Of./LID/nº 81/2013

Brasília, 10 de abril de 2013

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência o Deputado Hum-

berto Souto – PPS/MG para integrar, como titular, a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 
610/13, que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra 
para a safra de 2011/2012, amplia o Auxílio Emergen-
cial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos 
em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica, altera 
as Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, 
de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno 
Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.

Of./LID/nº 83/2013

Brasília, 10 de abril de 2013

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados Ar-

naldo Jardim – PPS/SP e Penna – PV/SP para integrar 
como titular e suplente, respectivamente, a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à MP nº 612/13, que 
“Reestrutura o modelo jurídico de organização dos re-
cintos aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória 
nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co-
fins incidentes sobre as indenizações a que se refere a 
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre 
multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-
-AUTO; e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Renato Molling, em substituição ao Deputado 
Arthur Lira, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória n° 612, de 2013, 
conforme o Ofício n° 176, de 2013, da Liderança do 
PP na Câmara dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 176

Brasília, 11 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Renato 

Molling (PP/RS) como Titular na Comissão Mista des-
tinada a emitir parecer sobre a MPV nº 612, de 2013, 
em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL).

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa os Deputados Jesus Rodri-
gues e Paulão como membros titulares, em substituição 
aos Deputados José Guimarães e Valmir Assunção, 
respectivamente, e os Deputados Amauri Teixeira e 
Padre João como membros suplentes, em substituição 
aos Deputados Sibá Machado e Luiz Couto, respecti-
vamente, para integrar a Comissão Mista, destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 610, de 2013, 
conforme o Ofício nº 322, de 2013, da Liderança do 
PT na Câmara dos Deputados. 

Os Deputados Luiz Sérgio e Newton Lima, como 
membros titulares, em substituição aos Deputados José 
Guimarães e Valmir Assunção, respectivamente, e os 
Deputados Devanir Ribeiro e Ilário Marques como mem-
bros suplentes, em substituição aos Deputados Sibá 
Machado e Luiz Souto, respectivamente, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 612, de 2013, conforme o Ofício nº 323, 
de 2013, da liderança do PT na Câmara dos Deputados. 

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

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 322/GAB-Lid/PT

Brasília, 11 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como membros titulares os Deputados 
Jesus Rodrigues (PT/PI) e Paulão (PT/AL) em substi-
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tuição aos Deputados José Guimarães (PT/CE) e Val-
mir Assunção (PT/BA) e como membros suplentes os 
Deputados Amauri Teixeira (PT/BA) e Padre João (PT/
MG) em substituição aos Deputados Siba Machado 
(PT/AC) e Luiz Couto (PT/PB), respectivamente, para 
a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 610/13, 
que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para 
a safra de 2011/2012, amplia o Auxílio Emergencial 
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de se-
tembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos em 
2012, autoriza a distribuição de milho para venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica, altera 
as Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2012 e nº 12.716, 
de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães 
– PT/CE Líder da Bancada na Câmara. 

Of. nº 323/GAB-Lid/PT

Brasília, 11 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como membros titulares os Deputados Luiz 
Sérgio (PT/RJ) e Newton Lima (PT/SP) em substituição 
aos Deputados José Guimarães (PT/CE) e Valmir Assun-
ção (PT/BA), e como membros suplentes os Deputados 
Devanir Ribeiro (PT/SP) e Ilário Marques (PT/CE) em 
substituição aos Deputados Sibá Machado (PT/AC) e Luiz 
Couto (PT/PB), respectivamente, para a Comissão Mista 
destinada a analisar a MP nº 612/13, que “Reestrutura o 
modelo jurídico de organização dos recintos aduaneiros 
de zona secundária, altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, e a MP nº 601, de 28 de dezembro de 2012; 
reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins incidentes sobre as indenizações a 
que se refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; 
altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para 
dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento do 
Programa de Incentivo à Inovação Tecnológico e Aden-
samento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores 
– INOVAR-AUTO; e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães 
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa:

– como membro titular, o Deputado Milton 
Monti, em substituição ao Deputado Anthony 
Garotinho, e, como membro suplente, o Depu-
tado Wellington Fagundes, em vaga existente, 
para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 612, 
de 2013, conforme o Ofício nº 165, de 2013, 

da Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Laércio Oli-
veira, em substituição ao Deputado Anthony Ga-
rotinho, e, como membro suplente, o Deputado 
Bernardo Santana de Vasconcellos, em vaga 
existente, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 610, de 2013, conforme o Ofício nº 168, de 
2013, da Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB na Câmara dos Deputados. 

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

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 165/2013 – Bloco

Brasília, 9 de abril de 2013

Assunto: Indicação de membros na Comissão Mista

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Milton Monti (PR/SP) para 
membro titular, em substituição ao Deputado Anthony Ga-
rotinho (PR/RJ) e indicar o Deputado Wellington Fagun-
des (PR/MT) para membro suplente na Comissão Mista 
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória 
nº 612 de 2013, que “Reestrutura o modelo jurídico de 
organização dos recintos aduaneiros de zona secundária, 
altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida 
Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e o 
Cofins incidentes sobre as indenizações a que se refere 
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre 
multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-
-AUTO; e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Anthony Garo-
tinho, Líder do Bloco Parlamentar PT/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.

Of. nº 168/2013 – Bloco

Brasília, 10 de abril de 2013

Assunto: Substituição de membro titular de Comis-
são Mista

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Laércio Oliveira (PR/
SE) para membro titular em substituição ao Deputado 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 17739 

Antony Garotinho (PR/RJ), e indicar o Deputado Ber-
nardo Santana de Vasconcellos (PR/MG) para mem-
bro suplente na Comissão Mista destinada a proferir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 610 de 2-4-2013 
que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para 
a safra de 2011/2012, amplia o Auxílio Emergencial 
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de se-
tembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos em 
2012, autoriza a distribuição de milho para venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica, altera 
as Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, 
de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Antony Garo-
tinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa o Deputado Dilceu Spera-
fico para integrar, como membro suplente, a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
(CMO), conforme o Ofício nº 174, de 2013, da Lide-
rança do PP na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of.nº 174

Brasília, 11 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado DILCEU 

SPERAFICO (PP/PR) como Suplente na Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Agora, concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Anibal Diniz, meu colega, Presiden-
te da Comissão de Constituição e Justiça, valoroso 
Senador do Estado do Acre, esta semana, domingo, 
chegando da Paraíba, como faço todas as semanas, 
fazendo uma leitura dos principais jornais do País, 
deparei-me com uma matéria, no Correio Braziliense, 
que me chamou a atenção.

No momento em que o Brasil precisa muito, para 
estar presente no lugar que merece e que deseja, na 
tecnologia de ponta dos grandes países do mundo, na 
defesa de sua cidadania e do seu território, implemen-
tando ações junto às Forças Armadas, vi uma matéria 
que me espantou: “Fuga de talentos na elite militar”. 

Seduzidos pelos salários da iniciativa privada e 
insatisfeitos com a demorada ascensão na carreira, 
oficiais têm largado a farda. Defesa perde recursos 

humanos no momento em que o País precisa reforçar 
áreas estratégicas, devido ao aumento no protagonis-
mo internacional.

Uma matéria benfeita pela jornalista Karla Cor-
reia fala deste protagonismo internacional que o Brasil 
está querendo alcançar. Refiro-me ao governo Lula, 
que procura este protagonismo no primeiro, mais pro-
ximamente no segundo governo, e agora no Governo 
Dilma, e de pronto me deparo, Sr. Presidente, com 
números que me assustaram. Nos anos de 2006 as 
Forças Armadas perderam 206 homens; em 2007, 152; 
em 2008, 207; em 2009, 180 – eles vão crescendo; em 
2010, 224; em 2012, 249, quase um por dia.

E aí vem mais: falta de valorização é a principal 
crítica. E a resposta que encontrei a uma surpreen-
dente PEC, do Senador Crivella. Quando procurava 
distribuir as relatorias, na Comissão de Constituição 
e Justiça, pautar as matérias, encontrei uma PEC de 
nº 122, de 2011, precisando ser distribuída, não me 
recordo, ou ser pautada, do Senador Marcelo Crivella, 
brilhante Senador do Rio de Janeiro, hoje Ministro da 
Pesca. Agora há pouco, o Senador Benedito de Lira 
falava a seu respeito.

O Senador Marcelo Crivella, na sua PEC, me 
deixava uma grande interrogação que, somente agora, 
passados alguns dias, depois de estudar essa maté-
ria, comecei a responder. O Senador queria, na sua 
PEC, propor ou estava propondo, com o apoio já de 
grande parte deste Senado, que o Congresso Nacio-
nal autorizasse aos militares a possibilidade de dois 
vínculos públicos. E eu me perguntava: dois vínculos 
públicos para quê? Por quê? Uma carreira tão boni-
ta, uma carreira cheia de sonhos, expectativas, uma 
carreira em que, embalados por uma extraordinária e 
brilhante luta de grande guerra para chegar ao estre-
lado, para chegar aos pontos mais altos do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica, precisar de um segundo 
vínculo para acumular salário ao seu soldo. Essa é a 
resposta e essa resposta me entristece. Por isso apre-
sento ao País o problema, que o faço como um ques-
tionamento e uma bandeira que se levanta no sentido 
de, daqui desta tribuna, valorizar o papel das Forças 
Armadas neste momento em que estamos querendo 
dar competitividade ao País. 

A deterioração dos salários das nossas Forças 
Armadas é antigo, e é, faz tempo, repercutido nesta 
tribuna sem, contudo, encontrar um encaminhamento 
adequado que possa ao menos, mitigar sua larga ne-
gativa e preocupante gama de efeitos. 

Repercutindo essa situação, cujos contornos já 
podem ser definidos como crônicos, o jornal Correio 
Braziliense trouxe, em sua edição de domingo, 7 de 
abril, uma longa matéria que joga luz sobre uma das 
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facetas mais perversas de todo esse quadro: a cres-
cente e catastrófica perda de talentos que, neste mo-
mento, atinge em escala sem precedentes na história 
recente, a instituição de defesa nacional.

Veja Sr. Presidente, justamente no momento em 
que o Brasil se prepara para enfrentar o imenso desafio 
representado pelo reaparelhamento do Sistema de De-
fesa Nacional, segundo programado em sua estratégia 
setorial, recentemente formulada; justamente quando 
ameaças inéditas rondam o território nacional (na fron-
teira amazônica) e o mar territorial (inclusive na área 
do pré-sal), perde-se precisamente o elemento mais 
importante de todo esse programa: o talento humano.

Tudo, isso, repito, na hora em que iniciativas e 
projetos, complexos e exigentes, começam a ganhar 
corpo, demandando altíssima qualificação de pessoal. 
Exemplos concretos dessa realidade são o programa 
brasileiro de construção de submarinos – o pessoal 
da Aeronáutica está aqui –, as ações de reforço da 
defesa antiaérea nacional. Por exemplo, o Programa 
PX-2 é a substituição das aeronaves de defesa aérea. 

Um dos requisitos básicos que o Governo insiste 
em discutir é a transferência de tecnologia, Senador 
Aníbal. A continuar essa evasão, as dificuldades que 
as Forças Armadas enfrentam estão, exatamente, no 
recrutamento de talentos. Com esses salários, como 
ficarão esses talentos para receber essa tecnologia, 
que é a grande expectativa que o Governo tem na 
negociação com os outros países que detêm essa 
moderna tecnologia? A incorporação de novos ativos 
estratégicos de segurança, iniciativas de grande ape-
lo; o compartilhamento, como acabei de colocar, com 
essa transferência de tecnologia de última geração.

Entre essas últimas sobressaem, pela crítica 
necessidade de capacitação do pessoal envolvido, o 
programa de renovação das aeronaves de caça, a ado-
ção de medidas de articulação de defesa cibernética, 
a proteção estratégica da Internet no âmbito das con-
tingências críticas relacionadas à segurança nacional.

Há dez anos, Sr. Presidente, a perda precoce de 
oficiais qualificados já podia ser considerada significa-
tiva, girando em torno de uma centena, mais de uma 
centenas de baixas extemporâneas, computando as 
três armas: Exército, Marinha e Aeronáutica. 

Hoje, esse número, como divulguei há pouco, já 
supera 250 baixas anuais, trazendo um prejuízo ma-
terial e funcional muito além do esperado e difícil de 
ser estimado.

Para que se possa ter uma ideia aproximada do 
impacto dessas baixas precoces, cito inicialmente o 
volume de despesas envolvidas na formação de al-
guns dos quadros mais importantes e estratégicos da 
hierarquia militar.

Para os senhores terem uma ideia, Senador Ran-
dolfe, Senador Raupp, Senador Jorge Viana, Senador 
Anibal – saúdo os visitantes que nos honram com a 
presenças em nossas galerias. Sejam muito bem-vindos 
ao Senado Federal. São magistrados...

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC. Fora do mi-
crofone.) – São magistrados. Eu iria fazer o registro... 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Que o faça, Senador Jorge...

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC. Fora do mi-
crofone.) – O Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça está fazendo...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sejam muito bem-vindos os magistrados...

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC. Fora do mi-
crofone.) – São magistrados do Paraná e do Piauí.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Magistrados do Paraná e do Piauí. Sejam muito bem 
vindos.

Pois bem, estava eu falando aos senhores e à 
Nação sobre o custo de formação, por exemplo, de um 
piloto da Aeronáutica. Isso custa, do início ao fim da 
sua formação, algo em torno de R$1,2 milhão, valor 
que incorpora não apenas os soldos, mas as despe-
sas com instrução, acomodação, desde as escolas 
preparatórias, com a manutenção das aeronaves de 
treinamento e com combustível, entre outras.

Isso se aplica de modo equivalente a diversas 
outras carreiras, entre as quais as de engenheiro mi-
litar, nos seus diversos ramos, bem como os diversos 
outros tipos de especialização, sejam em nível de en-
sino superior, sejam em nível de ensino técnico.

Ora, Sr. Presidente, as escolas militares estão 
entre as melhores instituições de ensino, as melhores 
e as mais bem aparelhadas do País, competindo com 
as outras até mesmo em posição vantagem, tanto da 
área pública quanto do setor privado.

Nos exames nacionais de proficiência, por exem-
plo, os Colégios Militares invariavelmente se posicio-
nam na ponta da lista dos melhores desempenhos. E 
as escolas especializadas – entre as quais, por serem 
mais bem conhecidas do público, menciono apenas 
o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o Insti-
tuto Militar de Engenharia (IME) – são simplesmente 
as melhores do País em seus setores, nada ficando a 
dever às melhores academias do mundo.

Eu estou entrando agora com um pedido de in-
formação ao Ministério da Defesa e aos setores com-
petentes para saber a taxa de evasão desses forman-
dos nessas escolas, que são as melhores escolas e 
competem com as melhores escolas do mundo nesse 
setor especializado. Porque, efetivamente, você ter uma 
escola como o ITA e o Instituto Militar de Engenharia e 
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não ver esse profissional, depois de um longo ensino, 
de um longo curso, contribuir para as Forças Arma-
das ou vê-lo sair para outra iniciativa entristece todos 
nós e, talvez, entristeça principalmente a ele, porque 
o amor que ele tem à farda passa a ser menor do que 
a necessidade que ele tem de buscar, na iniciativa pri-
vada, a melhoria da sua qualidade de vida por força do 
salário que ele terá que receber ou que ele teria que 
receber em outra atividade.

Tanta competência exige muitos recursos, não 
sendo de forma alguma barata a formação do oficial 
militar brasileiro.

Mas esse profissional tão qualificado, no qual o 
País investe tanto ao longo de sua formação, passa a 
sofrer uma enorme pressão do mercado de trabalho, 
logo após iniciada a sua atividade profissional, uma 
vez que seu soldo não corresponde (nem de longe!) 
aos salários externamente pagos a currículos de mes-
mo nível.

Essa comparação desfavorável pode ser estabe-
lecida não somente com relação ao setor privado, mas 
também em referência ao padrão de vencimentos hoje 
vigente no âmbito do próprio setor público.

Um dos casos mais ilustrativos das distorções 
que há nos vencimentos dos oficiais militares é preci-
samente o caso do piloto de aeronaves, ao qual antes 
me referia – profissional esse, por sinal, um dos mais 
assediados pelos recrutadores de talentos.

Um coronel da Aeronáutica, maior patente des-
sa Arma, recebe um salário líquido – eu prefiro não 
divulgar –, mas que é infinitamente menor do que o 
mesmo coronel a ir para a iniciativa privada para fazer 
a mesma atividade como, no setor privado, na função 
de piloto de helicóptero, com capacitação equivalente, 
apto a trabalhar, por exemplo, no ramo de voo offshore 
(no serviço de ligação com plataformas de exploração 
de petróleo). Este eu posso falar: um piloto de helicóp-
tero ganha, neste serviço, algo em torno de R$25 mil, 
não computado o total de eventuais benefícios adicio-
nais, talvez três ou quatro vezes mais do que ganha o 
oficial da Aeronáutica, que passou a sua vida inteira 
expectando melhorias no seu soldo.

Mas, ao tempo em que a modesta aposentadoria 
do militar somente chega após duas décadas de ser-
viço, de pesados encargos impostos às famílias nas 
frequentes transferências de domicílio e nas limitações 
de uma vida por vezes adstrita ao ambiente da caserna, 
o emprego no mundo civil oferece vantagens pratica-
mente imediatas, muito maiores no aspecto financeiro.

Desproporções similares e crescentes podem 
ser encontradas no ramo da medicina, da eletrônica 
militar, da engenharia de projetos, da manutenção de 
veículos e aeronaves, entre outras esferas de espe-

cialização, tomando inviável a retenção dos talentos 
militares em níveis adequados, à medida que o tempo 
passa e o fosso se alarga ainda mais, fato que merece 
a nossa incompreensão.

Ora, Sr. Presidente, a qualificação desses profis-
sionais atingiu tal nível de excelência – e a demanda 
por eles tal proporção no mercado de trabalho! – que 
nem mesmo a multa rescisória parece representar 
obstáculo eficaz, sendo frequente que as organizações 
arregimentadoras arquem com seu custo, como forma 
de viabilizar o desligamento dos oficiais e garantir a 
contratação no emprego externo.

Deixo clara aqui que a minha preocupação maior 
não são sequer as despesas com a formação desses 
oficiais ou com o valor cobrado a título de multa, mas 
com o prejuízo desses talentos que nós estamos per-
dendo. 

Hoje, o Brasil, após décadas de imobilismo, en-
cara, no momento em que vivemos, de valorização das 
Forças Armadas, um momento novo. E essa valoriza-
ção não será possível, Sr. Presidente, sem que a partir 
dela nós não tenhamos, no Ministério da Defesa, um 
protagonismo ativo. E aí eu convoco, sem medo, com 
a coragem cívica e a responsabilidade parlamentar, 
o Sr. Ministro para encampar conosco, no Senado,...

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –...
essa luta de recuperação salarial dos nossos homens 
e mulheres que prestam inestimáveis serviços às For-
ças Armadas, porque os números que trago hoje, fruto 
do levantamento que fez o jornal Correio Braziliense, 
são números que mostram o diagnóstico preciso de 
que não está funcionando o trabalho dos recursos hu-
manos feito pelas Forças Armadas.

Nós estamos perdendo os nossos talentos, quan-
do, somente num momento com este, o Brasil está 
procurando descortinar uma parceria com governos 
de outros países, que detêm tecnologias de ponta. E 
se nós não tivermos o talento brasileiro formado, bem 
formado nas nossas escolas, com aptidão para rece-
ber essa tecnologia, nós não iremos a lugar nenhum.

Esse é um desabafo, Sr. Presidente, que eu pre-
cisava fazer neste momento para deixar um repto, uma 
convocação, mas, antes de tudo, uma exclamação de 
apoio às Focas Armadas Brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – Obrigado, Senador Vital do Rêgo. V. Exª ex-
pressa o sentimento da maior responsabilidade com 
o Brasil, quando analisa que um piloto tem um custo 
para o Brasil de até R$1,2 milhão na sua formação e, 
depois, corre o risco de não ficar nas Forças Arma-
das, exatamente pelas ofertas do mercado. Isso é, re-
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almente, preocupante e requer uma atenção especial 
do nosso Governo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Em atenção ao Requerimento nº 279, de 2013, 
o Senador Antonio Carlos Valadares, requer licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período 
de 17 a 20 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 aprovam o 
presente requerimento mantenham-se como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Agora, com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agrade-
cendo, eu queria registrar a visita – penso que estavam 
em um congresso da Assembleia de Deus – que hoje 
aqui tivemos de vários pastores. Fizemos questão de 
registrar, cumprimentar e agradecer a visita. 

Sejam bem-vindos a Brasília e ao Senado Federal!
Eu, hoje de manhã, estive com o Pastor Carlos, 

que é o líder da Assembleia de Deus em Cruzeiro do 
Sul, a segunda maior Assembleia de Deus do Acre; a 
de Rio Branco é o Pastor Luiz Gonzaga, também um 
bom amigo, que não pôde vir por questões de inscrição 
e tal. Mas o Acre estava muito bem representado nes-
sa convenção, nesse congresso. Espero que tenham 
tido boas deliberações. 

Sejam bem-vindos!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quem me 

acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, ve-
nho à tribuna para fazer um registro. Vim exatamente 
nesta tribuna há poucos dias, logo que cheguei de 
Rio Branco, para falar da situação de caos que está-
vamos vivendo na cidade de Brasiléia, tendo em vis-
ta a entrada, naquela segunda-feira; 1.300 haitianos, 
pessoas da República Dominicana, nigerianos, sene-
galeses, pessoas de Bangladesh, mulheres, homens, 
grávidas, crianças, sem documentação, no nosso País, 
em Brasiléia.

Domingo passado, visitei, conversei com eles. A 
situação é da maior gravidade. O Governo do Estado 
fazendo o possível e o impossível; a situação só não 
era mais grave por conta do empenho pessoal do Go-
vernador Tião Viana. Quero parabenizar o Secretário 
de Direitos Humanos Nilson Mourão, o Damião, que 
representa a secretaria, todos que se dedicaram nesse 
período a acolher, a tomar uma atitude humanitária. 

Imaginem, senhoras e senhores, 1.300 pessoas 
sem documento; 10% da população de Brasiléia se 
transformaram em pessoas de várias nacionalidades 

sem documentação, com risco iminente de uma tragé-
dia, com risco iminente de uma situação de descontrole.

Quando cheguei aqui, falei com o Ministro Eduar-
do Cardozo, da Justiça; com o Ministro das Relações 
Exteriores Antonio Patriota, e fui também à Casa Civil, 
com a Ministra Gleisi. Hoje fiz outra audiência, mas já 
para agradecer à Presidenta Dilma, ao Governo Federal. 

Quero, daqui da tribuna do Senado Federal, da 
mesma maneira que coloquei o problema, hoje, Se-
nador Raupp, Senador Randolfe e Senador Anibal, 
que preside esta sessão, agradecer, fazer um regis-
tro nos Anais do Senado do empenho, da dedicação 
do Governo Federal, que fez uma reunião com vários 
Ministros, a Chefe da Casa Civil estava, a coordena-
ção do Ministro da Justiça, o Ministério das Relações 
Exteriores, do Trabalho, a área social do Governo, por 
horas discutindo essa situação tão grave que viven-
ciamos no Acre.

Falei há pouco com o Governador Tião Viana, que 
está muito agradecido com a atitude que o Governo 
tomou. Amanhã chega um grupo enorme do Governo 
Federal ao Acre, que lá estará até que se tenha uma 
solução final para o problema desses imigrantes ilegais 
pela fronteira do Brasil com o Peru, através do nosso 
Estado do Acre.

Faço aqui, em nome do Governador Tião Viana, 
um agradecimento então a toda equipe do Governo 
da Presidenta Dilma. A partir de ontem, já começaram 
expedir 90 vistos de entrada; hoje já está alcançando 
100 e, amanhã, chega uma equipe grande e esse nú-
mero deve ser ampliado. Estão fazendo contato com 
empresários, para que as mulheres, principalmente, 
possam ser acolhidas.

Venho à tribuna, para concluir o meu pronun-
ciamento, que é bem rápido, fazer o registro da ação 
rápida do Governo Federal.

Quero agradecer, do fundo do coração, a atitude 
correta do Ministro Antonio Patriota, que está mobili-
zando toda uma equipe para também encaminhar, junto 
às embaixadas e aos Governos do Peru e do Equador, 
a solução para que não siga esse verdadeiro tráfico 
humano, passando pelo Equador e pelo Peru, com ex-
ploração de pessoas que já enfrentam uma situação 
de absoluta precariedade.

Quero agradecer, de modo muito especial, à Po-
lícia Federal, agradecendo pelo empenho, o sacrifício 
que está fazendo. E faço isso na pessoa do Sr. Minis-
tro da Justiça, Eduardo Cardozo, que convocou e co-
ordenou essa reunião, conseguindo fazer com que a 
tranquilidade e a expectativa de solução do problema 
fossem colocadas no Estado do Acre.

Então, é nesse sentido que eu agradeço o em-
penho e a determinação da Presidenta Dilma e da 
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Ministra Gleisi. Eu vi isso hoje à tarde, quando ela 
mesma participou da busca por uma solução, que 
não é fácil. O Governo Federal deverá anunciar, nos 
próximos dias, as medidas que estão sendo tomadas 
para por fim a essa situação de absoluta ilegalidade, 
uma situação que expõe pessoas já fragilizadas pelos 
problemas que enfrentam decorrentes dos desastres 
naturais – como é o caso dos haitianos – e da miséria, 
da pobreza em que se encontram os países de origem 
dessas pessoas que tentam uma melhor sorte e um 
refúgio aqui no Brasil.

É óbvio que tem de nos guiar o sentimento hu-
manitário, mas nós não podemos deixar, também, que 
essas pessoas fiquem reféns de verdadeiras quadri-
lhas que se montaram ao longo desse percurso, entre 
o Panamá até a fronteira do Peru com o Acre, explo-
rando as pessoas que já são exploradas pela situação 
de absoluta precariedade que vivem.

Cumprimento o Governador Tião Viana, toda a 
sua equipe. Graças a Deus, as medidas estão sendo 
adotadas sem que uma tragédia ainda maior tenha 
ocorrido. Mas a tragédia humana que eu presenciei de 
1.300 pessoas amontoadas em Brasiléia, há semanas, 
inclusive repercutiu. Quero parabenizar a Rede Globo 
de Televisão, que fez uma matéria impecável no Jornal 
Nacional; quero parabenizar o jornal Correio Brazilien-
se, o jornal O Globo, que também deram uma atenção 
especial, bem como todos os profissionais da imprensa 
que se sensibilizaram com essa situação que estáva-
mos e ainda estamos vivendo.

Agora, felizmente, há uma perspectiva de solu-
ção. E acredito que logo, logo o Governo vai anunciar 
todas as medidas adotadas para solucionar o problema 
e para que ele não siga ocorrendo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Passo a palavra agora, ao Senador Valdir Raupp, 

pela Liderança do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Anibal Diniz, do Estado do Acre, Srªs e Srs. 
Senadores, inicialmente, queria agradecer ao Sena-
dor Randolfe Rodrigues por ter permutado comigo, em 
função de que vou viajar daqui a pouco.

Muito obrigado, Senador Randolfe.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a essên-

cia da atuação parlamentar é fazer avançar as ideias 
e os projetos que podem transformar positivamente a 
realidade dos Estados que representamos e do nosso 
País. É também a sua atividade mais gratificante ver 
triunfar um projeto sobre o qual nos debruçamos com 

afinco e com convicção. Desfrutamos da sensação 
reconfortante do dever cumprido.

Há poucos dias, Sr. Presidente, tive a oportuni-
dade de celebrar um desses momentos. No último dia 
3 de abril, o Conselho Nacional das Zonas de Proces-
samento de Exportação aprovou a proposta de criação 
da Zona de Processamento de Exportação de Porto 
Velho, no meu Estado, Rondônia. Trata-se de uma 
medida fundamental para o avanço do processo de 
industrialização do Estado de Rondônia.

Recebi a notícia com grande alegria, pois, em 
2007, apresentei o Projeto de Lei nº 351, com o obje-
tivo de criar a ZPE em Porto Velho. Em 2009, a matéria 
foi aprovada pelo Senado Federal.

A Zona de Processamento de Exportação de Por-
to Velho será localizada próxima às futuras instalações 
do complexo logístico e industrial do novo porto fluvial 
do Rio Madeira, em uma área de 258 hectares, isto é, 
mais de 2,5 milhões de metros quadrados.

Sobre essa área, Sr. Presidente, eu quero aqui 
fazer um parêntese para agradecer ao Senador Blairo 
Maggi, que implantar, nos próximos meses, um com-
plexo portuário privado. Quando governador, eu e o 
empresário Blairo Maggi, talvez, tenhamos implanta-
do a primeira PPP do Brasil: um projeto de parceria 
do Governo do Estado com o Governo Federal e com 
a iniciativa privada. Construímos um porto graneleiro 
em Porto Velho, o primeiro porto graneleiro. E, de lá 
para cá, mais dois terminais graneleiros se instalaram: 
a Cargill e a Bunge. Então, hoje, temos a Maggi, a 
Cargill e a Bunge instaladas em Porto Velho. E deve-
rão entrar outros. Estamos invertendo o fluxo da soja, 
que antes vinha de Rondônia e do Mato Grosso para 
os Portos de Paranaguá e Santos, e, hoje, vem para 
o Porto de Porto Velho, no Rio Madeira, em Rondônia, 
com transbordo em Itacoatiara, no Amazonas,, com 
navios de grande calado.

Dessa forma, não tenho nenhuma dúvida de que, 
com esse complexo de Porto Velho, com esse terreno 
de 258 hectares e mais as outras áreas, onde já há 
outras empresas interessadas em se instalar, teremos 
ali um grande polo industrial para gerar emprego e 
renda em Porto Velho.

Mas, continuando nos agradecimentos, lembro 
que o Senador Blairo Maggi intercedeu junto a uma 
empresa que tinha 3.000 hectares de terra às margens 
do Rio Madeira para, e eles concederam uma área de 
100 hectares para o novo porto público, o porto organi-
zado em Porto Velho, afora os terminais privados, bem 
como essa área de 258 hectares para a implantação 
da nossa ZPE.

A ideia, Sr. Presidente, é fazer surgir naquela 
região um polo industrial capaz de gerar emprego de 
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qualidade e renda digna para a população rondoniense, 
o que se fará tanto mais necessário a partir da conclu-
são das obras das Usinas de Jirau e Santo Antônio, 
pois a massa de trabalhadores ocupada nesses dois 
grandes empreendimentos precisará buscar novas 
oportunidades de ocupação remunerada.

Foram em torno de quase 40 mil trabalhadores 
treinados, capacitados para trabalhar nas Usinas do 
Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, que vão gerar cer-
ca de 7.000 MWatts de energia, tanto para Rondônia 
e Acre, futuramente com linhas de transmissão para 
Manaus, como para o Brasil; pois as duas linhas de 
transmissão que saem de Jirau e Santo Antonio vão 
desaguar em Araraquara, no Estado de São Paulo, 
para fornecer energia para aquele Estado, bem como 
para Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros centros 
consumidores. Mas a sobra dessa energia, o que vai 
ficar em Rondônia, será suficiente para instalar indús-
trias de grande porte lá no nosso centro industrial e na 
Zona de Processamento de Exportação. 

Nós estamos criando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, um sistema intermodal em Rondônia. Ron-
dônia é o centro geográfico da América do Sul, logo, 
com a hidrovia do rio Madeira, com os terminais portu-
ários que serão construídos, com as nossas rodovias 
e as pontes de integração de Guajará-Mirim, de Abunã 
via Acre, a ponte de Porto Velho via Manaus e mais a 
ferrovia que vamos construir de Porto Velho a Vilhena 
ou até Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para es-
coar toda a safra de soja, grande parte dela por esta 
ferrovia, nós estamos criando um verdadeiro sistema 
intermodal de transporte: rodovia, hidrovia e ferrovia.

E, por falar em hidrovia, nós vamos dragar a 
hidrovia do Rio Madeira, onde, no período da estia-
gem, da seca, criam-se bancos de areia, dificultando 
a navegação das barcaças que transportam soja, que 
transportam petróleo, que transportam outras cargas. 
Esse problema será solucionado com a dragagem que 
deverá começar este ano, um compromisso assumido 
pelo Ministério dos Transportes.

E quero parabenizar aqui – ainda não tive oportu-
nidade de fazê-lo da tribuna do Senado – o ex-senador 
e ex-governador César Borges que assumiu o Minis-
tério dos Transportes. Sei que ele substitui um grande 
Ministro, Paulo Sérgio Passos, que muito se dedicou 
à Pasta durante todo esse tempo. Foi o Ministro que 
por mais tempo ocupou interinamente o Ministério dos 
Transportes, por várias ocasiões, e que desenvolveu 
projetos importantes para o Norte, para Rondônia, para 
o Acre e para todo o Brasil.

Espero que o Ministro César Borges, em parceria 
com o General Fraxe, Diretor-Geral do Dnit, e outras 
autoridades do setor de transporte, possam colocar 

em prática todos esses projetos que estão hoje para 
serem iniciados, tanto em Rondônia como em outras 
partes do Brasil.

Repito: estamos criando, com a construção da 
ferrovia, um sistema intermodal dos mais modernos 
de transporte para a Região Norte do Brasil, e, quem 
sabe, um dia, interligando a ferrovia ao Peru, aos por-
tos do Pacífico, transformando essa ferrovia em uma 
ferrovia transcontinental.

Como todos sabem, as ZPEs são áreas delimita-
das, nas quais empresas voltadas para as exportações 
gozam de incentivos tributários e cambiais, além de 
procedimentos alfandegários simplificados.

Hoje, temos, lá no Acre – ainda há pouco comen-
távamos ali na mesa onde comanda os nossos traba-
lhos o Presidente Anibal Diniz, do Estado do Acre –, 
a ZPE de Senador Guiomar, do Estado do Acre. que 
está pronta, alfandegada, e deve estar recebendo al-
gumas indústrias neste momento. Contudo, Senador 
Aníbal Diniz, precisamos mudar esse sistema. Em Santa 
Catarina, já temos uma pronta há algum tempo e que 
nunca funcionou. Eu não sei se em outras partes do 
Brasil. Há algumas aprovadas.

A minha preocupação é no sentido de que, com 
esse modelo – e o Ministro também quer mudar, está 
trabalhando para mudar – de 20% para mercado inter-
no e 80% para exportação, serão poucas as empresas 
interessadas em ingressar na Zona de Processamento 
de Exportação.

Nós precisamos mudar pelo menos para 60% e 
40% – 40% da produção da ZPE para o mercado inter-
no, e 60% para exportação. Aí ficaria um pouco mais 
equilibrado e poderíamos atrair mais indústrias, tanto 
para a ZPE do Acre, em Senador Guiomar, quanto para 
a ZPE de Porto Velho, lá em Rondônia.

Então, quero trabalhar nesse sentido para que 
possamos inverter essa lógica e colocar 60% para 
exportação e 40% para o mercado interno, para que 
possamos atrair mais indústrias.

O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Como prevê, inclusive, o projeto da Senadora 
Lídice da Mata, relatado pelo Senador Jorge Viana, isto 
é, no sentido de aumentar a possibilidade de as empre-
sas oferecerem seus produtos para o mercado interno.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Sim; 40% para o mercado interno e 60% para expor-
tação. Aí já começa a melhorar e ter mais atratividade 
para as empresas que queiram ingressar nas Zonas 
de Processamento.

O modelo de ZPEs é utilizado pelos Estados Uni-
dos da América desde os anos 30 e foi um dos princi-
pais propulsores, a partir dos anos 70 e 80, da econo-
mia de países como Cingapura, China, Índia e outros.
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Se esse modelo não fosse bom, já há quase cem 
anos, esses países não estariam empreendendo esse 
modelo. Então, é claro que é uma coisa boa que impul-
sionou esses países e poderá ajudar, nesse momento 
importante que a economia do Brasil atravessa, a au-
mentar as nossas exportações, algo de que o Brasil 
está precisando muito.

Mais recentemente, Sr. Presidente, os novos “ti-
gres asiáticos” – Tailândia, Vietnã, Malásia, Filipinas e 
Indonésia – também apostaram em políticas de atração 
de empresas transnacionais, por meio da implantação 
de áreas de livre comércio.

O senhor pode ver que outros países também es-
tão entrando em ritmo acelerado nessa área das ZPEs.

O mesmo fenômeno se observa em países euro-
peus do antigo bloco comunista, de que são exemplos 
destacados a Hungria, a República Tcheca e a Polônia.

A experiência internacional demonstra cabal-
mente que as ZPEs conseguem atrair investimentos 
novos; reduzir desequilíbrios regionais; aumentar as 
exportações; gerar emprego e renda; e promover a 
inovação tecnológica.

No mundo, as ZPEs movimentam cerca de 
US$500 bilhões em exportações líquidas e geram 
mais de 70 milhões de empregos.

Eu acho que seria também uma compensação, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós que somos 
da Amazônia, somos amazônidas, uma compensação 
pela preservação ambiental. A Amazônia preserva 83% 
das suas florestas, eu falo da Amazônia, não apenas 
do Estado do Amazonas, que preserva 97% – apenas 
3% do Estado do Amazonas foi desmatado –, mas da 
Amazônia Legal, que é 61% do território nacional e 
preserva 83% das suas florestas – apenas 17% da 
florestas amazônicas foram desmatadas!

Então, eu acho que essas ZPEs, a exemplo do 
Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, 
que foi um freio, um amortecedor nas derrubadas, no 
desmatamento, porque preservam, repito, 97% das 
suas florestas, essas ZPEs poderiam também amorte-
cer um pouco o avanço do desmatamento nos demais 
Estados do Norte do País.

Com a criação da unidade de Porto Velho, que 
deverá ocorrer nos próximos dias por meio da edição de 
decreto da Presidente Dilma Rousseff, o Brasil passará 
a contar com 25 ZPEs. Ainda é pouco, se pensarmos, 
por exemplo, que a China tem 187 Zonas de Proces-
samento de Exportação; os Estados Unidos têm 150; 
o México tem mais de cem, sem falar naqueles outros 
países que eu citei agora há pouco. Na verdade, o Bra-
sil precisa passar a tratar o tema das Zonas de Pro-
cessamento de Exportação como prioridade nacional. 

Há, portanto, muito por fazer. Tenho certeza de 
que, no que depender das bancadas de Rondônia na 
Câmara e no Senado Federal, não faltará apoio aos 
Governos Estadual e Federal para que a ZPE de Por-
to Velho passe a funcionar no mais curto espaço de 
tempo possível.

Por falar em Governo Federal e Estadual, o Go-
vernador Confúcio Moura, do meu Estado, o Estado de 
Rondônia, que é do meu partido, está empenhadíssi-
mo para a instalação dessa Zona de Processamento 
de Exportação. Ele que ajudou a arrumar o documen-
to desse terreno, está disposto a investir na Zona de 
Processamento de Exportação, e eu coloquei emenda 
de bancada também para a implantação desta ZPE.

Por fim, gostaria, por questão de justiça, de re-
gistrar meu agradecimento ao Ministro Fernando Pi-
mentel e à sua equipe, em especial, aos servidores da 
Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas 
de Processamento de Exportação pelo trabalho e em-
penho na aprovação da ZPE de Porto Velho.

E devo, Sr. Presidente, assim que ela for homolo-
gada pela Presidência da República, fazer um convite 
ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Ministro Fernando Pimentel, para que ele 
possa ir a Porto Velho para assinarmos a instalação, 
não ainda a implantação, mas pelo menos decretar a 
instalação da Zona de Processamento de Exportação 
de Porto Velho.

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, 
senhoras e senhores, muito obrigado, Senador Randol-
fe Rodrigues pela permuta do tempo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Raupp.

Agora, com a palavra, teríamos a intercalação 
dos Líderes, mas vamos fazer um revezamento, o 
Senador Randolfe Rodrigues usa a palavra agora e 
depois preside.

Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, todos os que nos ouvem e 
assistem pela Rádio e pela TV Senado, quero voltar 
a tratar aqui de um assunto de que ontem tratamos 
exaustivamente e, ao que me parece, não pode ter sido 
encerrado no dia de ontem, sobre a fórmula de partilha 
do Fundo de Participação dos Estados. 

O Plenário do Senado aprovou o relatório do 
ilustre Senador Walter Pinheiro, derrotando, inclusive, 
uma emenda de nossa autoria. Aliás, a emenda de 
nossa autoria era uma de várias emendas que esta-
vam sendo propostas aqui, Senador Anibal – inclusive 
várias assinadas pelo meu Estado, várias subscritas 
em comum entre mim, o Senador João Capiberibe, do 
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Amapá, V. Exª e o Senador Jorge Viana –, que busca-
va equalizar as perdas que estavam sendo propostas 
no substitutivo original do Senador Walter Pinheiro. 

Primeiramente, é bom que entendamos que essa 
história não encerrou aqui, nós ainda temos um capítulo 
sobre o debate da partilha do Fundo de Participação 
dos Estados na Câmara Federal, e seria inadequado 
e injusto nós estabelecermos como parâmetro que o 
único debate sobre a partilha do FPE é o substitutivo 
original do Senador Walter Pinheiro, a partilha atual e 
a chamada Emenda 17, que foi por nós apresentada 
ontem.

Eu quero recapitular, primeiramente, esse de-
bate, Senador Anibal. Quero lembrar que o Supremo 
Tribunal Federal decidiu, em 2010, que a partilha atual 
era inconstitucional. Deu um prazo para o Senado da 
República resolver esse problema. Nós deixamos para 
resolver esse problema na última hora, de afogadilho. 
O prazo do Supremo Tribunal Federal expirava em 31 
de dezembro de 2012. Nós deixamos o prazo expirar, 
passamos o ano de 2011 – a decisão do Supremo, 
quero reiterar, foi em 2010 –, nós deixamos passar o 
ano de 2011, nós deixamos passar o ano de 2012. Por 
leniência, não apreciamos essa matéria. 

O absurdo é que muitos dos responsáveis pela 
leniência argumentaram, na última hora, que a maté-
ria tinha que ser aprovada às pressas e de afogadilho. 
Foi formada uma comissão de notáveis, foi designa-
do o relator da matéria e foi limitado o debate, ao que 
parece, como se houvesse somente duas propostas: 
a proposta do Senador Walter Pinheiro e as emendas 
que apresentamos. Não havia somente duas propostas 
nesse debate do FPE, Senador Anibal. É importante 
lembrar que na Câmara dos Deputados existiam e 
existem, pelo menos, oito projetos de partilha do FPE, 
e aqui no Senado Federal existiam outros quatorze 
projetos de partilha. O substitutivo final do Senador 
Walter Pinheiro não levou em consideração muitos dos 
parâmetros que estavam apresentados na totalidade 
dos projetos existentes. 

E, me permita, o parecer final desconsiderou, in-
clusive, um estudo técnico do Senado, que antecedeu 
o próprio parecer final e antecedeu a própria comissão 
de notáveis. O Senado editou, em junho de 2011 – Se-
nador Anibal, quero lembrar, o Senado editou, em junho 
de 2011 –, uma produção do seu Núcleo de Estudos e 
Pesquisas, uma produção periódica do Senado, sob o 
título “Textos para discussão nº 96”, uma sugestão de 
novos critérios de partilha que atendessem à determi-
nação do Supremo Tribunal Federal. Senador Anibal, 
essa sugestão do Senado sequer foi considerada. Essa 
sugestão do Senado, a proposta de partilha, que, me 
parece, a partir das recomendações aqui apresenta-

das, viria a ser a mais justa, sequer transitou nos de-
bates a que assisti aqui no Senado. Isso foi em junho 
de 2011, passamos todo o 2011, todo o 2012, e não 
apreciamos o tema, embora a consultoria técnica do 
Senado já tivesse preparado isso um ano e meio an-
tes do prazo de encerramento, do prazo determinado 
pelo Supremo Tribunal Federal.

O outro aspecto que aqui quero ressaltar foi a 
completa ausência da União Federal nesse debate. 
Muitos Parlamentares ontem se levantaram e disseram 
que era uma injustiça contra o Estado. O parâmetro 
de injustiça não temos, como ontem disse: não temos 
um “injustiçódromo” aqui, um “injustiçódromo”, um pa-
râmetro para definir o que é mais injusto.

Ora, o que é mais injusto, reduzir partilha de um 
Estado do Nordeste, que tem a arrecadação altíssi-
ma, ou reduzir a partilha de um Estado da Amazônia, 
que só depende do FPE? São parâmetros subjetivos 
demais para dizer. Vai ficar no discurso vazio de que 
o mais injusto, o Senador de um Estado que é indus-
trializado vai dizer que é injusto com o seu Estado; o 
Senador de um Estado não industrializado, como o 
meu, vai dizer que é injusto com o seu Estado. Então, 
não temos esse parâmetro para definição.

Esse debate deveria, em primeiro lugar, ter sido 
mediado pela União. Lamentavelmente, o Governo da 
União fez com esse debate a mesma coisa que fez 
com o debate sobre os royalties. Lançou às feras os 
irmãos, os Estados-membros da Federação brasileira! 
Lançou irmão contra irmão. Ficou de bastidor. Ficou de 
camarote assistindo enquanto há o completo engalfi-
nhamento entre os Estados-membros da Federação.

Parece-me que era necessário e fundamental, 
nesse momento, ter tido por parte da União Federal 
uma mediação sobre esse debate do FPE e isso não 
aconteceu.

Eu acredito que deve ser considero que este Se-
nado teve uma belíssima iniciativa no início deste mês, 
fez duas reuniões: uma com todos os Governadores de 
Estado e depois fez uma reunião com todos os Prefei-
tos das Capitais. Nessas duas reuniões, 

Nessas duas reuniões – na reunião com os Go-
vernadores de Estado – quero lembrar uma proposta 
apresentada pelos Governadores estatuais que era de 
ampliação da base. A apresentação de uma proposta 
de emenda constitucional que amplie a base do Fundo 
de Participação dos Estados que hoje é dependente 
somente da arrecadação do Imposto de Renda e do 
IPI, ampliando a base do Fundo de Participação dos 
Estados e incluindo os tributos da Cofins e da CSLL.

O Governo Federal não deu resposta a essa 
demanda dos governadores estaduais. Bastaria ser 
aprovada aqui pelo Congresso Nacional essa proposta 
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de emenda à Constituição – e quando se quer aprova-
-se rapidamente. Bastaria aprovar-se essa proposta 
de emenda constitucional ampliando a base do FPE 
para também contemplar a Cofins e a CSLL que não 
teríamos aqui uma guerra entre irmãos, uma guerra 
entre os Estados federados. Mas para essa proposta 
dos Governadores foi feita, por parte do Governo da 
União, ouvido de mercador. Não foi considerada. Não 
foi considerada, porque 50% do Orçamento da União 
é, lamentavelmente, destinado à dívida pública. Nes-
ses 50% que são destinados à dívida pública estão 
inclusos os tributos que são arrecadados, em especial 
com a Cofins e a CSLL. 

Quero, aqui, ressaltar e destacar, retomar, um 
estudo do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado 
Federal. O estudo, de junho de 2011, tem como título 
o Fundo de Participação dos Estados: sugestão de 
novos critérios de partilha atendam determinação do 
STF. O que é dito aqui? Reitero que esse é um estudo 
da consultoria técnica do Senado. Primeiro, é dito aqui 
qual é o objetivo do FPE, muito diferente de quaisquer 
outros objetivos levantados durante o debate. O objetivo 
do FPE “é equalizar a capacidade fiscal entre as [...] 
[unidades da Federação].” O FPE não tem por funda-
mento a substituição da receita tributária dos Estados 
da Federação. Olha que fala isso do meu Estado, que 
tem uma dependência do FPE, mas que tem de supe-
rar a dependência que tem do Fundo de Participação 
dos Estados, assim como tem de ser superado pelos 
Estados do Acre, de Rondônia e Roraima. 

Então, esse é o objetivo fundamental do Fundo.
Veja, foram transferidos aos Estados 21,5% da 

arrecadação do imposto de renda e do IPI em 2009. 
Uma simples medida do Governo Federal em 2010, 
a isenção do IPI para a indústria automotiva, levou os 
Estados federados a uma completa crise. O Governo 
da União reduz o IPI da indústria automotiva, mas faz 
um favor com o chapéu que pertence aos outros. O 
IPI é um imposto que pertence aos Estados da União 
e leva os Estados da União a uma crise sem prece-
dentes. O Governador do meu Estado me informava 
ontem que, devido à prorrogação da isenção sobre o 
IPI, deverá haver uma perda de R$15 milhões no pró-
ximo mês. Veja, o Governo acaba fazendo favor com o 
chapéu alheio em relação a isso. Então, em 2009 essa 
arrecadação foi de 21,5%. Bastaria que fosse apresen-
tada aqui, agora, simultaneamente com a proposta de 
partilha do FPE, uma proposta de emenda à Consti-
tuição, ampliando a base do FPE a novos impostos, à 
Cofins e à CSLL. Aí seria impedido que Estados fos-
sem lançados contra Estados.

Portanto, não considero adequado o argumento, 
o debate que travamos ontem, dividindo a Federação 

brasileira, lançando Nordeste contra Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste, Amazônia; este, lamentavelmente, é o 
debate da “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Esse 
debate seria resolvido e esse conflito federativo não 
haveria com uma simples medida de apreciação, aqui, 
de uma proposta de emenda à Constituição, que não 
prejudicaria nenhum Estado da Federação. Por isso, 
deveria ser fundamental a mediação por parte do Go-
verno da União.

Em 2009, foi transferido para os Estados 1,15% 
do nosso Produto Interno Bruto. Eu reitero: quase 30% 
do Produto Interno Bruto foi para o comprometimento 
com o superávit primário, para o comprometimento 
com os chamados serviços da dívida pública.

Diz-se que foi injusto com alguns Estados, mas o 
que dizer da injustiça contra Estados que dependem, 
em especial, da partilha do FPE, como é o caso do 
Amapá, de Roraima, do Acre e de Tocantins, e que têm 
uma perda de quase 45% da sua partilha do FPE, o 
que causará resultados trágicos para a sua população?

O outro aspecto, parece-me, é que vamos insistir 
em incorrer em uma ilegalidade. Eu quero trazer aqui 
a razão central da inconstitucionalidade, suscitada

pelo Estado do Mato Grosso e pelo Estado de 
Goiás, em relação à partilha do FPE, prevista na Lei 
Complementar nº 62, de 1989, e acatada pelo STF.

Qual é a principal fonte de inconstitucionalidade? 
A principal fonte de inconstitucionalidade são as cotas 
fixas, porque o princípio do FPE é o caráter equaliza-
dor do fundo. As cotas fixas de partilha, propostas no 
fundo, incorrem em inconstitucionalidade, e assim foi 
declarado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ora, o que fizemos ontem foi insistir nas cotas 
fixas de partilha do FPE. Reitero: incorreremos em 
nova inconstitucionalidade, e, por isso, essa história 
não se resolverá agora.

Uma das recomendações do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas do Senado foi a seguinte: “As alterações 
no sistema tributário brasileiro nas regras de partilha 
de recursos entre membros da Federação dificilmente 
seriam aprovadas por consenso.” Por isso, sugeriria 
esse estudo a necessidade de mediação nas propos-
tas de partilha.

Eu quero, só para concluir, Sr. Presidente, des-
tacar algumas das conclusões desse estudo técnico 
do Senado, que, reitero, foi de junho de 2011. Demo-
ramos um ano e meio, em seguida, descumprimos o 
prazo do Supremo Tribunal Federal, e não considera-
mos esse estudo.

Nas recomendações, diz-se: “Não se deve tentar 
utilizar o FPE para atingir outros objetivos de políticas 
públicas que não seja a simples equalização da ca-
pacidade fiscal [...].”
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Isso não foi considerado.
Diz aqui:

Não se deve fixar, a priori, um percentu-
al a ser destinado a alguma(s) região(ões) 
geográfica(s). A atual regra de reservar 85% 
do FPE para os Estados do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste produz mais distorções do 
que soluções.

De fato, houve, mais uma vez, sobejamente uma 
sobrecarga no FPE em uma região, em desfavor de 
outras regiões, e, nesse caso, em desfavor, em es-
pecial, dos pequenos Estados da Amazônia: Amapá, 
Roraima, Rondônia e Acre.

Essa conclusão dizia mais o seguinte – veja, con-
clusão de um estudo técnico do Senado: 

A definição de critérios de partilha que agrupam 
os Estados em faixas de renda per capita e de 
população resulta em mudanças bruscas na 
participação de Estados que, por uma pequena 
mudança na população ou na renda, mudam 
de faixa, Isso gera a judicialização da partilha.

Já recomendava que o que foi feito ontem vai 
gerar nova judicialização.

Depois: “A renda per capita não é um bom indi-
cador de capacidade fiscal antes do FPE, pois é for-
temente influenciada pelo próprio FPE nos Estados 
mais dependentes do fundo.”

Parece-me que foi, lamentavelmente, o que nós 
fizemos ontem.

Por fim, Sr. Presidente, esse estudo técnico do 
Senado, de 2011 – não me canso de reiterar a data 
–, propunha uma simulação de novo critério de rateio.

Nessa simulação de novo critério de rateio, feita 
pelo estudo técnico, o coeficiente do FPE do Amapá, 
por exemplo, passaria de 3,42% para 3,29%, uma re-
dução de menos 5% – a redução ontem aprovada foi 
de 12% para o Amapá. Em Tocantins, haveria a redu-
ção para 3,13%. No caso de Tocantins, então, a per-
da seria de menos de 8%, ou seja, muito abaixo da 
perda que o Estado de Tocantins teve. Em Rondônia, 
ao invés de perda, esse estudo técnico propunha um 
acréscimo de 3%.

Então, mais uma vez, dá para se perceber que 
os critérios pelo menos desse estudo técnico do Se-
nado, de 2011, não foram considerados no substitutivo 
aqui presente.

Sr. Presidente, esse tema ainda vai para a Câma-
ra e, por isso, não se esgotou. E eu não gostaria que, 
na Câmara, houvesse de novo o confronto que ocor-
reu aqui: o confronto de Estados do Nordeste contra 
Estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Amazônia, 

o confronto de alguns Estados contra outros. Não gos-
taria que o parâmetro fosse esse.

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Eu não gostaria que o parâmetro fosse subs-
titutivo versus Emenda 17. Para isso, é necessário que 
entre em cena, nesse debate, que joga irmão contra 
irmão, Estado da Federação contra Estado da Fede-
ração, a mãe de todos os Estados da Federação: a 
União. É em torno dela que se congregam os 27 entes 
federados. E uma mãe – vamos combinar – não pode 
ver os seus filhos se lançarem à guerra entre si, sem 
fazer a mediação que impeça que isso ocorra.

Espero que a Câmara tenha a sapiência neces-
sária para não incorrer numa guerra federativa e, mais 
do que a Câmara, que a União intervenha, impedindo, 
mais uma vez, que irmão se lance contra irmão.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.

Peço a gentileza de V. Exª...

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – ... assumir a Presidência, no nosso revezamento 
de pronunciamentos aqui.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Fora 
do microfone.) – O mais jovem Presidente do Congres-
so do mundo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Isso mesmo. O mais jovem Presidente do Con-
gresso do Brasil: Randolfe Rodrigues.

O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco/
PSOL – AP) – Com a palavra, o ilustre Senador Anibal 
Diniz, do glorioso Estado do Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Senador Randolfe.

Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes 
da Rádio Senado, ocupo inicialmente a tribuna para 
fazer o registro da agenda que aconteceu hoje no Es-
tado do Acre, na cidade de Capixaba. O Governador 
Jorge Viana, o Secretário da Seaprof, Secretaria que 
apoia diretamente a produção no Estado do Acre, e 
o Prefeito Vareda, da cidade de Capixaba, participa-
ram da inauguração do silo graneleiro daquela cida-
de, mais um investimento do Governo do Estado do 
Acre, na BR-317, com objetivo de ampliar a oferta de 
silo graneleiro para poder dar conta da produção, que 
tem aumentado consideravelmente no Estado e que 
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tem tido uma atenção muito especial do Governador 
Tião Viana.

Toda a produção, neste momento, tende a ter um 
acréscimo. E o Governo a está incentivando fortemen-
te, porque há três empreendimentos em curso, que já 
estão plenamente em atividade no Acre: o Acreaves, 
frigorífico de aves de Brasileia; o frigorífico Dom Por-
quito; e a Granja Carijó. Esses três empreendimentos 
juntos vão consumir mais de 300 mil sacas de milho por 
ano. Isso é suficiente para absorver toda a produção 
de milho do Estado do Acre. Então, há um momento 
propício para a produção no Estado do Acre.

O Governador Tião Viana tem procurado dar toda 
a atenção. No ano passado, ele, num só gesto, num só 
ato, fez a aquisição de 365 máquinas e implementos 
agrícolas para fortalecer a política de mecanização, 
para fortalecer o apoio à produção agrícola no Esta-
do do Acre.

Então, a inauguração desse silo graneleiro em Ca-
pixaba faz parte desse esforço que está acontecendo.

Outro passo que também está em curso no Es-
tado do Acre é exatamente o complexo industrial da 
piscicultura, em que só a indústria de ração vai tam-
bém ter a necessidade de insumos agrícolas, de milho 
principalmente, para a produção de ração. Então, há 
neste momento um grande incentivo à produção de 
milho no Estado do Acre.

Os recursos do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), para esses em-
preendimentos voltados ao armazenamento da pro-
dução agrícola de grãos no Estado do Acre, somam 
R$12,4 milhões.

São novas ações que complementam a ampliação 
das unidades armazenadoras para secagem e arma-
zenagem de grãos em Senador Guiomard, Brasileia 
e Plácido de Castro, que já não eram suficientes para 
atender à grande demanda surgida nos últimos anos.

Essa demanda acompanha o aumento de produ-
ção de grãos, resultado dos investimentos feitos pelo 
Governo do Estado no setor produtivo.

Também já foi construído um silo em Rio Branco, 
na estrada Transacreana, e outros dois foram projeta-
dos para os Municípios de Acrelândia e Capixaba. O 
Capixaba, inaugurado hoje pela manhã, tem capacida-
de para armazenar 2.600 toneladas, aproximadamente 
57 mil sacas de 50kg de grãos. 

No Acre, o resultado dos investimentos no setor 
produtivo, nos últimos 12 anos, é refletido nas unida-
des armazenadoras, que, em 2011, beneficiaram e 
armazenaram 84.136 toneladas de milho.

Vale ressaltar que essa produção toda, neste 
momento, já é insuficiente para atender à demanda 
dessas três atividades econômicas que estão aconte-

cendo: duas em Brasileia e outra em Rio Branco, que é 
exatamente o frigorífico Acreaves, que tem a produção 
e o abate de frangos; o frigorífico Dom Porquito, que 
é uma atividade da suinocultura, é a implantação e o 
fortalecimento da suinocultura no Acre, visando, pos-
sivelmente, ao mercado dos países vizinhos, Bolívia 
e Peru, no futuro. 

Já a capacidade dos silos que estão em funcio-
namento é de 161mil sacas de grãos, que, somada à 
capacidade do que está em construção na rodovia BR-
364, em Acrelândia, e na BR-217, em Capixaba, vão 
chegar a 498 mil sacas de armazenamento. 

Isso tudo, como já disse, é um esforço do Governo 
do Estado no sentido de criar as condições para facili-
tar a vida do pequeno, do médio e também do grande 
produtor, criando as condições de armazenamento 
para a nossa produção.

O segundo assunto que quero tratar neste pro-
nunciamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, teles-
pectadores da TV Senado, é exatamente aquele que 
foi abordado aqui pelo Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, que é o aumento da inflação e como isso tem sido 
tratado. Há uma interpretação da oposição de que 
as medidas adotadas pelo Governo não estão sendo 
eficientes no combate à inflação. Mas, na realidade, 
quando a gente vai fazer o estudo aprofundado dos 
números, a gente percebe que, durante os dez anos 
dos Governos Lula e Dilma, em nove anos a inflação 
esteve dentro da meta estabelecida. Apenas em um 
ano essa inflação passou da meta.

O que queria dizer é que concordo integralmen-
te com o Senador Aloysio Nunes Ferreira quando ele 
diz que a inflação não é boa para ninguém. O Brasil 
já conviveu com inflação acelerada e, desde que a in-
flação ficou sob controle, o brasileiro passou a viver 
muito melhor, passou a ter poder de ganho, passou a 
ter maior valor do seu salário, pôde ter acesso a bens 
a que antes não tinha, por conta da inflação que cor-
roia o salário do trabalhador. E, claro, o trabalhador 
de menor poder aquisitivo, aquele que recebe o me-
nor salário, é o mais atingido. E nós, claro, estamos 
permanentemente atentos e toda a equipe econômica 
do Governo está atenta para que a inflação não volte. 
Se depender das ações do Governo, tenho certeza de 
que ela não voltará.

Agora, há sempre uma torcida do mercado no 
sentido de fazer com que os preços aumentem, que a 
inflação aumente e que os juros também aumentem, 
porque alguém ganha com isso e não é o povo.

Portanto, fazemos um apelo no sentido de que 
esses rentistas que querem o aumento da inflação se 
contenham, porque a inflação causa muito mal ao povo 
brasileiro e nós queremos o seu controle.
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Então, Sr. Presidente, quero dizer que o fato de a 
taxa de inflação ter ficado acima do teto da meta tem 
gerado todo tipo de interpretação. Sobre esse fato te-
mos duas leituras: de um lado, o suspense sobre se o 
Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Cen-
tral, irá aumentar, na semana que vem, a taxa Selic, 
a taxa de juros básica da economia, como parecem 
desejar os chamados rentistas, aqueles que lucram 
com o aumento da inflação, com o aumento dos juros.

De outro lado, notícias reconhecendo a tendên-
cia de queda da inflação, porque há também estudos 
mostrando que a inflação sob controle, principalmente 
neste mês de março, teve uma redução em relação a 
fevereiro.

Nesse sentido, reforçando essa tendência de 
queda, gostaria de fazer referência às análises escla-
recedoras publicadas sobre esse assunto nos últimos 
dias por economistas e doutores.

Segundo o economista Jorge Mattoso, por exem-
plo, doutor pela Universidade de Campinas, com pós-
-doutorado na França, há uma análise interessante 
sobre o desempenho do IPCA no mês de março.

Depois da queda que ocorreu em fevereiro, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficiai do 
País, apresentou variação de 0,47% em março, uma 
taxa inferior à registrada no mês anterior, de 0,60%.

No entanto, no acumulado dos últimos 12 meses, 
a taxa de inflação foi de 6,59% – portanto, acima do 
teto da meta estabelecida pelo Banco Central, que é 
de 6,5%. O resultado de março fez com que as notí-
cias mantivessem o foco no resultado em 12 meses, 
quando as metas são estabelecidas para o ano, e não 
dessem destaque à tendência de queda da inflação. 
Temos o fato de que a inflação em março foi menor do 
que a registrada em fevereiro e janeiro.

Deve-se também lembrar, destaca o economista, 
que mantidas as políticas de desoneração e outras ini-
ciativas adotadas pelo Governo Federal, e reduzidos os 
efeitos sazonais do IPTU, IPVA, despesas escolares, 
tarifas de ônibus e outros preços que incidem forte-
mente nos primeiros meses do ano, a inflação men-
sal deverá continuar em queda. Já a partir de abril ou 
maio, é esperado que a inflação em 12 meses possa 
se deslocar em direção ao centro da meta.

O Banco Central mostrou sensibilidade e cautela 
ao indicar que ficaria atento nos próximos meses ao 
desempenho da inflação. O Ministro Guido Mantega 
afirmou que o Governo não poupará medidas para 
conter a inflação, que é reconhecidamente prejudicial 
à economia brasileira, e impedir que ela se propague.

O Ministro Mantega reforçou que o Brasil tem, 
hoje, uma trajetória de redução da inflação e que essa 
desaceleração deve continuar ao longo de 2013.

O preço dos alimentos, encarecido pelo período 
de entressafra e pelos problemas causados pelas for-
tes chuvas, deve ser atenuado nas próximas semanas.

Mas, além de um problema sazonal, podemos 
ver o problema da inflação sob uma ótica de longo 
prazo. Para o economista João Sicsú, por exemplo, o 
balanço da atuação dos governos do ex-Presidente 
Lula e da Presidenta Dilma em relação à manutenção 
do controle da inflação é positivo.

Ele lembra, em artigo publicado recentemente na 
revista CartaCapital, que o Brasil adotou o regime de 
metas para a inflação em meados de 1999, durante o 
governo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardo-
so. A inflação estourou a meta nos anos 2001 e 2002. 
O regime implantado, em 1999, era simples: o Banco 
Central seria o único organismo responsável por manter 
a inflação sob controle, teria somente esse mandato e 
também um único instrumento anti-inflacionário, a taxa 
de juros básica da economia.

Segundo o texto, tal regime era parte do receitu-
ário neoliberal, cujas fórmulas são sempre simples e 
aparentemente neutras. O regime de metas brasileiro 
mostrou que precisava sofrer adaptações.

A experiência internacional e a brasileira revela-
ram que a inflação é um fenômeno complexo, de cau-
sas variadas. O regime de metas, em sua configuração 
original, apontava como causa da inflação o cresci-
mento econômico que geraria excesso de demanda 
e pressão sobre os preços.

Nesse sentido, tinha como regra que o Banco 
Central deveria tocar um samba de uma nota só: quan-
do existisse algum tipo de pressão inflacionária, a taxa 
de juros deveria ser aumentada imediatamente, como 
querem hoje os chamados rentistas. 

Sabemos que a elevação da taxa de juros de-
saquece a economia, gera desemprego e, por último, 
adormece a inflação. Não é isso que o Governo pre-
tende. O Governo trabalha pelo crescimento do País.

O economista João Sicsú defende que o combate 
à inflação não pode se restringir à utilização de um único 
instrumento, a taxa de juros, que possui um perverso 
efeito colateral. A inflação pode ser combatida, dentre 
outras maneiras, com a redução de tributos, como, por 
exemplo, o que foi feito pelo Governo com os impostos 
sobre os bens da cesta básica, com o estímulo à pro-
dutividade, como, por exemplo, qualificando a mão de 
obra, também, dos trabalhadores e com a redução de 
custos de produção, como as ações que vêm sendo 
desenvolvidas pelo Governo, nos últimos meses, no 
sentido de manter o controle da inflação.
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Concordamos com a análise do professor quan-
do ele diz que há aqueles que rejeitam a política bem 
sucedida de controle da inflação dos governos Lula e 
Dilma. Para esses, sempre é melhor uma taxa de juros 
maior do que uma taxa menor. Com juros elevados, 
quem perde são os trabalhadores e, com juros eleva-
dos, quem ganha são os banqueiros. 

Portanto, essa ideia de propor o combate à infla-
ção a partir apenas da elevação dos juros é uma recei-
ta simplista que não deve ser considerada. Por isso, o 
nosso esforço no sentido de que a taxa Selic se man-
tenha e continue sendo reduzida. E a nossa esperança 
é que o Copom, a se reunir na próxima semana, tome 
essa medida, porque, como disse a nossa Presidenta 
Dilma recentemente, querer combater a inflação com 
a elevação de juros é como matar o paciente e não 
cuidar da doença. Então, nós temos que combater a 
inflação, mas zelar pelo valor do salário do trabalhador, 
e temos que buscar o conjunto das medidas que são 
necessárias para isso.

Então, eu quero, Sr. Presidente, pedir a genti-
leza de que seja dado como lido aqui nesta tribuna, 
neste pronunciamento, o artigo de João Sicsú, que diz 
“Dilma, a inflação e os neoliberais”, que é um estudo 

muito interessante para o entendimento da inflação e 
para o entendimento das medidas adequadas, corretas 
e muito centradas da equipe econômica do Governo 
da Presidenta Dilma, do Ministro Mantega, no sentido 
de conter a inflação e proteger o trabalhador brasi-
leiro desse mal que precisa ser combatido com toda 
força porque a inflação não interessa ao trabalhador 
brasileiro, não interessa ao Governo, não interessa à 
equipe econômica. 

Se interessa a rentistas, a pessoas que tiram, 
que gostam do lucro fácil a partir da desgraça dos ou-
tros, não é o caso do Governo. O Governo quer, sim, 
o controle da inflação e está envidando todos os es-
forços nesse sentido. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Peço a gentileza da publicação do artigo de João 

Sicsú junto ao meu pronunciamento. 
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco/
PSOL – AP) – Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento. 

V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Convido V. Exª para reassumir o posto que lhe 

cabe na Presidência do Senado, para podermos ouvir 
o Senador Wellington Dias. 

O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal 
Diniz.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Randolfe, Senador Aníbal 
– Presidentes, aliás. 

Eu gostaria de, na mesma linha do Senador Ani-
bal – eu quero dizer, Senador Anibal, que V. Exª faz 
encurtar o meu pronunciamento –, primeiro, apenas 
resumir o que V. Exª trouxe aqui com base técnica. 

Se a gente pega a situação da inflação no ano 
de 2012 como exemplo, nós vamos verificar o mesmo 
comportamento do ano de 2011 e do ano de 2013, 
ou seja, nós temos uma situação em que, do primeiro 
semestre, por razões que são típicas do primeiro se-
mestre, ora enchentes, ora situação de frustração de 
safra, ora situações que, muitas vezes, são do mercado 
externo, o resultado é um aumento, uma ampliação. 

O que me espanta, nessa fase que estamos viven-
ciando, é essa torcida pelo crescimento do juro. O que 
V. Exª lembrava aqui? É que nós temos uma inflação 
que começou em janeiro num patamar; em fevereiro, 
ela teve um crescimento; em março, na verdade, ela 
teve um decrescimento, e a tendência natural é que 
tenhamos, principalmente no segundo semestre, como 
aconteceu no ano de 2012, como aconteceu no ano 
de 2011, é a volta para o centro da meta, chamado. 

É claro que todos nós temos que tomar medidas, 
e como V. Exª lembrava, a Presidenta Dilma, o Banco 
Central, cujo papel e determinação é esse...

Ainda há pouco, esteve aqui no Senado o Pre-
sidente do Banco Central, deixando claro. O Ministro 
Guido Mantega que, da mesma forma, faz a mesma 
defesa, ou seja, há um interesse do povo brasileiro. 

Infelizmente, apostando numa coisa que, eu diria, 
egoísta, temos uma associação de diversos setores 
que têm interesse, sim. Qual é o interesse? Ou seja, 
há uma verdadeira torcida para o aumento dos juros. 
Vejam que chegaram ao ponto de, na semana passada 
e nesta semana, trabalharem a apresentação de um 
projeto que vendem com o nome de independência do 
Banco Central e, por trás desse projeto, independência 
do Banco Central entendida como aumento do juro. 
Ora, isso é um trabalho contra os interesses maiores 
do povo brasileiro. Então, estou aqui para chamar a 

atenção. Eu acho que basta a gente olhar determina-
dos setores da imprensa, determinadas declarações 
combinadas de ditos técnicos que, muitas vezes, estão 
associados a esses interesses maiores. 

A quem interessa juro alto? A quem interessa essa 
jogatina? A quem interessa, portanto, essa cobrança, 
quase que em campanha, do aumento do juro? Ora, 
o Brasil fez um esforço muito grande para chegar ao 
patamar em que chegamos. E reconheço que medidas 
foram tomadas, lá atrás, com a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, ainda na época do Governo do Presidente 
Fernando Henrique, ou seja, que foi aprimorada, mas 
medidas corajosas foram tomadas desde o Governo 
do Presidente Lula, que permitiu ao País ter um cres-
cimento econômico, ter a condição de ter uma reserva 
em moeda estrangeira de aproximadamente US$360 
bilhões, que nos tira de um patamar que vivenciamos 
durante muitos anos. Praticamente, uma crise como 
essa, não precisava nem ser a da Grécia, uma crise 
qualquer, em qualquer lugar do mundo, e o Brasil es-
tava vulnerável. Por quê? Porque não tinha reservas 
em moedas estrangeiras e estava nas mãos do Fundo 
Monetário Internacional.

Então, vejam: hoje temos um câmbio adequado 
aos interesses do Brasil, porque temos condições de 
evitar sua flutuação, simplesmente pelo interesse de 
especuladores. De vez em quando o câmbio oscila, 
mas está na casa de R$1,90, de R$2,10. E isso é im-
portante para que tenhamos a tranquilidade de quem 
trabalha com o mercado externo e de quem trabalha 
com o mercado interno.

A inflação está sob controle, sim. O que nós te-
mos é uma oscilação típica do primeiro semestre para 
a realidade da economia brasileira. Aumentou o preço 
do tomate. Puxa! Quantas vezes não se repete o au-
mento do preço do tomate, ou da cebola, ou de outros 
produtos? Aliás, eu estou também preocupado com o 
aumento do preço da farinha, que é muito consumi-
da no Norte e no Nordeste, com o aumento do feijão, 
com o aumento da tapioca. Mas isso tem a ver com a 
frustração de safra, inclusive em outros países. Frus-
tração de safra no Paraná, frustração de safra em São 
Paulo, no caso da mandioca, e, ao mesmo tempo, no 
Nordeste, que relaciona uma produção própria para 
o seu abastecimento e tira a pressão do consumo de 
outras regiões do Brasil.

Enfim, eu quero aqui chamar a atenção, além do 
que V. Exª alerta aqui no seu pronunciamento, citando 
estudos que foram apresentados, para uma campanha. 
E na campanha, lamentavelmente, se associa a opo-
sição, inclusive, repito aqui, fazendo a apresentação 
de um projeto de independência do Banco Central, 
porque o Banco Central não pode aumentar os juros. 
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Ora, é claro que a primeira orientação de gover-
no – isso nós dizemos de forma escancarada – é tra-
balhar para não haver aumento de juro. Aumento de 
juro é que nem uma injeção num paciente que está 
doente: se não tiver outro jeito. É como uma cirurgia: 
se não tiver outro jeito. E nós temos condições e esta-
mos tentando outras alternativas. É esse esforço que 
faz o Governo brasileiro.

Cientificamente, essas pessoas sabem que ainda 
temos uma memória inflacionária. Não faz muito tem-
po, este País trabalhava com uma inflação de 84% ao 
mês. Quem mais ganhava nessa jogatina? Os traba-
lhadores, com salários corroídos, a dona de casa. O 
pequeno produtor, que não tinha como armazenar o 
seu produto, caía na mão do especulador, como seu 
produto completamente desvalorizado. 

Então quem ganhava eram aqueles que apostam 
na jogatina, aqueles que apostam na especulação. A 
especulação é isto, fazer uma associação – e lamen-
tavelmente a gente tem setores da mídia que se co-
locam a essa disposição – para que, no momento de 
uma oscilação do câmbio, ou de uma oscilação na taxa 
de juros, ganharem fortunas. É disso que se trata. Não 
está aí o interesse do Brasil, não está aí o interesse do 
empresariado sério, não está aí o interesse do produ-
tor sério. Aí está o interesse de quem vive puramente 
da especulação.

Então, eu quero aqui dar a sustentação às me-
didas adequadas. Veja que o Governo, agora, adota 
uma série de novas medidas, são cerca de duzentas 
medidas voltadas para o crescimento do País. Cresci-
mento do pequeno, do médio, do grande; crescimen-
to do campo; crescimento na cidade. Então, o que eu 
quero aqui é dizer que este é o caminho.

Ora, quem ganha com o crescimento do Brasil? 
Quem ganha são os que estão desempregados, que 
passam a ter oportunidade de emprego. Vejam que, 
no meio de uma situação delicada que vivenciamos no 
mundo, o Brasil prosseguiu gerando emprego, empre-
go positivo. Parece que isso importuna determinados 
setores, porque o que nós temos é um desenho que 
está dando certo. De um lado, faz crescer a renda; 
crescendo a renda, aumenta o consumo. É a pessoa 
que compra verdura, que compra legumes, que compra 
roupas, que compra bens de consumo. Até a moto, o 
veículo, a bicicleta. E isso faz com que se tenha, com 
o aumento da demanda, a condição da ampliação de 
empregos na área dos serviços, especialmente, mas 
também no campo e na área industrial.

Então, o que eu quero aqui é sustentar que está 
correta a política adotada pelo nosso Governo, uma 
política que é diferente daquela que nós tínhamos no 
passado. No passado, havia um conto de fadas de que 

todo o Brasil tinha que aguardar o bolo crescer, e um 
dia iam repartir o bolo. Agora não. Desde o governo do 
Presidente Lula, isso está colocado, é uma coisa que, 
muitas vezes, é combatida, como a transferência direta 
de renda, com o Bolsa Família, com o Brasil Carinhoso, 
com a aposentadoria rural, que foi facilitada, com um 
conjunto de medidas que são trabalhadas. Mas com o 
aumento do salário mínimo, com regras que permitem 
liberdade de negociação, que aumentam também o 
salário da classe média, do servidor público, e, assim, 
aumenta o poder de consumo. É, portanto, distribuindo 
a renda que fazemos o País crescer. Esse é o novo 
modelo. E fazer isso numa economia estável. Eu não 
tenho dúvida de que todo o esforço do nosso Governo 
é para que a gente tenha essas premissas. 

Vamos crescer este ano? Vamos crescer. Mas 
estão falando que vamos crescer só 3%, 4%, 4,5%. 
Eu não sei, só sei que, se crescemos no ano passa-
do cerca de 1%, se neste ano crescermos 2%, será 
crescimento maior; se crescermos 3%, é crescimento 
maior; se crescermos 4%, é crescimento maior. E, mais 
importante, continuamos gerando saldo de emprego 
positivo. E esse é o maior desafio do Brasil, porque é 
isso que traz plena estabilidade. 

Então, Sr. Presidente, com essas palavras, que-
ro saudar o pronunciamento que V. Exª faz, trazendo 
aqui dados importantes, e chamar a atenção do povo 
brasileiro, chamar a atenção das lideranças sociais, 
aqueles que mais sofrem com o juro alto. Nós estamos 
trabalhando e forçando a barra para que os setores 
que ainda resistem a cair os juros também possam 
acompanhar. Acho que a gente tem de estar atentos a 
setores que ainda não acompanharam essa tendência 
de queda de juros, ou seja, o juro da consignação, o 
juro do cartão de crédito, o juro do comércio, para que 
a gente tenha redução. É essa redução de juros – e 
quem perde é quem trabalha na especulação – que 
garante o aumento do poder de compra, garante a 
condição de alguém poder comprar mais. Se eu faço 
um crediário em que a taxa de juros é de 30%, 40% 
ao ano, e agora eu passo a ter uma oportunidade de 
poder comprar no crediário, pagando 8%, 9%, 10% ao 
ano, quem sabe até menos, aí nós temos uma condição 
de compra a mais. Quem ganha? Ganha o comércio, 
ganha a indústria, ganha quem produz matéria-prima. 
É esse Brasil que temos de sustentar. 

E assim, como Líder da Base de Apoio do Gover-
no, como Líder do Partido dos Trabalhadores, Partido de 
V. Exª, Presidente Anibal, nós vamos estar aqui como 
guardiões, na defesa intransigente de que não preva-
leça essa campanha dos juros altos. Nós queremos 
aqui sustentar, cobrando medidas para que o Banco 
Central não precise aumentar os juros. É claro que o 
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Banco Central é hoje, sim, independente. Se tiver de 
aumentar para poder segurar a inflação vai aumentar. 
Mas essa não é a nossa política. A nossa política é 
trabalhar as condições de juro baixo. 

Era isso o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
Esta Presidência designa:

– como membro titular, o Senador José Pimen-
tel, em substituição ao Senador Antônio Carlos 
Valadares, que passa à condição de suplente, 
na Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória n° 595, de 2012, confor-
me o Ofício n° 65, de 2013, da Liderança do 
Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Wal-
ter Pinheiro, José Pimentel, Humberto Costa 
e Lídice da Mata, em substituição aos Sena-
dores Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo 
Rollemberg e Inácio Arruda, e como mem-
bros suplentes, os Senadores Inácio Arruda, 
Wellington Dias e Acir Gurgacz, em substituição 
aos Senadores Eduardo Lopes, Randolfe Ro-
drigues e Walter Pinheiro, na Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória n° 610, de 2013, conforme o Ofício n° 
66, de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio 
ao Governo no Senado Federal; e
– como membros titulares, os Senadores Walter 
Pinheiro, José Pimentel, Delcídio do Amaral e 
Acir Gurgacz, em substituição aos Senadores 
Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo Rollem-
berg e Inácio Arruda, e como membros suplentes, 
os Senadores Angela Portela, Ana Rita, Rodrigo 
Rollemberg e Vanessa Grazziotin, em substitui-
ção aos Senadores Eduardo Lopes, Randolfe 
Rodrigues, Walter Pinheiro e Zeze Perrella na 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória n° 612, de 2013, conforme 
o Ofício n° 67, de 2013, da Liderança do Bloco 
de Apoio ao Governo no Senado Federal.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 65/2013 – GLDBAG

Brasília, 10 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao Go-

verno comunica que, o Senador José Pimentel passa a 
compor a Comissão Mista de exame da MP 595/2012 
como titular, em substituição ao Senador Antonio Carlos 
Valadares, que passa a compor a referida Comissão, 

como suplente. – Senador Wellington Dias, Líder do 
PT e do Bloco de Apoio ao Governo 

Ofício nº 66/2013 – GLDBAG

Brasília, 10 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco 

de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão 
Mista de exame da MP 610/2013 os senadores rela-
cionados na tabela abaixo.
TITULARES SUPLENTES
Walter Pinheiro Inácio Arruda
José Pimentel Wellington Dias
Humberto Costa Acir Gurgacz
Lídice da Mata Zezé Perrella

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo 

Ofício nº 67/2013 – GLDBAG

Brasília, 10 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco 

de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão 
Mista de exame da MP 612/2013, os senadores rela-
cionados na tabela abaixo.
TITULARES SUPLENTES
Walter Pinheiro Ângela Portela
José Pimentel Ana Rita
Delcídio do Amaral Rodrigo Rollemberg
Acir Gurgacz Vanessa Graziotin

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados aos processados das matérias.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 307, DE 2013

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 93, de 
2011; do PLC nº 129, de 2011; do Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 270, de 2010; do PLS nº 466, de 2011; 
do PLS nº 700, de 2011; do PLS nº 101, de 2012; do 
PLS nº 147, de 2012; do PLS nº 259, de 2012 e do PLS 
nº 25, de 2013, por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, em    março de 2013. –  
Senador José Pimentel
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REQUERIMENTO Nº 308, DE 2013

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 

de Lei do Senado nº 270, de 2011, que Altera a Lei 

nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir 

a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda 

da Pessoa Física, do salário pago a emprego domés-

tico, seja apreciado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, além das comissões constantes 
do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 311, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos seguintes Projetos de Lei do Senado: PLS 
nº 209, de 2009, que “altera o art. 28 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para isentar da contribuição 
previdenciária a importância recebida a título de aviso 
prévio indenizado” e PLS nº 198, de 2012, que “Altera 
o art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
isentar da contribuição previdenciária a importância 
recebida a título de aviso prévio indenizado”, por ver-
sarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões,    de março de 2013. – Sena-
dor Cyro Miranda

(À Mesa, para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão encaminhados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 312, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja apresentado 
voto de louvor pelos 50 anos da Encíclica Pacem in 
Terris, do Papa João XXIII:

Justificação

A Encíclica Pacem in Terris, ou “Paz na Terra” 
completa, neste 11 de abril, cinquenta anos de exis-
tência. Infelizmente, continua atual, porque a paz, em 
nenhum momento desse meio século, alcançou o que 
propôs o Sumo Pontífice.

Ainda hoje, por exemplo, o mundo assiste, apre-
ensivo, aos exercícios de guerra praticados a partir 
de ameaças da Coréia do Norte, que podem levar 
a humanidade a uma contenda de consequências 
inimagináveis, tendo em vista que, hoje, tal belicis-
mo conta com as inovações tecnológicas das armas 
nucleares.

É bom portanto, que a Encíclica do Papa João 
XXIII seja relida, principalmente pelos “senhores da 
guerra”, para que reine, enfim, a Paz na Terra.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução do Senado nº 

23, de 2013, do Senador João Costa, que acrescen-
ta parágrafos ao artigo 252 do Regimento Interno do 
Senado Federal, para instituir e disciplinar o ingresso 
do amicus legislatoris no processo legislativo.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno, conforme a fala da Presidência de 
2 de abril de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo e 
projeto de lei do Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 86, DE 2013

Susta o Decreto nº 7.957, de 12 de março de 
2013, que Institui o Gabinete Permanente de 
Gestão Integrada para a Proteção do Meio 
Ambiente; regulamenta a atuação das Forças 
Armadas na proteção ambiental; altera o De-
creto no 5.289, de 29 de novembro de 2004, e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustado, nos termos do inciso V do art. 

49 da Constituição Federal, o Decreto nº 7.957, de 12 
de março de 2013, que dispõe sobre as medidas para 
a continuidade de atividades e serviços públicos dos 
órgãos e entidades da administração pública federal 
durante greves, paralisações ou operações de retarda-
mento de procedimentos administrativos promovidas 
pelos servidores públicos federais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O presente projeto de decreto legislativo objetiva, 
nos termos constitucionais, sustar o Decreto nº 7.957, 
de 12 de março de 2013, dispõe sobre as medidas 
para a continuidade de atividades e serviços públicos 
dos órgãos e entidades da administração pública fe-
deral durante greves, paralisações ou operações de 
retardamento de procedimentos administrativos pro-
movidas pelos servidores públicos federais, expedido 
pela Excelentíssima Senhora Presidenta da Repúbli-
ca, subscrito, também, pelos Excelentíssimos Senho-
res Ministro da Justiça; Defesa; Planejamento; Meio 
Ambiente; e Gabinete de Segurança Institucional da 
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Presidência da República pelo Excelentíssimo Senhor 
Advogado-Geral da União.

O inciso V do art. 49 da Constituição Federal 
(CF) atribui importantíssima competência exclusiva 
ao Congresso Nacional, qual seja, a de sustar os 
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa.

Por ser competência exclusiva, ela é exercida 
sem a necessidade de submissão da matéria à san-
ção presidencial, sendo veiculada, por determinação 
constante do art. 213, inciso II, do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), por intermédio de projeto 
de decreto legislativo.

Importa deixar registrado, desde logo, que não 
se está a sustar ato normativo que tenha transcen-
dido os limites da delegação legislativa de que cui-
da o art. 68, consoante a parte final do inciso V do 
art. 49, ambos da Constituição Federal, pelo singelo 
motivo de que delegação legislativa não houve no 
caso em tela.

O projeto de decreto legislativo que ora se sub-
mete ao crivo das Senhoras Senadoras e dos Senho-
res Senadores objetiva sustar o Decreto nº 7.957, de 
2013, por ter ele exorbitado do poder regulamentar 
que lhe é intrínseco, consoante a parte final do inciso 
IV do art. 84 da CF, e por ter invadido área normativa 
submetida ao princípio da reserva legal.

Em outras palavras, o decreto não cuidou de 
regulamentar lei para sua fiel execução, ao contrário, 
inovou no mundo jurídico ao alterar o Decreto n° 5.289 
de 29 de novembro de 2004, permitindo que a Força 
Nacional de Segurança seja empregada por solicitação 
de Ministro de Estado.

Esta alteração é uma afronta a Constituição, pois 
permite ao governo federal enviar a Força Nacional de 
Segurança Pública para qualquer parte do território 
nacional sem a aquiescência do ente federado res-
ponsável pelo policiamento ostensivo e manutenção 
da ordem pública. 

A Constituição Federal determina em seu arti-
go 144 que a responsabilidade por “polícia ostensi-
va e a preservação da ordem pública” é das polícias 
militares dos estados, subordinadas aos respectivos 
governadores.

À União restam duas possibilidades: intervenção 
federal no estado (art. 34), ou decreto de estado de 
defesa (art.136), ambas situações excepcionalíssimas 
de garantia da segurança e integridade nacionais, em 
que serão acionadas as Forças Armadas (Exército, 
Marinha e Aeronáutica).

A medida teve um alvo claro: impedir as mani-
festações dos povos da floresta contra a construção 

de hidrelétricas em suas regiões e impedir que traba-
lhadores vítimas de superexploração por parte dos 
consórcios construtores das obras.

Dias após a mudança inconstitucional o ministro 
das Minas e Energia requisitou apoio da Força Nacio-
nal para garantir pela força o trabalho de 80 técnicos 
contratados pela Eletronorte para os levantamen-
tos de campo necessários à elaboração do Estudo 
de Impacto Ambiental dos projetos de barramento 
do rio Tapajós, para fins de aproveitamento hídrico 
(construção de hidrelétricas, pelo menos 7 delas). 
Tal procedimento tem encontrado a resistência do 
povo Munduruku.

A chave para compreender a mudança é que, até 
o mês passado, era preciso “solicitação expressa do 
respectivo Governador de Estado ou do Distrito Federal” 
para motivar o envio da Força Nacional de Segurança 
Pública a qualquer parte do país, por tratar-se essen-
cialmente de um programa de cooperação federativa 
entre estados e União.

Agora não mais. A recente alteração do art. 4º 
do decreto 5.289/2004, retirou das mãos dos estados 
a responsabilidade pela polícia ostensiva e preser-
vação da ordem pública, nos locais em que os mi-
nistros entenderem ser mais conveniente a atuação 
de uma força controlada pelo Governo Federal. Esse 
contingente militar de repressão poderá ser usado 
contra populações afetadas pelas diversas obras de 
interesse do Governo, que lutam pelo direito a serem 
ouvidas sobre os impactos desses projetos nas suas 
próprias vidas e no direito à existência digna, tal como 
já está ocorrendo com os ribeirinhos e indígenas do 
rio Tapajós.

Trata-se, assim, da possibilidade de uma inter-
venção federal “disfarçada”.

Sua inconstitucionalidade é evidente, viola regras 
e princípios constitucionais além de atentar contra o 
próprio pacto federativo, um dos poucos alicerces da 
jovem república brasileira.

Não por acaso, essa profunda alteração no ca-
ráter da Força Nacional foi levada a cabo sem maio-
res alardes, no corpo de um decreto que tratava de 
outros assuntos. 

Pelo exposto, Senhoras Senadoras e Senhores 
Senadores, solicito a análise detida da presente pro-
posição e de sua justificação por Vossas Excelências 
para que, esclarecidos sobre o tema, possamos votar 
por sua aprovação, em defesa de soluções compatíveis 
com a Constituição e com a ordem jurídica nacional 
que assegurem, de um lado, a continuidade de serviços 
públicos essenciais, e, de outro, preservem o direito 
de greve dos servidores públicos federais. 

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 7.957, DE 12 DE MARÇO DE 2013

Institui o Gabinete Permanente de Gestão 
Integrada para a Proteção do Meio Ambien-
te; regulamenta a atuação das Forças Arma-
das na proteção ambiental; altera o Decreto 
no 5.289, de 29 de novembro de 2004, e dá 
outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV 
e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto na Lei no 11.473, de 10 de maio de 2007 e 
na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999,

DECRETA:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Este Decreto institui o Gabinete Perma-
nente de Gestão Integrada para a Proteção do Meio 
Ambiente, regulamenta a atuação das Forças Armadas 
na proteção ambiental e altera o Decreto nº 5.289, de 
29 de novembro de 2004.

Parágrafo único. O objetivo deste Decreto é esta-
belecer normas para a articulação, integração e coope-
ração entre os órgãos e entidades públicas ambientais, 
Forças Armadas, órgãos de segurança pública e de 
coordenação de atividades de inteligência, visando o 
aumento da eficiência administrativa nas ações am-
bientais de caráter preventivo ou repressivo.

CAPÍTULO II 
Do Gabinete Permanente de Gestão Integrada 

Para a Proteção

DO MEIO AMBIENTE – GGI-MA
Art. 2o Fica instituído o Gabinete Permanente de 

Gestão Integrada para a Proteção do Meio Ambiente 
- GGI-MA, composto pelos seguintes órgãos:

I – Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República;

II – Ministério do Meio Ambiente;
III -Ministério da Defesa; e
IV – Ministério da Justiça.
Art. 3o O GGI-MA tem como objetivos integrar e 

articular as ações preventivas e repressivas dos ór-
gãos e entidades federais em relação aos crimes e 
infrações ambientais na Amazônia Legal, e promover 
a integração dessas ações com as ações dos Estados 
e Municípios.

§ 1o Compete ao GGI-MA:
I – estabelecer diretrizes da atuação integrada 

dos órgãos e entidades federais;

II – definir projetos estruturantes para o fortale-
cimento da presença do poder público nas áreas que 
indicar;

III – planejar estratégias para a execução de 
suas operações;

IV – assegurar a comunicação ágil e eficaz entre 
os órgãos que o compõem;

V – estabelecer rede de informações e experiên-
cias que alimentará sistema de planejamento integra-
do em nível nacional, em articulação com o Sistema 
de Proteção da Amazônia – SIPAM, instituído pelo 
Decreto de 18 de outubro de 1999, que dispõe sobre 
o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da 
Amazônia – CONSIPAM;

VI – definir indicadores para avaliação e monito-
ramento das ações executadas;

VII – identificar situações e áreas que demandem 
emprego das Forças Armadas, em garantia da lei e 
da ordem, e submetê-las ao Presidente da República, 
conforme disposto na legislação; e

VIII – demandar das Forças Armadas a prestação 
de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e 
de instrução, conforme disposto na legislação.

§ 2o A Comissão Executiva do Plano de Ação para 
a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazô-
nia Legal, prevista no art. 3o-A do Decreto de 3 julho 
de 2003, que institui grupo permanente de trabalho 
interministerial para os fins que especifica, encaminha-
rá, periodicamente, as informações necessárias para 
auxiliar e subsidiar a execução das ações preventivas 
e repressivas do GGI-MA.

§ 3o A Secretaria-Executiva do GGI encaminhará, 
periodicamente, à Comissão Executiva do Plano de 
Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal, as informações decorrentes das 
ações do GGI.

Art. 4o O GGI-MA será coordenado de forma 
conjunta pelos titulares do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, do Minis-
tério do Meio Ambiente, do Ministério da Defesa e do 
Ministério da Justiça.

§ 1o Os titulares dos órgãos referidos no caput 
indicarão representantes para atuação perante o GGI-
-MA, cabendo ao Ministério do Meio Ambiente exercer 
as funções de Secretaria-Executiva.

§ 2o Representante do Centro Gestor e Operacio-
nal do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM, 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis – IBAMA participarão como 
convidados das reuniões do GGI-MA.
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§ 3o O GGI-MA poderá convidar representantes 
de outros órgãos ou entidades, públicos ou privados, 
para participar das suas reuniões.

Art. 5o O GGI-MA poderá solicitar ao Presiden-
te da República, com a finalidade de proteger o meio 
ambiente, que determine o emprego das Forças Ar-
madas para a garantia da lei e da ordem, nos termos 
da legislação.

Art. 6o A participação nas ações do GGI-MA será 
considerada prestação de serviço público relevante, 
não remunerada.

CAPÍTULO III 
Da Atuação das Forças Armadas na  

Proteção do Meio Ambiente

Art.7o As Forças Armadas prestarão apoio logísti-
co, de inteligência, de comunicações e de instrução às 
ações de proteção ambiental, com a disponibilização 
das estruturas necessárias à execução das referidas 
ações, conforme disposto na legislação vigente.

Art. 8o No caso de emprego das Forças Arma-
das para garantia da lei e da ordem em operações de 
proteção ambiental, caberá ao Ministério da Defesa a 
coordenação, o acompanhamento e a integração das 
ações a serem implementadas pelos órgãos e entida-
des envolvidos, resguardadas as respectivas compe-
tências legais.

Parágrafo único. As operações em curso contarão 
com a participação de representantes das instituições 
envolvidas e observarão as diretrizes estabelecidas 
pelo GGI-MA, respeitado o controle operacional de 
que trata o § 6º do art. 15 da Lei Complementar nº 97, 
de 9 de junho de 1999.

CAPÍTULO IV 
Da Atuação da Força Nacional de Segurança  

Pública na Proteção do Meio Ambiente

Art.9o O Decreto no 5.289, de 29 de novembro 
de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º-A. . .....................................................
 .......................................................................
IV – auxílio na ocorrência de catástrofes ou 
desastres coletivos, inclusive para reconheci-
mento de vitimados;
V – apoio a ações que visem à proteção de 
indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que 
promovam e protejam os direitos humanos e 
as liberdades fundamentais; e
VI – apoio às atividades de conservação e 
policiamento ambiental.
..................................................................” (NR)

“Art. 2º-B Fica instituída a Companhia de Ope-
rações Ambientais da Força Nacional de Se-
gurança Pública, com os seguintes objetivos:
I – apoiar as ações de fiscalização ambiental 
desenvolvidas por órgãos federais, estaduais, 
distritais e municipais na proteção do meio 
ambiente;
II – atuar na prevenção a crimes e infrações 
ambientais;
III – executar tarefas de defesa civil em defesa 
do meio ambiente;
IV – auxiliar as ações da polícia judiciária na 
investigação de crimes ambientais; e
V – prestar auxílio à realização de levantamen-
tos e laudos técnicos sobre impactos ambien-
tais negativos.” (NR)
“Art. 4o A Força Nacional de Segurança Públi-
ca poderá ser empregada em qualquer parte 
do território nacional, mediante solicitação ex-
pressa do respectivo Governador de Estado, 
do Distrito Federal ou de Ministro de Estado.
.................................................................” (NR)

CAPÍTULO V 
Disposições Complementares

Art. 10. As atividades de inteligência de que trata 
este Decreto serão exercidas sob a coordenação do 
órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, nos 
termos da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999.

Art. 11. O Decreto de 3 de julho de 2003, que 
institui Grupo Permanente de Trabalho Interministerial 
para os fins que especifica, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 2º  ...........................................................
I – Ministério do Meio Ambiente, que o coor-
denará;
 .......................................................................
IX – Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República;
 .......................................................................
§ 4o Poderão ser criados no âmbito do Grupo de 
Trabalho, colegiados permanentes ou temporá-
rios para tratar de temáticas específicas.” (NR)
“Art. 3º-A.  ......................................................
 .......................................................................
§ 1o  ...............................................................
I – Ministério do Meio Ambiente, que a coor-
denará;
 .......................................................................
VIII – Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República.
 .......................................................................
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§ 2º Os membros da Comissão Executiva serão 
designados pelo Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, mediante indicação dos titulares 
dos Ministérios representados, observado o 
disposto no art. 4o.
 .......................................................................
Art. 3º-C.  .......................................................
 .......................................................................
§ 1o  ...............................................................
I – Ministério do Meio Ambiente, que a coor-
denará;
 .......................................................................
IV – Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República;
 .......................................................................
§ 2º Os membros da Comissão Executiva serão 
designados pelo Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, mediante indicação dos titulares 
dos órgãos representados.
................................................................” (NR)

Art.12. Fica revogado o art. 3o-B do Decreto de 
3 de julho de 2003, que institui grupo permanente de 
trabalho interministerial para os fins que especifica e 
dá outras providências.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 12 de março de 2013;192o da Indepen-
dência e 125o da República. – Dilma Rousseff, José 
Eduardo Cardozo, Celso Luiz Nunes Amorim, Mi-
riam Belchior, Izabella Mônica Vieira Teixeira, José 
Elito Carvalho Siqueira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
13.3.2013

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE 2013

Altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 
2012, para estabelecer a titulação em nível 
de pós-graduação como exigência mínima 
para o ingresso na Carreira de Magistério 
Superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 12.772, de 28 de dezem-

bro de 2012, passar a viger com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..........................................................
§ 1º No concurso público de que trata o caput, 
será exigida a formação mínima em nível de 
pós-graduação em programa stricto sensu, ob-
servado o disposto no parágrafo único do art. 
66 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
.................................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

De acordo com o Censo da Educação Superior 
de 2010, o quadro docente das instituições públicas 
de educação superior era composto por 49,9% de pro-
fessores com título de doutorado; 28,9%, de professo-
res com título de mestrado; e 21,2% com formação de 
“até especialização”. De um total de cerca de 130 mil 
docentes, cerca de 65 mil eram doutores e 37 mil mes-
tres. Considerada apenas a esfera federal, dos cerca 
de 78 mil docentes, 43 mil eram doutores.

O mesmo censo demonstra que, de 2001 a 2010, 
no setor público, as funções docentes com doutorado 
passaram de 35,9% para 49,9%, enquanto as com 
mestrado permaneceu relativamente estável – saindo 
de 26,9%, em 2001, para 28,9%, em 2010. De maneira 
geral, esses dados evidenciam que o corpo docente 
das instituições públicas, e entre elas as federais, tem 
aumentado sua qualificação e se aproximado da con-
figuração ideal disposta no art. 66 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), que estabelece o seguinte:

Art. 66. A preparação para o exercício do ma-
gistério superior far-se-á em nível de pós-
-graduação, prioritariamente em programas 
de mestrado e doutorado.
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por 
universidade com curso de doutorado em área 
afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.

Ocorre que, apesar dessa prescrição legal e da 
tendência de crescimento das funções docentes com 
maior qualificação, a edição da Lei nº 12.772, de 28 de 
dezembro de 2012, abriu explicitamente a possibilidade 
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de retrocesso nessa matéria. O § 1º do art. 8º da citada 
norma legal permite que professores portadores exclusi-
vamente do diploma de graduação possam participar de 
concurso para ingresso na Carreira de Magistério Superior 
como Professor Auxiliar, a primeira classe da Carreira.

Ora, esse dispositivo legal comete, no mínimo, dois 
equívocos crassos. O primeiro refere-se ao patente desres-
peito à LDB, que deveria ser considerada na elaboração 
de leis sobre temas específicos, por se tratar de norma 
geral. O segundo, no mérito, negligencia a exigência de 
maior qualificação para ingresso na docência do ensino 
superior em âmbito federal e, com isso, configura, como 
dissemos, um retrocesso no esforço de aperfeiçoamento 
de nosso sistema de educação superior. 

Até se pode entender que a magnitude das exigên-
cias de formação de recursos humanos para sustentar 
o desenvolvimento do País obrigue as instituições de 
educação superior a se expandir, abrir novos campi, 
criar novas vagas e, com isso, gerar alguma dificuldade 
de contratação de professores qualificados. No entanto, 
nada justifica a redução dos requisitos de qualificação 
para abaixo do mínimo razoável.

O Governo Federal, ao criar novas instituições 
de educação superior, deve levar em conta a carência 
por docentes qualificados. O objetivo a ser persegui-
do, é que todos os professores da educação superior 
sejam mestres ou doutores, pois é nesses níveis de 
ensino que o indivíduo adquire as competências, as 
habilidades e os conhecimentos mais avançados no 
campo da ciência a que se dedica.

São os profissionais com mestrado e doutorado 
aqueles com melhores condições para estabelecer a 
relação entre a pesquisa científica e a atividade de 
ensino, pois foram treinados para pesquisar e ensinar.

Nesse sentido, nossa proposição visa a recolo-
car nos trilhos os vagões descarrilados pelo art. 8º da 
Lei 12.772, de 2012. E fazemos isso resgatando as 
disposições do art. 66 da LDB, de forma que, para in-
gressar na Carreira de Magistério Superior, em âmbi-
to federal, o candidato a docente tenha formação em 
nível de pós-graduação.

Assim, tendo em vista a importância dessa mo-
dificação para a educação e para o desenvolvimento 
do País, conclamamos os ilustres pares a aprovarem 
a presente proposição.

Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar:
....................................................................................

TÍTULO VI 
Dos Profissionais da Educação

....................................................................................
Art. 66. A preparação para o exercício do ma-

gistério superior far-se-á em nível de pós-gradua-
ção, prioritariamente em programas de mestrado e 
doutorado.

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por 
universidade com curso de doutorado em área afim, 
poderá suprir a exigência de título acadêmico.
....................................................................................

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispões sobre a estruturação do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal; 
sobre a Carreira do Magistério Superior, de 
que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 
1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos 
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras 
de Magistério do Ensino Básico Federal, de 
que trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro 
de 2008; sobre a contratação de professo-
res substitutos, visitantes e estrangeiros, 
de que trata a Lei no 8.745 de 9 de dezembro 
de 1993; sobre a remuneração das Carreiras 
e Planos Especiais do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, de que trata a Lei 
no 11.357, de 19 de outubro de 2006; altera 
remuneração do Plano de Cargos Técnico-
-Administrativos em Educação; altera as 
Leis nos 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, 
de 12 de janeiro de 2005, 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 
16 de janeiro de 1991; revoga o art. 4o da 
Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012; e dá 
outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:
....................................................................................
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CAPÍTULO II 
Do Ingresso nas Carreiras e Cargos Isolados do 

Plano de Carreiras e Cargos de  
Magistério Federal

Seção I 
Da Carreira de Magistério Superior e do  

cargo isolado de Professor Titular-Livre do  
Magistério Superior

Art. 8o O ingresso na Carreira de Magistério Su-
perior ocorrerá sempre no primeiro nível da Classe de 
Professor Auxiliar, mediante aprovação em concurso 
público de provas e títulos.

§ 1o No concurso público de que trata o caput, 
será exigido o diploma de curso superior em nível de 
graduação. 
....................................................................................

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
em decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 98, de 
2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 104, de 2012 (nº 7.521/2010, na Câmara dos 
Deputados), que dispõe sobre a criação do Quadro de 
Oficiais de Apoio – QOAp no Corpo de Oficiais da Ativa 
do Comando da Aeronáutica e dá outras providências, 
sancionado e convertido na Lei nº 12.797, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 98/13/OS-GSE

Brasília, 11 de abril de 2013

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 7.521, de 2010, do Poder 
Executivo (PLC nº 104/12), que “Dispõe sobre a criação 
do Quadro de Oficinas de Apoio _ QOAP no Corpo de 
Oficiais da Ativa do Comando da Aeronáutica e dá ou-
tras providências”, foi sancionado pela Excelentíssima 
Senhora Presidenta da República e convertido na Lei 
nº 12.797, de 4 de abril de 2013.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Márcio Bittar Pri-
meiro-Secretário

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– O Senado Federal recebeu o Aviso nº 109, de 10 de 
abril de 2013, do Ministro de Estado da Fazenda, em 
resposta ao Requerimento nº 75, de 2013, de infor-
mações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à requerente.

O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da 
União o Aviso nº 623, de 2013, na origem, comunican-
do o recebimento do ofício referente ao Requerimento 
nº 188, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, autuado 
naquele Tribunal sob o nº TC-009.436/2013-8 e remeti-
do ao setor competente para as providências cabíveis. 

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 623-GP/TCU

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 825 (SF), de 5-4-2013, mediante 
o qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal o 
Requerimento nº 188, de 2013, de autoria do Senador 
Flexa Ribeiro, solicitando informações “sobre a execu-
ção do Convênio nº 75.7141/2011, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Santarém/PA e o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
mencionado expediente – autuado no TCU como TC-
009.436/2013-8 – foi remetido à Secretaria-Geral de 
Controle Externo (SEGECEX), para adoção das pro-
vidências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro  
Nardes, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Aviso nº 623, de 2013, foi juntado ao proces-
sado do Requerimento nº 188, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 624, de 2013, na origem, comu-
nicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 
10, de 2013, do Senado Federal, autuado naquele Tri-
bunal sob o nº TC-009.441/2013-1 e remetido ao setor 
competente para as providências cabíveis.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 624-GP/TCU

Brasília, 9 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 849(SF), de 5-4-2013, mediante 
o qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 10, de 2013(SF), que “Acrescenta § 
9º ao art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal”, e a recomendação 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 
mencionado expediente – autuado nesta Casa como 
TC-009.441/2013-1 – foi remetido à Secretária-Geral 
de Controle Externo (Segecex), para adoção das pro-
vidências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro  
Nardes Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Aviso nº 624, de 2013, foi juntado ao proces-
sado da Resolução nº 10, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, os seguintes Avisos, referentes ao Reque-
rimento n° 1.058, de 2011:

– nº 370, de 2013, na origem, que encaminha 
cópia do Acórdão nº 769, de 2013, bem como 
dos respectivos Relatório e Proposta de Delibe-
ração que o fundamentam, referente à auditoria 
realizada no Serviço Social do Comércio – Sesc 
e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial – Senac (TC 032.966/2012-1); e
– nº 400, de 2013, na origem, que encaminha 
cópia do Acórdão nº 768, de 2013, bem como dos 
respectivos Relatório e Proposta de Deliberação 
que o fundamentam, referente à auditoria realiza-
da na Administração Central do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (TC 027.007/2012-0).

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 370-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 032.966/2012-1, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 3-4-2013, acompanhado do Rela-
tório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro  
Nardes Presidente.

Aviso nº 400-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atendimento ao Requerimento de Informações 
nº 1.058/2011, cópia do Acórdão proferido nos autos 
do processo nº TC 027.007/2012-0, pelo Plenário desta 
Corte na Sessão Ordinária de 3-4-2013, acompanha-
do do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 
fundamentam.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro  
Nardes Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Os Avisos nºs 370 e 400, de 2013, foram juntados 
ao processado do Requerimento nº 1.058, de 2011, 
e encaminhados, em cópia, ao Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discurso 

à Mesa para ser publicado, na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SENHOR RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB–

AL. Sem apanhamento taquigráfico) –  Há nove anos 
em tramitação no Congresso Nacional, estamos muito 
perto de um final feliz para o Estatuto da Juventude. 
Será a primeira legislação em nível constitucional a 
tratar a juventude como política de Estado. É como 
nos ensinou Franklin Delano Rossevelt: “Nem sempre 
podemos construir o futuro para nossa juventude, mas 
podemos construir nossa juventude para o futuro”. O 
estatuto é uma bandeira histórica dos movimentos ju-
venis, que irá garantir a todos, na faixa etária entre 15 
e 29 anos, uma série de benefícios. 

Entre esses direitos, que até hoje se encontravam 
negados aos jovens, está a meia-entrada em eventos 
de natureza artístico-cultural, de entretenimento e la-
zer, uma das principais reivindicações dos jovens e que 
ressalto pelo seu significado emblemático.

A meia-entrada permitirá que muitos jovens, de 
famílias com menor poder aquisitivo, consigam ingres-
sar em teatros, cinemas, e tantos outros espetáculos 
de natureza cultural.

Essa possibilidade de acesso mais barato aos 
eventos dessa natureza é de suma importância para 
o futuro dos jovens. 

É nessa etapa da vida que o contato com as pro-
duções artístico-culturais é mais profícuo, contribuindo 
de forma muitas vezes determinante para a formação 
da personalidade do indivíduo. É nessa etapa da vida 
que normalmente descobrimos as nossas potenciali-
dades, definimos a nossa visão de mundo, as nossas 
opções profissionais, e principalmente as bases para 
o nosso caráter.

Outro aspecto que atribuo de muita importância 
incluído no Estatuto da Juventude é o que garante aos 
jovens índios e das comunidades tradicionais o ensino 
dos idiomas tradicionais de cada etnia ou comunidade, 
sem deixar de lado a língua portuguesa.

A medida deixa claro o respeito, e por que não 
dizer a admiração, que devemos ter com todos os as-
pectos culturais de todos os segmentos desse nosso 
admirável país. 

Sabemos o quão importante é a língua mãe e 
quanto é também fator de unidade nacional o apren-
dizado do português.

O ensino conjunto será, pois, uma demonstração 
do respeito às nossas diferenças e o atendimento à 
necessidade de manter nosso liame linguístico.

Esses são somente dois aspectos do Estatuto 
da Juventude que ressalto.
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O mais importante, contudo, é que a sua apro-
vação significa que aos jovens serão dadas melhores 
condições de acesso à cultura de nosso país, e sem 
dúvidas, e possibilidades de serem ainda mais ativos 
na construção de um Brasil desenvolvido e soberano.

Assim, reitero, a participação da juventude é sem-
pre importante para o amadurecimento da consciência 
nacional, da cidadania e da fundamental renovação. A 
alma da juventude é, intrinsecamente, revolucionária. 
É preciso que assim seja sempre. Se tivermos jovens 
revolucionários, irriquietos não termos adultos rea-
cionários. Triste da nação cujos jovens envelhecem 
precocemente.

Falo isso com a experiência de quem, no mo-
vimento estudantil, esteve nas ruas brigando para 
implementar essa revolução que hoje chamamos de-
mocracia. O custo, como todos sabem, foi muito alto 
e hoje, na maturidade democrática, não devemos ser 
complacentes com qualquer gesto ou intenção que 
tenda a abolir direitos e liberdades, principalmente, 
a liberdade de expressão, o direito à diferença, à di-

vergência. Disse no meu discurso de posse e reitero: 
temos um compromisso férreo com a liberdade de ex-
pressão e qualquer iniciativa tendente a constrangê-la 
será rechaçada. 

Encerrando estas breves palavras saúdo todos 
os jovens que participaram desta luta, mas gostaria 
de fazer uma menção especial à juventude do PMDB 
que está praticamente acampada em Brasília há me-
ses na busca pela aprovação do Estatuto. Mesmo que 
tardiamente, o estatuto que quase ficou senecto pela 
longa tramitação, é muito bem vindo.

Muito Obrigado a todos.
Pronunciamento sobre a aprovação do Esta-

tuto da Juventude
Senador Renan Calheiros
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 43 mi-
nutos.) 
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Ata da 49ª Sessão, não Deliberativa,  
em 12 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr.Jorge Viana, da Srª Ana Amélia e do Sr. Roberto Requião.

(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 30 minutos e 

encerra-se às 11 horas e 41 minutos).

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

AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 

e remetido à Comissão competente.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 216, DE 2013



18578 Sábado 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 13 18579 



18580 Sábado 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2011 
(nº 3.943/2008, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos de Controlador de 
Tráfego Aéreo do Grupo – Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo;
– Projeto de Lei do Senado nº 199, de 2006, 
do Senador Sérgio Zambiasi, 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-
nalística, de Identificação e de Medicina Legal;
– Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2011, 
do Senador Ivo Cassol, que acrescenta o art. 
10-A na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
que dispõe sobre a política energética nacional, 
para determinar que os postos de combustíveis 
informem seus preços na página eletrônica da 
Agência Nacional de Petróleo (ANP); e
– Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2012, 
da Senadora 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 organi-
zação e o funcionamento dos serviços cor-
respondentes 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. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 15, de 2011, vai à sanção; os Projetos de Lei do 
Senado nºs 353, de 2011; e 55, de 2012, vão à Câ-
mara dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado 
nº 199, de 2006, rejeitado, vai ao Arquivo.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
15, de 2011, será feita a devida comunicação à Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento a todos que nos acompanham 
pela TV Senado, pela Rádio Senado. 

Tivemos uma semana de muito trabalho aqui no 
plenário e encerramos, ainda, com esta sessão nesta 
sexta-feira pela manhã.

Temos uma lista de oradores inscritos e, tendo 
em vista que Senadores que atuam muito aqui, como 
a Senadora Ana Amélia, vão para o art. 17 – art. 17, 
para quem está nos acompanhando é quem falou por 
mais de duas vezes durante a semana. Falou duas ve-
zes, vai para o art. 17 e só fala depois dos que ainda 
não falaram. Mas o Senador Aloysio como Líder já...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Posso citar a Ana Amélia, e ela fala 
pelo art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª, Senador Aloysio, tem a palavra como pri-
meiro orador inscrito; depois, a Senadora Ana Amélia.

Também estou na mesma situação da Senado-
ra Ana Amélia. O problema, Senadora, é que ele usa 
o tempo de Líder, aí, ele vai falando como Líder, não 
como orador inscrito.

V. Exª é o Líder do PSDB na Casa, aliás, um Líder 
atuante. Para nós, do Governo, o mais preocupante. 
Mas é parte do jogo democrático, e fica bom também 
para o Governo por conta de termos de ficar sempre 
atentos aos discursos de V. Exª. Aliás, acompanho não 
só porque estou aqui, mas como um colega, com mui-
ta atenção, as falas de V. Exª que sempre nos fazem 
pensar e refletir sobre o Brasil.

Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Presidente. Saiba V. Exª que também 
acompanho assiduamente e atentamente os discursos 
de V. Exª, que é Senador de uma qualificação excep-
cional, de bagagem muito rica de experiência política, 
administrativa e de grande valor humano e excelente 
Parlamentar.

E hoje, Sr. Presidente, eu vou falar de assunto 
que é uma preocupação comum a nós. Não vamos nos 
contrapor. A nós, digo, à oposição e à situação, por-
que seguramente a inflação deve preocupar também 
a V. Exª como me preocupa, como preocupa a todos 
os brasileiros. Esse foi o tema do discurso de ontem.

Vou voltar ao tema hoje, ainda que de passagem, 
para mencionar o fato de que a inflação brasileira vem, 
cada vez mais, se concentrando em itens que afetam 
o dia a dia das pessoas. Hoje, ainda o tema é man-
chete do jornal O Globo e do jornal Folha de S.Paulo. 
Ontem, o Jornal Nacional mostrou como a inflação já 
começa a afastar os clientes das gôndolas dos su-
permercados, o que mostra que o dilema combater a 
inflação ou estimular o crescimento é um falso dilema, 
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um dilema que a Presidente da República, de maneira 
apressada, fez alarde numa recente viagem à África.

Inflação, infelizmente, no caso brasileiro e como 
tende a ser a regra, afeta o crescimento econômico, 
e aí ficamos no pior dos mundos, que é inflação alta 
e crescimento raquítico. Estamos encaminhando para 
essa situação, até porque a alta de preços hoje já faz 
parte das conversas cotidianas, das preocupações 
cotidianas dos brasileiros, e é fator inibidor dos in-
vestimentos, das decisões de investir dos agentes da 
economia. De modo, Sr. Presidente, que esse proces-
so se autoalimenta. Na medida em que os preços so-
bem, a capacidade de consumo das pessoas diminui, 
a incerteza que pesa sobre as decisões econômicas 
se acentua, os investimentos, que já são baixos, se 
retraem, e nós vamos engrenando num processo que 
se autoalimenta no rumo para baixo.

Quero falar hoje, Sr. Presidente, além da infla-
ção, de um problema que também gera preocupação 
em todos, que é o baixo nível de investimentos em 
setores estratégicos da nossa economia, devido, em 
grande parte, à incerteza, outro fator de incerteza no 
ambiente econômico, que são as intervenções do Go-
verno ao mudar as regras do jogo ou, pior ainda, ao 
anunciar que vai mudar as regras do jogo. É claro que 
o investidor só transforma seu ativo, seu capital – ca-
pital em forma de dinheiro –, em matérias-primas, em 
máquinas, equipamentos, força de trabalho, se ele tiver 
expectativa de retorno de seu investimento. É assim 
que funciona o sistema capitalista. 

Ora, há fatores que tornam essa expectativa, 
que nunca é matematicamente, milimetricamente pre-
visível, uma vez que o risco faz parte da dinâmica do 
capitalismo, mas há fatores que exacerbam a incerte-
za além da conta. Geralmente, esses fatores vêm da 
intervenção governamental. E o Governo petista tem 
sido pródigo em lançar sinais que afetam a previsibili-
dade da dinâmica da economia brasileira. 

Vou me referir hoje a setor importantíssimo, que 
V. Exª e a Senadora Ana Amélia conhecem muito bem: 
falarei sobre a mineração, que tem papel crucial no 
desenvolvimento do País não apenas porque fornece 
matérias-primas para um vastíssimo leque de setores 
da economia, siderurgia, agricultura, construção civil, 
indústrias de transformação, mas, também, porque é 
fator fortemente gerador de divisas e tem contribuído 
para a balança comercial brasileira de forma extrema-
mente positiva.

No ano passado, Sr. Presidente, o faturamento 
do setor ultrapassou US$50 bilhões, em grande parte 
para a exportação. A exportação nacional de minérios 
atingiu cerca de US$40 bilhões e gerou saldo líquido 
na balança comercial de US$30 bilhões. É setor for-

temente gerador de empregos. Calcula-se, hoje, que 
o número de empregos gerado no setor de mineração 
seja de 180 mil empregos diretos; portanto, um setor 
que tem influência enorme sobre o nível de emprego 
e o desenvolvimento do Brasil.

A previsão de investimentos nesse setor, no pe-
ríodo de 2012 e 2016, era de US$75 bilhões. Eu não 
me enganei quanto ao tempo verbal, eu disse: era! 
Era porque não é mais. Não é mais por causa da in-
terferência desastrada do Governo. A que me refiro? 
Me refiro a anúncio do ex-presidente Lula, no final de 
2009, de criação de grupo de trabalho, no âmbito do 
Ministério das Minas e Energia, para elaborar o novo 
código de mineração, em substituição ao Código atual, 
de 1967. Ora, sem saber quais serão as novas regras 
que constariam do Código anunciado, o que aconte-
ceu? Os investimentos se retraíram porque, como é 
natural, os empreendedores, os empresários, querem 
conhecer quais são as novas regras, é óbvio, pois isso 
afeta diretamente os seus negócios. 

Enquanto o Governo estudava, e continua estu-
dando, esse Código anunciado em 2009, que deveria 
ter sido enviado ao Congresso em 2010, e não foi, a 
Presidente Dilma resolveu suspender, desde o final de 
2011, sem previsão de retomada, a outorga de novas 
autorizações de pesquisa e licença de lavra de todos 
os tipos de minério, com algumas exceções: argilas 
para cerâmica, calcário, rochas ornamentais e águas 
minerais. Todo o resto ficou parado. O setor congelou, 
está congelado, enquanto se espera a edição do novo 
Código de Mineração. 

O Ibram, Instituto Brasileiro de Mineração, esti-
ma que essa suspensão de novas outorgas, a partir 
de 2011, já tenha gerado um represamento de investi-
mentos da ordem de R$20 bilhões. É importante lem-
brar que muitas empresas já tinham os seus planos 
de lavra prontos, depois daquela fase inicial, que é a 
fase de pesquisa, e, de repente, viram-se impedidas 
de implantar os novos projetos, mesmo depois de 
terem feito investimentos significativos nessas fases 
preparatórias e necessárias para o início da lavra. Isso 
acontece num país que tem um PIB raquítico, e não é 
à toa, são fatores como esse que levam ao raquitismo 
do nosso Produto Interno Bruto. 

Outra conseqüência nefasta dessa decisão foi 
o afastamento, a fuga de investimentos estrangeiros, 
que poderiam ter sido feitos no Brasil durante esse pe-
ríodo e que acabaram se dirigindo para outros países 
da América Latina, da Ásia, da África. V. Exª, como 
eu, faz parte da Comissão de Relações Exteriores, e 
frequentemente, quando sabatinamos embaixadores, 
estudamos os dados sobre a economia de países 
africanos, asiáticos, onde o Brasil tem tido presença 
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diplomática importante e crescente, e vemos ali que 
os investimentos no setor mineral para esses países 
têm fluido com muita intensidade e grande volume.

Então, esses investimentos que, em grande par-
te, poderiam ter vindo para o Brasil, foram para outros 
países que têm políticas mais inteligentes do que a 
nossa ou que têm alguma política pública. O fato é 
que nós não temos. Uma vez que foram suspensas as 
autorizações e que o Código de Mineração anuncia-
do não vem à luz, evidentemente, é como se nós não 
tivéssemos uma política para o setor.

Agora, posso assegurar a V. Exª – posso estar 
enganado, mas o que se espera, o que não desejo, 
pela prática que ocorreu em relação a outros setores e 
a outros temas importantes da nossa vida econômico-
-social – que o Governo vai segurando a elaboração 
do Código Mineral e, de repente, vem uma medida 
provisória para o Congresso Nacional. E aí tem que se 
aprovar a toque de caixa: constitui-se comissão mista 
para dar parecer aqui, que vai se somar às dezenas 
de outras. Como o Congresso Nacional não pode exa-
minar detalhadamente, corremos o risco de cometer 
erros graves que prejudicam ainda mais o País do que 
a ausência de regras.

Ouço o aparte da nobre Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 

Aloysio Nunes Ferreira, essa questão que V. Exª abor-
da, a insegurança jurídica na ausência de um marco 
regulatório, definitivo e seguro para o setor de minera-
ção, como diz V. Exª, a ausência dele e a omissão do 
Governo, nessa área tão importante, estão provocando 
esse represamento, porque há um volume muito gran-
de de recursos a serem aplicados e investidos nisso. 
O que representa isso? Representa maior geração de 
emprego, maior geração de renda, maior desenvolvi-
mento da economia e tudo mais daí decorrente, inclu-
sive a agregação de valor na exploração dos minérios 
que nós temos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Além do 
mais, Senador, já está previsto, neste marco, que o 
resultado da exploração que decorre de royalties será 
aplicado em saúde. A nossa saúde, que continua na 
UTI, teria como resultado, digamos, um aporte subs-
tancial de recursos para resolver problemas graves. 
Agora mesmo, estamos, no Rio de Janeiro, com hos-
pitais lotados com uma incidência séria de dengue. 
No meu Estado, os hospitais da capital, Porto Alegre, 
estão também superlotados. E é exatamente esse o 
caos, a situação que poderia ser resolvida se esses 
recursos pudessem ser aportados para a saúde. Veja 
só: não é apenas a questão econômica ou a seguran-

ça jurídica para um setor estratégico para o País, que 
é a mineração.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Então, a 
demora na definição dessas regras também vai afetar 
diretamente um setor vital, que é a saúde, porque os 
royalties serão aplicados, parte deles, como está pre-
visto no marco, à questão. O Senador Jayme Campos 
e a Senadora Lúcia Vânia estão trabalhando intensa-
mente nisso na Comissão de Infraestrutura do Senado 
Federal. Faço referência porque esse fato foi mencio-
nado no encontro com o Ministro Alexandre Padilha, 
nesta semana, promovido pelo Senador Waldemir 
Moka, que é o Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais. Apenas para reforçar os argumentos de V. Exª 
da relevância deste tema.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço muito o aparte judicioso, como 
sempre, de V. Exª.

V. Exª levanta o problema dos royalties. Eu tam-
bém, infelizmente, já prevejo, em relação aos royalties 
da mineração, a mesma guerra fratricida que ocorreu 
em relação à disputa sobre os royalties do petróleo. 
Como disse o Senador Pedro Taques na sessão em 
que discutíamos o Fundo de Participação: “Farinha 
pouca, meu pirão primeiro”. E aí as pessoas se digla-
diam, os Estados se digladiam para obter migalhas. 
Recursos vultosos, mas fragmentados, sem direção 
específica, estratégica como essa, em que recursos 
para a saúde acabam se pulverizando e também se 
tornando irrelevantes.

Quando se fala em investimentos, Senadora Ana 
Amélia, imaginamos que estamos falando apenas em 
grandes empresas, como a Vale e outras multinacionais, 
mas há uma miríade de pequenos empreendimentos no 
setor mineral esparramados pelo Brasil inteiro, inclusive 
no meu Estado, São Paulo, na região do Vale do Ribei-
ra, que tem uma importância enorme no contexto das 
economias regionais. E tudo isso continua represado 
em razão de interferência malfeita do Governo nesse 
setor da economia. Aliás, filmes que nós já vimos an-
tes, em fevereiro de 2003, no setor elétrico, quando os 
investimentos pararam no primeiro instante do governo 
Lula depois do anúncio de novas regras para o setor. 
Foram adotadas medidas provisórias um ano depois. 
O governo Lula as anunciou logo no começo do seu 
mandato. Um ano depois, vem a medida provisória. 
Enquanto isso, os investimentos param!

A medida provisória foi enviada para o Congresso 
em dezembro de 2003. Foi transformada em lei em 15 
de março de 2004. Qual foi o efeito? Foi a protelação 
de investimentos, que se prorrogou, no mínimo, até a 
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metade de 2004, quando houve um decreto, o Decreto 
nº. 5.163, de 30 de julho de 2004, que regulamentou a 
medida provisória convertida em lei nesse ano. Com 
isso, então, os empresários puderam avaliar concreta-
mente o sentido e a extensão das mudanças.

Mas a consequência foi que o hiato entre os lei-
lões de aproveitamento hidrelétricos foi de aproxima-
damente três anos e cinco meses, de junho de 2002 
a dezembro de 2005, quando foram retomadas, ainda 
que de forma tímida, as obras que constavam do cro-
nograma de expansão de geração do setor elétrico.

Para se ter ideia do efeito disso, todas as hidre-
létricas que entraram em operação até 2008 foram 
justamente aquelas que haviam sido leiloadas até ju-
nho de 2002.

Nós já vimos também esse filme quando da in-
tervenção truculenta do Governo Dilma na renovação 
das concessões do setor elétrico.

Sem tergiversar sobre o foco deste pronuncia-
mento, Sr. Presidente, para me referir às medidas pro-
visórias que atropelam o processo legislativo, quero 
me referir a uma ainda recente.

A Senadora Kátia Abreu apresentou um projeto 
de lei visando a permitir que os portos chamados pri-
vados, que operam fora da área do porto público, pu-
dessem movimentar cargas de terceiros. O Governo 
se movimentou contra – V. Exª foi o relator do parecer 
contrário –, e o projeto parou. O que aconteceu? A Pre-
sidente Dilma edita uma medida provisória, três meses 
depois, exatamente propondo esta medida.

É um desrespeito à iniciativa de membro do Poder 
Legislativo. O Governo se mobiliza contra uma proposta 
de origem parlamentar, da Senadora Kátia Abreu, que 
foi defendida por ela e por vários outros Senadores, 
inclusive por mim, como medida necessária para am-
pliarmos a capacidade de movimentação dos nossos 
portos. O Governo combate a medida e, dois ou três 
meses depois, edita medida provisória do mesmo teor.

Vai entender uma coisa dessa. Não podíamos 
ter aprovado aquele projeto mais cedo e termos hoje 
uma parte, pelo menos, das novas regras já em vi-
gor? Não. A intervenção chega por medida provisória 
e chega atrasada.

No setor de petróleo e gás, nós tínhamos regras 
que funcionavam, e funcionavam muito bem, que per-
mitiram a expansão da exploração de petróleo e gás em 
nosso País, que nos levou à beira da autossuficiência.

O Governo, depois da descoberta das reservas 
do Pré-Sal, resolveu mudar as regras do jogo, mu-
dando o sistema, a legislação que previa a concessão 
para as regras, para o sistema de partilha, obrigando 
a Petrobras a ser sócia dos novos empreendimentos.

O que aconteceu? Pararam os investimentos. 
Não há mais leilões. São cinco...

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – ...ou seis anos sem leilões, diante de 
alteração desastrada, motivada por razões meramen-
te eleitoreiras. Espero que o Governo tenha a lucidez 
de constatar o erro e voltar atrás, porque errar é hu-
mano, persistir no erro é estupidez. E nós corremos o 
risco, Srs. Senadores, meu caro Presidente, de ficar 
na mesma situação no setor mineral.

Então, o meu discurso desta manhã é de aler-
ta. Não podemos deixar acontecer no setor mineral a 
mesma situação que ocorreu com o setor de petróleo 
e gás, com o setor elétrico, com os setores que eu já 
mencionei. Temos que evitar, inclusive, a regra fratri-
cida entre Estados para a disputa, para compartilha-
mento dos royalties.

E precisamos destravar os investimentos num 
setor estratégico para o desenvolvimento do País, que 
fornece, desde a água mineral até o minério de ferro 
para a siderurgia e que gera empregos numa multidão 
de empresas, que não são apenas as grandes empre-
sas multinacionais, inclusive a grande multinacional 
brasileira, que é a Vale, mas que é tão heterogêneo 
e pulverizado do ponto de vista empresarial, que tem 
cerca de dez mil novos pedidos de outorga a cada 
ano. Um setor complexo, e heterogêneo que precisa 
ser regrado e disciplinado de maneira extremamente 
cautelosa e que não poderia sê-lo através de medida 
provisória sujeita a tempos e rituais de tramitação que, 
necessariamente, nos levariam, se forem adotados, 
a erros graves que comprometam o futuro do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferrei-
ra, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Cumprimento o Senador Aloysio Nunes Ferreira por 
essa menção das iniciativas do Congresso absorvidas 
pelo Executivo. É claro, como diz a sabedoria do Deng 
Xiaoping, que não importa que o gato seja preto ou 
pardo desde que cace o rato. Então, algumas medidas 
são realmente importantes: financiamento, permitir in-
centivo fiscal e outras tantas. Mas essa é a situação.

Passo a palavra, como orador inscrito, ao Sena-
dor Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, colegas Senadores Wellington Dias, Aloysio 
Nunes e todos os que nos acompanham, eu ali, despa-
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chando alguns expedientes da Mesa, o que faz parte 
da prerrogativa de quem acompanha a Mesa Diretora 
da Casa, fiquei muito atento, como sempre fico, aos 
discursos do Líder do PSDB, Senador Aloysio Nunes, 
que sempre traz temas que são de interesse do País.

Eu não sou – e digo com muita satisfação – da 
Base de Apoio ao Governo. Eu sou da Bancada do 
Governo. E, como V. Exª que foi governo, que assu-
mia ser governo, particularmente, tenho muita satis-
fação de fazer parte de um projeto que tem mudado 
a história do Brasil e do povo brasileiro. Obviamente, 
pela paixão que temos pelo País e até mesmo pela 
posição partidária que defendemos, nós temos cami-
nhos diferentes para apontar para o desenvolvimento 
e crescimento do País.

O Senador Aloysio vem à tribuna e, com a capa-
cidade de oratória, com o conhecimento que acumulou 
na vida pública e com os estudos que faz – não tenho 
certeza – com a competente assessoria diariamente, 
traz temas que passam para quem assiste uma posição 
bastante consistente do ponto de vista da capacidade 
que ele tem de apresentá-los.

E eu não trago divergência a tudo. Por exemplo, 
a questão da inflação.

O Senador Aloysio traz, e trouxe ontem – eu as-
sisti, estava presidindo a Mesa, e hoje também –, que 
é fato que a inflação hoje, no nosso País, está no teto 
da meta que tem nos guiado.

Como ontem V. Exª falou, Senador Aloysio, com 
muita propriedade – e assino embaixo –, começou a 
se viver – essa foi uma conquista do povo brasileiro – 
quando se estabilizou a moeda lá atrás, no governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O problema é que hoje abro os jornais – abro um, 
abro outro, Senador Wellington, nosso Líder –, ligo o 
rádio, assisto à televisão, e está todo mundo falando, 
como se a inflação no País hoje fosse a pior de todos 
os tempos.

Eu compreenderia – e o tempo verbal é esse –, 
caso fosse uma preocupação do descontrole futuro. 
Aí sim, estamos de acordo. Todos nós temos de estar 
muito preocupados com a situação de a inflação estar 
no teto da meta. Se ela passar esse teto e nos trouxer 
qualquer risco de descontrole, aí sim, teremos uma 
situação bastante delicada.

Eu acompanhei atentamente, ou do meu gabine-
te ou presencialmente, a vinda, há poucos dias, aqui, 
do Presidente do Banco Central, que é a instituição 
guardiã deste patrimônio brasileiro que é a inflação.

Lembro-me bem das palavras do Presidente Lula, 
que ele sempre colocou muito claramente: “Olha, infla-
ção alta é meter a mão no bolso do trabalhador e tirar 
o ganho dele”. Então, o Presidente Lula surpreendeu 

as oposições e uma parcela do País, que apostavam 
que iria haver um descontrole, e ele foi muito rígido.

Mas, quando faço um paralelo...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Surpreendeu até setores do PT.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Tam-

bém. É fato. E positivamente, porque concordo com 
os caminhos...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Positivamente. É verdade.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... nes-
se aspecto.

Mas – passo já a palavra a V. Exª, Senador Aloy-
sio, e depois ao meu colega Wellington – fui buscar 
uma melhor informação. A inflação, no período do 
Presidente Fernando Henrique e do nosso governo 
do Presidente Lula, estava mais alta do que está ago-
ra. E não vi a mesma – não posso dizer “campanha”, 
porque estaria assim...

Mas não sei se já é uma tentativa de pautar os 
temas do ano que vem. Tomara que, no próximo ano, 
a inflação não seja tema de eleição, que ela seja re-
solvida neste ano.

Foi essa segurança que entendi perceber na apre-
sentação do Presidente do Banco Central. Ele disse: 
“É uma situação sazonal. Nós vamos ter ainda uma 
piora, como estamos vendo, mas, logo em seguida, a 
inflação tende a perder força”.

Aí, o grande debate, hoje, no Brasil é sobre toma-
te. Uma pequena cidade brasileira, uma das maiores 
produtoras de tomate do mundo, passou por um pro-
blema gravíssimo, perdeu toda a safra de tomate no 
ano passado. Ora, ela perdeu toda a safra, porque uma 
caixa de 22 quilos de tomate, no ano passado, estava 
custando R$5,00. O que aconteceu? Os agricultores 
não plantaram tomate, na cidade que é responsável 
por uma grande produção. Não estou simplificando; 
só estou colocando o fator sazonalidade. E nunca vi o 
tomate ficar tão famoso como está agora, no rádio, na 
televisão, em toda a mídia. Neste ano, a mesma caixa 
de 22 quilos de tomate, que custava R$5,00 no ano 
passado, está custando R$120,00!

Ora, vi uma reportagem mostrando um cidadão 
com um trator. O trator não era novo, mas tomara que 
ele tenha comprado mesmo, que não tenha sido uma 
daquelas reportagens que tentam dar uma versão di-
ferente dos fatos. O trator – eu conheço, sou técnico 
agrícola, engenheiro – não era novo. “Este trator foi 
comprado com a safra de tomate deste ano”. Na re-
portagem, passou isso. E o cidadão estava dizendo 
que, com o preço atual do tomate, quem plantou se 
deu bem, está ganhando. E o cidadão brasileiro sofre 
essa influência direta.
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São questões essenciais, mas acho que temos de 
separar da inflação, que nos une a todos, porque foi um 
marco do governo do Presidente Fernando Henrique, 
foi um marco do governo do Presidente Lula, e estou 
aqui, associando-me a V. Exª, para dizer que tem de 
ser um marco do Governo da Presidente Dilma.

Mas, por enquanto, sinceramente, vejo muito mais. 
Primeiro, existe o fato – está no teto –, mas tomara que 
seja uma questão sazonal, como nos tranquilizou de 
certa forma o Presidente do Banco Central.

Antes de passar a V. Exª – e sei que vai ficar ain-
da mais animado para fazer o aparte –, quero dizer 
que havia reportagens seguidamente, durante o go-
verno do Presidente Lula, afirmando que tínhamos os 
juros mais altos, que éramos recordistas, inclusive na 
televisão. Agora, a Presidenta Dilma abaixa os juros. 
Quando ela abaixa os juros, há uma campanha para 
os juros subirem. Essa situação mostra que, às vezes, 
se esquecem do Brasil e partem apenas para a diver-
gência com relação a uma ideia ou outra.

Ouço o aparte do nobre Senador, Líder do PSDB 
na Casa, Aloysio Nunes. Vou falar de outro tema, mas 
este, como V. Exª disse, é um assunto da maior im-
portância para o cidadão, para a dona de casa, para 
o Brasil.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Meu querido amigo, Senador Jorge Viana, em 
primeiro lugar, quero dizer a V. Exª que não faço cam-
panha, pelo menos, da taxa de juros; pelo contrário. 
Acho até que um dos aspectos positivos do Governo 
da Presidente Dilma foi o enfrentamento dessa ques-
tão, levando à diminuição da taxa de juros. Não tenho 
dúvida nenhuma ao reconhecer esse fato positivo. O 
problema é que essa diminuição da taxa de juros, bem 
como as desonerações, não estão produzindo os efei-
tos que se esperava, e o principal efeito é a retomada 
dos investimentos. O volume, o índice de investimen-
tos no Brasil diminuiu, no Governo Dilma, de 20%, 
que já eram raquíticos, para 18%, e o problema é que 
não há sinais de retomada. Quanto à baixa taxa de 
juros, evidentemente, eu sou francamente favorável. 
O tomate já teve o seu momento de celebridade, seu 
momento de fama...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Segue 
sendo celebridade; está famoso.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Nosso colega Eduardo Suplicy, quando era De-
putado Federal, em certa ocasião, quando se atribuía 
a inflação ao chuchu, foi à tribuna da Câmara com 
um caminhãozinho de brinquedo carregado de toma-
tes – até acabou derrubando os tomates, foi tomate 
para todo lado...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Como 
hoje é dia de feira...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Então, já teve seu momento de fama. O problema é 
que não é só o tomate; o problema é que o índice de 
dispersão – o chamado Índice de Dispersão da Alta de 
Preços – já atinge 70% dos preços que são monitora-
dos pelo IBGE, esse é que é o problema. Se fosse só 
o tomate, tudo bem! Há fatores sazonais. A farinha de 
mandioca subiu também – e, ontem, o Senador Flexa 
Ribeiro deu o número: coisa de 150% em um ano. O 
feijão também subiu, mas o fato é que o índice de dis-
persão está muito alto, alcançou 70%. Agora, é claro 
que esse é um assunto comentado por todo mundo, 
Senador. Não há campanha; eu não faço campanha 
em torno de inflação. Eu não sou capaz de pautar a 
Folha de S.Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, o 
Jornal Nacional; eu não sou capaz de pautar o tema 
das conversas das donas de casa nos supermercados. 
Eu faço compras em supermercado. Aliás, fazendo 
compras num supermercado outro dia, eu encontrei, 
examinando minuciosamente os preços nas gôndolas, 
o nosso Ministro Jorge Hage, que é o Controlador-Geral 
da União. Estava lá o Ministro, muito compenetrado – 
ninguém diria se tratar de um Ministro, ali de bermudas, 
com um boné na cabeça –, fazendo suas compras no 
supermercado, como eu fazia também, até confrater-
nizamos. Mas o fato, Srª Presidente, Sr. Senador, é 
que, infelizmente, este já é um assunto que está nas 
conversas; é objeto de piadas. E é por isso que eu fico 
preocupado, porque nesse ambiente, como eu disse 
ontem, qualquer fagulha pode alimentar um incêndio, 
até porque ainda persistem, na economia brasileira, 
algumas regras de indexação, que não puderam ser 
abolidas ao longo desses 20 anos, que persistem e, 
de alguma maneira, podem também contribuir para a 
retomada de algo que ninguém deseja, nem o Gover-
no, nem a oposição.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu, antes 
de passar para o Senador Wellington Dias, agradeço 
e cumprimento V. Exa. E é fato: V. Exª, aqui, nunca fez 
nenhuma ilação quanto à questão dos juros, mas nós 
temos visto com preocupação posições que se colo-
cam mais contra o País do que na defesa de posições 
políticas, e é isso que me preocupa.

Amanhã é dia de feira. Eu sempre vou ao Guará. 
Agora não, porque estou daqui a pouco embarcando 
para o Acre, mas estou lá também, olhando, vendo. E 
é óbvio que V. Exa também tem razão, Senador Aloysio, 
quando atenta para o fato de que o nosso cuidado não 
é, pura e simplesmente, querer controlar preços, mas é 
controlar a inflação. Nisso temos um acordo, temos um 
entendimento de que é péssimo para o País, porque 
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ela mete a mão no bolso do trabalhador, da pessoa 
que pode menos.

Mas toda essa movimentação também é real, a 
das donas de casa. Hoje, há uma notícia que V. Exa 
trouxe: a diminuição, pela primeira vez, da venda no 
varejo. Mas aí já é uma ação dessa cultura nova que 
o brasileiro – prefiro crer assim –, que a dona de casa 
adquiriu, em que ela está fazendo um controle, dizen-
do o seguinte: “Eu não vou comprar aquilo que está 
sazonalmente muito caro”. Caindo as vendas, cer-
tamente vai cair o preço mais adiante, com certeza, 
porque, mesmo que não esteja combinada, em uma 
ação de certa sinergia contra a inflação, evidencia-se 
uma reação da dona de casa, o que eu acho fantásti-
ca. Esta, sim, pode segurar, e não só ficar discutindo 
se são os juros. Os juros, acho eu, o Banco Central 
está controlando.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Permita-me uma palavra mínima, mínima.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sim; 
aí, já de imediato, passo para o Senador Wellington.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Há quem defenda – economistas que estudam 
a dinâmica da economia brasileira – a alta de juros 
para frear o consumo. Eu não creio que eles estejam 
trabalhando contra o País. É uma visão de política eco-
nômica, com a qual eu não compartilho, mas que não 
seria necessariamente antipatriótica. Talvez não seja 
esse o pensamento de V. Exa. Porém, embora durante o 
governo Fernando Henrique e no governo Lula tenha-
mos tido momentos, sim, de ultrapassagem da meta, o 
problema é que ambos governaram, cada um, por oito 
anos, mas a Presidenta Dilma está aí há dois anos e 
pouco, e, pela terceira vez no seu governo, o teto da 
meta é ultrapassado. Por isso, Sr. Senador, tenho re-
ceio de que, na falta de uma política mais consistente, 
mais séria, mas obstinada, a inflação possa ser uma 
marca negativa do governo Dilma.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Acho 
que é cedo ainda, porque sou muito otimista em re-
lação ao governo da Presidenta Dilma, que também 
está só começando.

Ouço, com satisfação, o nosso Líder aqui na Casa, 
Senador Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador 
Jorge, sei que V. Exª, pelo que já anunciou, ia tratar de 
outro tema, mas, como abriu esse debate...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Quem 
abriu foi o Senador Aloysio, com muita competência, 
aliás, ontem e hoje. É um tema que o Brasil está dis-
cutindo.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Ainda 
ontem eu tratava disso, porque, desde a semana pas-

sada e nesta semana, vários Senadores subiram à tri-
buna para tratar desse tema da inflação. Primeiro – e 
vou começar do final –, tive o cuidado de, nesses dias, 
olhar... Ontem, o nosso Senador também do Acre...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Anibal 
Diniz.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Anibal 
Diniz. S. Exª fez aqui um relato até mais apurado do 
que eu fui capaz de fazer, lembrando que, nos últimos 
3 anos, tivemos esse movimento de crescimento da 
inflação, no primeiro semestre, e de redução no se-
gundo semestre. E, normalmente, os ciclos – ele lem-
brava um dado técnico – colocam mais risco em boa 
parte da produção, principalmente na área de alimen-
tação nesse período. O que tivemos? Uma frustração 
de safra da mandioca no Paraná, junto com a seca no 
Nordeste, o que resultou em um crescimento do preço 
da farinha, da tapioca. E lá, no meu Piauí e na Para-
íba, sofremos muito, porque consumimos muito esse 
produto. Da mesma forma, as frustrações que nós tive-
mos, em alguns Estados, relacionadas ao feijão – aí, 
novamente, no Nordeste, Maranhão e outros lugares 
– resultaram também no crescimento do preço, assim 
como já foi explicado aqui sobre o tomate. Agora, o que 
quero lembrar é que temos ainda a condição de agir 
por outros caminhos, e o que o Governo está fazendo 
é isso. Ou seja, aumentar os juros é possível? É, mas 
só em último caso, porque a meta é redução de juros. 
A meta é isso. Nós temos uma cultura de juros altos, 
como tivemos uma cultura de inflação alta. Qual é uma 
preocupação clara que o Governo tem? O Brasil vem 
de um período recente de inflação alta, ainda tem uma 
memória inflacionária...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – (Fora do microfone.) E com indexação também.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Com 
indexação, enfim. Isso faz com que quem esteja no 
governo tenha essa responsabilidade, tenha esse cui-
dado. Agora, alerto aqui: vivemos num País em que 
há alguns setores em que o mais besta faz relógio de 
casca de melancia – está certo? E o que está em jogo 
mesmo é uma política de influenciar aumento de juros. 
Isso nós percebemos de uma forma muito planejada, 
porque quem vive e acompanha conhece quem é con-
sultor disso, quem é consultor daquilo, quem assessora 
especuladores, quem é que não assessora, e, lamen-
tavelmente, isso, muitas vezes, termina se acoplando 
a outras que têm preocupações sérias. Então, alerto 
que não há interesse do Brasil – e o que me preocupa 
é isso mesmo que disse, aqui, o Senador Jorge Viana 
– de termos esse aspecto de campanha pelo aumento 
dos juros. Temos que trabalhar, sim, numa campanha 
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para que o Brasil possa consolidar uma política de juros 
baixos em todos os setores. Muito obrigado.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu que 
agradeço. 

Queria tratar, também – o Senador Aloysio deve 
ter sido procurado, porque pelo menos recebi a infor-
mação de que ele seria –, de que fui procurado por 
uma reportagem da TV Globo para me posicionar so-
bre reforma política. Eu trouxe o tema a esta tribuna, 
antes mesmo da queda de juros; fiz vários discursos, 
porque combater a inflação é fundamental e comba-
ter alta de juros também, porque, se temos inclusão 
social hoje, se temos cidadãs e cidadãos brasileiros 
abrindo suas contas bancárias, tendo seu cartão de 
crédito, com os juros absurdos desses, também é um 
assalto que estávamos sofrendo. E, tudo isso, graças à 
coragem da Presidenta Dilma, baixamos. Se tiver que, 
sazonalmente, haver uma alteração na taxa de juros, 
cabe ao Banco Central, que cada vez tem atuado de 
maneira mais independente.

Queria, por último, Srª Presidenta, se me per-
mite, apenas deixar clara, aqui, uma posição sobre a 
reforma política.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Tive o 
privilégio, nesta semana, de receber o movimento de 
combate à corrupção eleitoral, junto com o Presidente 
Renan, na Presidência do Senado Federal, e, represen-
tando a Mesa Diretora, esse movimento nos entregou 
um documento de que fez uma ação na sociedade, 
na opinião pública, em defesa da Ficha Limpa. E eles 
apresentaram uma proposta, já que, teimosamente, 
movimentos que não conseguimos identificar tão cla-
ramente, mas são muito eficientes, não permitem que 
se faça reforma política no País; e é uma tragédia, 
Senador Vital do Rêgo. Há propostas sobre reforma 
política que estão tramitando aqui há 15 anos.

Hoje vou ao Acre, vou conceder entrevista, e, 
certamente, as pessoas perguntarão, como têm per-
guntado: “Senador, e a reforma política?” “Não sai. É, 
não vai sair de novo”. “E por que não sai?” Eu respon-
do que a reforma política não sai, Senador Vital do 
Rêgo, por causa dos maus políticos. Esse é um tema 
que independe do Governo Federal, do Judiciário. É 
uma prerrogativa do Legislativo. O nosso sistema po-
lítico está falido. 

Há mais de 30 partidos e mais 30 vindo. Há di-
ferença entre a legitimidade de um, o Partido Rede 
Sustentabilidade, que, certamente, engrandecerá a 
política do Brasil se conseguir vencer as barreiras, e 
de outros, absolutamente cartoriais, já legalizados.

A classe política, a cada dia, perde um pouco 
mais de prestígio. É uma espécie de geni neste País, 
em que todo mundo joga pedra, mas porque há um 
erro de origem. O sistema político eleitoral brasileiro 
está falido. Não atende aos princípios da democracia 
que conquistamos. E a resposta é sempre que temos 
divergência aqui e ali.

Acho que será uma irresponsabilidade se as elei-
ções gerais do ano que vem...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Somente 
para concluir, Srª Presidente.

Continuando: ... se as eleições gerais do ano que 
vem mantiverem o mesmo sistema de financiamento 
eleitoral.

Se não dá para fazer a reforma política, eu en-
tendo. Se foi feita a Lei da Ficha Limpa, que seja feita 
agora a do “Dinheiro Limpo, na eleição.

Colocar fim ao dinheiro sujo na eleição já é, talvez, 
a essência do que podemos fazer para resgatarmos a 
confiança do eleitor, do cidadão brasileiro, no processo 
que está na essência da democracia, que é a eleição.

É preciso lutar pelo dinheiro limpo na eleição, 
pela transparência, colocar um teto para os candidatos 
poderem gastar. Hoje, no Brasil é interessante que há 
teto para doar, mas não há para receber. Ninguém sabe 
quanto um candidato gasta para se eleger Deputado 
Federal, Estadual ou Senador. Isso não pode continuar. 
É isso que pesa. É isso que é sinônimo de corrupção. 
É preciso estabelecer uma campanha. 

Fiquei muito feliz ao saber – e quero registrar 
isto para concluir – que o Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral está assumindo uma campanha 
pública pela democratização do dinheiro na eleição.

Com isso, vamos sair dessa situação em que 
uma parcela dos que se elegem monta um esquema 
financeiro poderoso sem ideias e em que aqueles que 
têm boas ideias, bons projetos, mas não têm estrutura 
financeira, perdem a eleição.

Eu retomarei este tema em outra oportunidade 
porque entendo ser fundamental para a consolidação 
da democracia no Brasil.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Jorge Viana, porque, de 
fato, temos que enfrentar essa questão adequadamente.

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.) 
– Srª Presidenta Ana Amélia, a quem cumprimento 
na manhã de hoje, Presidente eventual dos nossos 
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trabalhos, e Srs. Senadores, no decorrer de um longo 
e alentado percurso civilizatório, a humanidade tem 
realizado grandes e excepcionais conquistas.

Ainda assim, permanece vulnerável a fenômenos 
meteorológicos cíclicos e de rara inclemência.

São ocorrências que, embora não nos peguem 
em situação de absoluta surpresa, impõem dor e so-
frimento a coletividades inteiras, pela extensão e in-
tensidade dos efeitos que produzem.

Tome-se, à guisa de exemplo, as chuvas que de-
sabaram recentemente sobre a Serra Fluminense, que 
foram capazes de desalojar e infligir inúmeros danos 
a milhares de pessoas, causando a morte de mais de 
três dezenas de cidadãos.

Nós, nordestinos, temos a seca como companhei-
ra de vida. Podemos ter alguns anos de chuva, mas 
sabemos que, mais hora, menos hora, teremos de en-
frentar uma estiagem, uma estiagem longa, que afetará 
paisagens, plantações, pastagens, rebanhos, enfim, 
tudo que é fundamental para a existência humana.

Sabemos disso, Srª Presidente, há 500 anos. 
Existem inúmeros relatos que mostram a fúria da seca 
desde os tempos da colonização portuguesa.

Na década de 1580, o padre jesuíta Fernão Car-
dim, em visita ao Brasil, fez o primeiro relato conheci-
do a respeito da seca no Nordeste. Escreveu ele que 
houve “tão grande seca que os engenhos d’água não 
moeram muito tempo. Houve grande fome, principal-
mente no Sertão pernambucano, pelo que desceram 
do Sertão, apertados pela fome, socorrendo-se aos 
brancos, quatro ou cinco mil índios”.

A nossa própria cultura, o nosso jeito de ser 
nordestino é moldado pela convivência com a seca e 
seus dramas.

São exemplos disso algumas das grandes obras 
da literatura brasileira, caso de O Quinze, alusivo à 
grande seca de 1915, de Rachel de Queiroz, ou de 
Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

Hoje, nós nordestinos sabemos que não é possível 
vencer a seca. É possível, sim, encontrar estratégias, 
ações, ideias que possam, na verdade, permitir que 
possamos conviver com ela, diminuindo ou até mesmo 
eliminando os seus efeitos mais adversos.

Políticas e programas se tornam ainda mais im-
portantes, mais fundamentais, em razão das mudanças 
climáticas pelas quais atravessa o Planeta.

Não é de hoje minha preocupação e meu obsti-
nado trabalho no sentido de minorar o sofrimento ci-
clicamente imposto àqueles que lutam para sobreviver 
e produzir no Semiárido brasileiro.

Minha trajetória parlamentar, que remonta ao final 
dos anos 80, é testemunho eloquente do determinado 

empenho, marca indissociável de meus mandatos em 
favor do Nordeste e da Paraíba.

Como no passado, na atual estação de seca – a 
pior em meio século –, insisto em reclamar e sensibili-
zar o Governo Federal para atuar contra a reincidência 
das tenebrosas vicissitudes que assolam o Sertão e 
seus habitantes.

Devo dizer, com indisfarçável tristeza, que mesmo 
o Governo da Paraíba hesitou, e muito, em reconhecer 
a gravidade da situação e adotar as medidas adminis-
trativas que se impuseram dada a adversidade vivida 
pelos paraibanos. Isto para não falar da indispensável 
gestão política junto às autoridades federais e a arti-
culação com seus pares regionais.

A secular conjugação de incompetência e des-
caso de sucessivas burocracias estaduais e federais 
impõe perdas terríveis aos indivíduos e à sociedade 
brasileira como um todo.

Editorial do jornal O Globo, da sexta-feira 5 de 
abril, mostra a infeliz trajetória da inabilidade burocrá-
tica entre nós. Com o título Seca denuncia incompe-
tência desde a monarquia, o diário carioca menciona 
relatório da ONG Contas Abertas mostrando que o 
programa “Oferta de Água”, com dotação original de 
R$3,4 bilhões, em 2012, teve executados, de fato, ape-
nas R$406,9 milhões.

Vê-se, historicamente, que muitas das adversi-
dades enfrentadas pelos brasileiros decorrem não da 
falta de recursos materiais, mas da escassez de inte-
ligência, racionalidade, boa vontade e compromisso 
político de segmentos expressivos do Estado.

É certo, no entanto, que o Governo da Presidente 
Dilma Rousseff não ficou inerte diante de mais esta 
calamidade que assola o Semiárido nordestino. Em ca-
ráter emergencial, Sua Excelência, inclusive, anunciou 
pacote de R$9 bilhões contra a seca de 2013, durante 
passagem, na última semana, por Fortaleza.

Em boa hora, o pacote governamental prevê a 
extensão, até o final deste ano, dos programas Ga-
rantia Safra e Bolsa Estiagem, nos moldes previstos 
pela Medida Provisória n° 610, de 2013, já em vigor, 
que trata de ressarcir perdas ainda do ano passado. 
Esses dois programas comportam valores modestos, 
especialmente quando cotejados com a dimensão dos 
problemas ora enfrentados pelos agricultores.

É importante também destacar a prorrogação das 
dívidas dos agricultores com situação de emergência 
reconhecida pelo Governo Federal. A iniciativa alcança 
clientes do Banco do Nordeste e pode ser requerida 
pelos produtores rurais que estavam adimplentes até 
31 de dezembro de 2011.

Por seu turno, os pequenos produtores, agricul-
tores familiares atendidos pelo Programa Nacional de 
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Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, poderão 
prorrogar parcelas de financiamento, com vencimento 
entre 2012 e 2014, por até dez anos.

O primeiro pagamento dessa renegociação está 
previsto para 2016, com direito a rebate de 80% sobre 
o valor devido, de acordo com informações do Banco 
do Nordeste.

Srª Presidente, o Governo Federal age como tem 
de agir neste momento, mas não é razoável que di-
versas Unidades da Federação e populações inteiras 
vivam sob a ameaça do estado de emergência e de 
calamidade pública.

A ciência e a tecnologia há muito já nos garantem 
instrumentos capazes de transformar, ou pelo menos 
mitigar, a realidade adversa que, a cada estiagem, se 
impõe a milhares de nordestinos.

As políticas públicas nacionais voltadas para o 
Semiárido precisam, necessariamente, avançar em 
previsibilidade e ganhar um mínimo de estabilidade, 
evitando o absurdo sofrimento imposto a milhares de 
famílias nordestinas.

Hoje, é consenso científico, como relata o quarto 
relatório do IPCC – Painel Intergovernamental sobre 
mudanças climáticas – que há aumento da tempera-
tura média da Terra.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Cli-
máticos, órgão do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, estima, para os próximos meses, que em 
“grande parte da região semiárida e norte do Nordeste, 
a categoria climática mais provável ainda é de chuvas 
abaixo da faixa normal”. Nós teremos chuvas ainda 
abaixo da faixa normal ainda em 40%. Ou seja, uma 
situação já bastante delicada e nós ainda teremos 40% 
de chuvas a menor.

Permaneço muito aflito, ainda mais depois que 
recebi, Srª Presidente e meu querido conterrâneo nor-
destino de sofrimento Governador Wellington Dias, co-
lega Senador, um relatório da Assembleia Legislativa 
do meu Estado e do Ministério Público da Paraíba, in-
formando acerca de um evento que reuniu, no dia 22 
de março, de 2013, em caráter especial, no auditório 
da Federação das Indústrias, em Campina Grande, 
mais de 500 participantes, evento comemorativo ao 
21º ano do Dia Mundial da Água. Prefeitos, Deputados, 
Vereadores, professores e estudantes lá estiveram.

O relatório, subscrito pelo Presidente Ricardo 
Marcelo e pelo Procurador-Geral de Justiça Oswaldo 
Trigueiro do Vale Filho, mostra sua real preocupação 
com relação à possibilidade de colapso no abasteci-
mento d’água, que atinge ou poderá atingir cerca de 
um milhão de pessoas atendidas pelo Açude Epitácio 
Pessoa, que V. Exª conhece muito bem e que atende 

Campina Grande e toda a região do Planalto ou Com-
partimento da Borborema.

Nesse relatório, encaminhado ao Diretor-Presi-
dente da Agência Nacional de Águas, Vicente Guillo, 
solicitam-se providências imediatas no que diz respei-
to à possibilidade de suspensão de irrigação pratica-
da na bacia hidráulica do Açude Presidente Epitácio 
Pessoa. O relatório é feito com vistas a se tomarem, a 
médio e a curtíssimo prazo, providências com relação 
àquela medida.

Estou encaminhando esse relatório para a Agên-
cia Nacional de Águas, pedindo que seja dada a ime-
diata providência, porque não podemos conviver com 
esse quadro, com o qual já convivemos quando, em 
1997, repetiu-se uma sequência de fatos que nos le-
vou a igual racionamento.

São estudos feitos. O reservatório construído pelo 
DNOCS possui uma capacidade de 411 milhões de 
metros cúbicos d’água, estando atualmente com 54% 
do seu volume, segundo dados da Agência Executiva 
de Gestão de Águas na Paraíba.

De acordo com estudo realizado pela Universida-
de Federal de Campina Grande (UFCG) e apresentado 
durante o evento, a falta de equilíbrio entre a demanda 
e a oferta d’água ameaça provocar um colapso no Açu-
de Epitácio Pessoa, situado em Boqueirão, no Agreste 
paraibano. Conforme pesquisa da UFCG, o consumo 
da água do açude é bem superior à sua disponibili-
dade, viabilizando, assim, uma situação de possível 
racionamento no abastecimento até o fim deste ano e 
um colapso a partir de 2014.

É um relatório extremamente grave, e uso a tribu-
na, Senador Wellington Dias, para pedir providências 
à Agência Nacional de Águas.

Ouço V. Exª, que tem tido destacada posição 
nesse assunto, que envolve todos nós. V. Exª tem tido 
uma atuação permanente não apenas no Piauí, com-
prometido que é com as causas do seu Estado, mas 
em todo o Nordeste.

Quero dar meu testemunho de que as ações 
que tem feito a Presidente Dilma, às quais já me referi 
aqui, têm gerado avanços inquestionáveis no combate 
aos efeitos da maior estiagem já vivida nos últimos 50 
anos, o que muito se deve a homens como V. Exª que, 
ao meu lado e ao lado de bravos Senadores paraiba-
nos, pernambucanos, cearenses, representando suas 
respectivas unidades federativas, têm se desdobrado 
nesta tribuna, cobrando imediatas providências.

A Presidente tem nos atendido, mas a seca parece 
falar mais alto. O quadro que trago do Açude Epitácio 
Pessoa é alarmante. Eu falava sobre isso ontem com 
Deputados Estaduais. Eu me refiro, especialmente, ao 
Deputado Francisco de Assis Quintans, que se mos-
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trava extremamente preocupado, porque as barragens 
que contribuem para esse manancial tão importante de 
abastecimento do nosso açude, da nossa barragem, 
que dá tranquilidade para Campina Grande e para 
toda a região, permanecem sem nenhuma contribui-
ção. Isso faz com que os 54% que nós temos hoje já 
não sejam mais 54%, exatamente pela demanda de 
aproveitamento, que é diária e permanente.

Ouço V. Exª.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu é 

que parabenizo V. Exª. Da mesma forma, quero aqui 
manifestar também minha solidariedade, como V. Exª 
fez, ao povo do Rio de Janeiro, de outras regiões do 
Brasil e, de forma especial, da Paraíba. Eu conheço o 
Açude Epitácio Pessoa, que é realmente um reserva-
tório vital – a terra é do Vital do Rêgo; talvez, o senhor 
tenha esse nome por isso –, que é uma importante 
fonte de abastecimento. Vejam que, em Fortaleza, a 
Presidente anunciou exatamente a necessidade do 
monitoramento, porque nós estamos num período em 
que, em muitas regiões, os reservatórios baixaram 
muito, e as chuvas estão sendo incapazes de recom-
por essa perda. O mais grave é a questão dos lençóis 
freáticos: em muitas regiões onde o abastecimento 
era feito por poço tubular, esse poço tubular já não 
alcança mais o lençol freático. As empresas de água, 
de saneamento, muitas vezes, têm de fazer o abas-
tecimento com carros-pipa no Piauí, na Paraíba, em 
Pernambuco e em várias regiões. Cito isso para dizer 
que há necessidade de haver não só a integração de 
bacias, mas também a integração de adutoras, em que 
um reservatório possa socorrer emergencialmente ou-
tros. É claro que essa é uma política de longo prazo, e 
nos cabe – V. Exª é parte desse trabalho aqui – pedir 
agilidade, para que se possa garantir o carro-pipa no 
atendimento, a construção de cisterna e também obras 
mais permanentes, como a adutora e a barragem onde 
for possível ser feita a transposição. Por isso, a gen-
te cobra que isso seja acelerado. Parabenizo V. Exª e 
vejo, com destaque, o trabalho da bancada paraibana, 
para que a gente acelere as obras da barragem, que, 
inclusive, V. Exª visitou, junto com o Ministro Fernan-
do Bezerra. Eu quero aqui me somar a V. Exª nessa 
luta. Acrescento um ponto: é possível conviver com o 
Semiárido. Isso é possível e já está demonstrado. Já 
existem várias regiões do Semiárido que não vivem 
o mesmo drama de outras. Então, por essa razão, 
eu acho que é preciso trabalhar com plantas e com 
animais que convivem bem com o Semiárido, como o 
nosso bode, por exemplo. O caprino vive bem ali. Em 
uma seca como essa, estão todos gordinhos. Esse é 
um exemplo. Acredito que esse é o caminho. Parabe-
nizo V. Exª. Estaremos juntos nessa luta.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Agradeço a V. Exª.

Este alerta que faço tem um prazo muito curto de 
execução por força de um processo que é acelerado. 
Há ações emergenciais e outras que são estruturantes.

Na próxima quinta-feira, haveremos de visitar 
o Eixo Leste, exatamente o que atende a barragem 
Epitácio Pessoa.

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Estaremos com o Senador Humberto Costa, com o 
Senador Cícero Lucena, com o Senador Cássio Cunha 
Lima e com o Ministro Fernando Bezerra, visitando toda 
a região e o Eixo Leste, nas obras de transposição do 
Rio São Francisco, no dia 19 de abril. A nossa comi-
tiva sairá da cidade de Paulo Afonso e visitará toda a 
transposição, até a cidade de Monteiro.

Essa obra tem uma previsão de inauguração, 
segundo, oficialmente, o Ministério e o Governo Fede-
ral, em 2015. Então, entre 2013 e 2015, nós temos de 
impor ações imediatas, ações que possam fazer com 
que esse colapso não aconteça.

Com essas ações, V. Exª e eu precisamos dar 
respostas a esse povo do Semiárido.

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Esse povo tem razões de sobra, por causa do seu so-
frimento, para buscar soluções. Por isso, esse bravo 
povo piauiense e paraibano, esse povo nordestino se 
sente representado no Senado por uma bancada que 
não haverá de se cansar em cobrar efetivas soluções 
para esse problema.

Estamos fazendo este encaminhamento. Na se-
mana vindoura, estarei pessoalmente na Agência Na-
cional de Águas, cobrando as devidas soluções.

Agradeço a V. Exª, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Vital do Rêgo.
Volto ao tema relacionado à seca da sua região. 

Toda a bancada do Nordeste – quero fazer justiça – tem 
se lembrado da necessidade urgente de se fazer isso. 
O Senador Wellington, o Senador Vital, todos os Se-
nadores, da Bahia ao Piauí, do Maranhão, de Alagoas, 
de Sergipe, todos têm reafirmado isso. É urgente essa 
atenção que a bancada tem dado à região, que está 
sofrendo uma das piores secas dos últimos tempos. 
O Senador Ciro Nogueira, o novo Presidente do nos-
so Partido, membro da Mesa do Senado, assim como 
toda a bancada, ressalte-se, é elogiável, porque está 
defendendo os interesses da região.

Meus cumprimentos a V. Exª!
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Convido a fazer uso da palavra o Senador Welling-
ton Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, não posso 
deixar de começar meu pronunciamento parabenizan-
do o nosso ilustre piauiense, o Presidente do Partido 
Progressista.

Fiquei feliz ao ver ali, num processo democráti-
co, a escolha do nome de V. Exª, do mesmo Partido 
da Senadora Ana Amélia, que é parte também desse 
desafio de liderar um Partido com tamanha importância 
para o nosso País e, destaco aqui, para o meu Estado.

Quero dizer que tenho o privilégio de ser amigo 
do Senador Ciro há muitos anos. Só não nos enten-
demos bem no futebol. Ele é um atleta melhor do que 
eu. Não sou capaz de alcançar seu talento nessa área.

Mas quero aqui lhe desejar todo o êxito nesse 
trabalho. Tenho a certeza de que V. Exª sabe da im-
portância do Partido Progressista para o Brasil, não 
só agora no Governo da Presidenta Dilma, e para o 
nosso Estado. Desejo-lhe todo o sucesso! Como sei 
da sua competência e da sua capacidade, já de pronto, 
tenho a convicção de que o Partido Progressista está 
com um bom Presidente.

Da mesma forma, reconhecemos o importante 
trabalho do Senador Dornelles, que se dedicou, com 
todo o carinho e com toda a sua experiência, a esse 
trabalho.

Saiba do meu orgulho – e tenho a certeza de que 
posso falar aqui pelo povo do Piauí – de vê-lo em tão 
importante posto.

Srª Presidente, o que me traz aqui hoje é um aler-
ta, é uma cobrança para o próprio Congresso Nacional. 
Nós temos o desafio de aprovar o Plano Plurianual, 
o Plano Decenal para a Educação. Veja que o último 
plano que nós tivemos venceu no ano de 2011. Nós 
estamos trabalhando com base em um plano que já 
está vencido. A Presidenta Dilma o encaminhou para 
cá ainda no ano de 2011, já com o trabalho feito pelo 
Presidente Lula, que encerrou seu mandato em 2010, 
quando ainda era Ministro o Fernando Haddad – ago-
ra, é conduzido pelo Ministro Aloizio Mercadante. Esse 
plano coloca as regras para dez anos à frente.

Vejo aqui o Senador Requião, nosso eterno Pre-
sidente da Comissão de Educação, pelo destaque que 
teve ali o seu trabalho.

Há a necessidade de que possamos aqui encon-
trar um caminho para apreciar o PNE, para trabalhar e 
para oferecer ao Brasil as metas com as quais já de-
veríamos atuar desde o ano passado, em direção aos 
próximos dez anos, até o ano de 2022.

Há, da parte do Governo Federal, da parte do 
Congresso Nacional, inclusive cobrado pela socieda-
de – destaco aqui o movimento dos estudantes, dos 
professores, dos trabalhadores em educação, das enti-
dades de pais de alunos, enfim – um esforço para que 
possamos ter um crescimento gradativo dos recursos 
que financiam a educação, que nos permita atingir a 
meta de 10% do Produto Interno Bruto bem como atingir 
condições de melhoramento nos aspectos de gestão, 
condições de atendimento, como já está apresentado 
e aprovado como lei, para que tenhamos cuidado com 
o aprendizado em todas as fases da vida. 

Hoje, cientistas já comprovaram que, ainda no 
útero da mãe, os bebês já recebem sensibilidade. En-
tão, depois que nascem, esses bebês devem ter con-
dições, especialmente nas famílias de baixa renda, 
de atendimento. 

A Presidenta Dilma, agora, na condição de mãe 
e avó, encaminhou para este Congresso uma política 
direcionada às creches, mas creches que não sejam 
depósitos de crianças e, sim, estruturas com profissio-
nais qualificados, com financiamento adequado para 
garantir condições à mulher, à mãe, nesse caso, de ter 
tempo para estudar, para trabalhar, além de ter a se-
gurança de deixar o seu filho, a sua filha em um local 
seguro e adequado, com alimentação certa, atividades 
educativas para, com isso, desenvolver a capacidade 
de aprendizagem e de conhecimento. Esse é o de-
safio de termos aqui o aprendizado de 4 a 6 anos, já 
podendo também a rede pública receber alunos para 
serem alfabetizados, ou seja, chegar aos 6, 7 anos já 
com a alfabetização resolvida.

Vivemos em uma sociedade em que, antes, ape-
nas os filhos e as filhas da classe média alta podiam 
estudar a partir de 4 anos de idade. E, junto com isso, 
podemos ter a alfabetização no tempo certo. Veja que 
aqui aprovamos inclusive uma meta para a próxima 
década no sentido de que, em uma primeira etapa, 
alcancemos as condições de alfabetização a partir de 
oito anos de idade, numa perspectiva de chegarmos 
àquilo que é a meta adequada para todas as crianças 
com seis anos de idade. Isso significa um desafio mui-
to grande. Veja que a média brasileira é de que 27% 
das crianças não estão aprendendo na idade certa. 
Repito: 27% não estão aprendendo na idade certa. 
O meu Estado, inclusive, é um desses que tinha uma 
média muito alta, chegava a 40%. E destaco aqui o 
trabalho da nossa equipe da educação, professores e 
professoras que, junto com os Municípios, reduzimos 
o índice para a média nacional, reconhecendo que 
ainda é muito elevada. Há Estados brasileiros, como 
o Estado do Maranhão, de Alagoas, enfim, em que a 
média ultrapassa 30%, 34%, 36%, das crianças que 
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não estão sendo alfabetizadas nem com oito anos de 
idade. Então, há necessidade de um investimento es-
pecial. Para que isso possa acontecer, nós precisamos 
de professores, de professoras, de estrutura material, 
de equipamentos, enfim de condição efetiva para via-
bilizar essa mudança radical. Por quê? Porque é isso 
que coloca mais igualdade. 

Se eu tenho uma fatia da sociedade que tem mais 
renda, a classe média, a classe alta, e tem condições 
de estudar a partir de quatro anos de idade, e tenho 
outra que só estuda a partir de seis, sete, oito anos 
de idade, é claro que isso causa uma desigualdade. 
Lá na frente, no vestibular... 

Recebemos com alegria aqui o Senador Moza-
rildo, é uma alegria grande tê-lo aqui conosco de volta 
aos trabalhos. 

Então, veja, eu estou colocando aqui, Senador 
Mozarildo, a importância de acelerarmos os entendi-
mentos para a votação do projeto que trata do Plano 
Decenal da Educação. E dizia que devemos ter as 
condições efetivas de assegurar aos estudantes da 
rede pública – destaco aqui, em todos os Municípios 
do Brasil, independente da sua condição de renda – 
um patamar de mais democracia, de igualdade. Se eu 
tenho, como eu dizia, filhos e filhas da classe média 
alta que podem estudar a partir de quatro anos de 
idade no maternal, como a gente chama normalmen-
te essa área do ensino infantil, e há uma outra fatia, 
que é bem maior – nós estamos falando aí de algo em 
torno de 70% a 80% das crianças – que não tem essa 
mesma condição, é claro que, na hora do aprendizado, 
lá na frente, na hora do ensino fundamental, do ensi-
no médio, do vestibular, do acesso à universidade, ou 
do concurso público, haverá uma desigualdade. Dois 
anos de diferença em aprendizado é algo que coloca 
um apartheid, coloca uma separação muito grande 
na sociedade.

Junto com isso, eu tenho defendido e sustentado 
a necessidade de termos, junto com o ensino básico, 
algo que é essencial hoje para o Brasil e para o mundo 
globalizado: o aprendizado de línguas. Ou seja, além 
da língua portuguesa – no caso das tribos indígenas, 
da língua própria de cada uma das tribos, das nações, 
das etnias –, também o aprendizado de línguas que vão 
se tornando cada vez mais universais, como o inglês, 
o espanhol, para citar aqui duas das mais conhecidas 
em todo o mundo. Então, há necessidade, para essa 
integração das novas gerações, de termos o ensino 
de línguas como parte necessária no ensino básico.

Junto com o ensino de línguas, o domínio, a inclu-
são digital, essa nova vertente que é essencial para o 
mundo. É impossível imaginar alguém hoje terminando 

o ensino básico e não dominando esse mundo digital, 
esse mundo da informática.

Vejo aqui o Senador Requião, neste instante, cui-
dando, no seu celular, do mundo digital. Então, hoje, 
para trabalhar em qualquer coisa... Há pouco apro-
vamos aqui a Lei da Doméstica. Para trabalhar, uma 
doméstica hoje precisa dominar o mundo digital. É o 
forno. É o freezer. Enfim, tudo hoje está dentro desse 
novo mundo.

Então, as novas gerações já precisam, na idade 
certa, ter o domínio de línguas – eu defendo que pelo 
menos duas línguas além da nossa língua natal, o por-
tuguês – e o conhecimento do mundo digital.

Paralelamente a isso, eu defendo, em um país 
como o Brasil, que a gente não perca essa oportuni-
dade, nesses 12, 13, 14 anos de estudos no ensino 
básico, para que se tenham duas outras coisas: uma 
profissão e, na profissão, a vertente do empreende-
dorismo. Nós ainda somos uma Nação que vem de 
uma fase muito própria, principalmente do regime mi-
litar, em que se aprendia muito mais o conhecimento, 
a ciência, a física, a matemática, o português, enfim, 
aquilo que é básico para o conhecimento. E, hoje, o 
mundo nos exige a necessidade de termos não só um 
preparo para ser empregado, para trabalhar para os 
outros, mas para sermos empreendedores. 

Há pessoas que até, por intuição ou pela vivên-
cia familiar, pelo domínio, muitas vezes, alcançam a 
condição de serem empreendedores, mesmo que não 
tenham o aprendizado adequado. Acho que esse do-
mínio do empreendedorismo é algo que hoje é cien-
tificamente comprovado, já pode ser ministrado junto 
com o ensino básico e quando da profissão. Se alguém 
faz um curso técnico, enfim, se faz um curso superior, 
ele pode ali ter, junto com as disciplinas próprias da-
quela profissão, as noções para a área da gestão, da 
administração, enfim. Disso o Brasil precisa.

Eu tenho a felicidade de dizer que, ainda no ano 
de 2004, no Estado do Piauí, nós tornamos obrigató-
ria, inclusive para o setor privado, a disciplina que pre-
pare, motive e incentive o empreendedorismo. O meu 
Estado, o Estado do Piauí, é o Estado brasileiro que 
mais tem empreendedores proporcionalmente: 18,3% 
da população, com base em dados do ano passado, 
e isso não aconteceu por um acaso. É porque há uma 
motivação para isso.

Então, eu acredito que, se a gente quer um País 
que dê conta de gerar emprego em cada canto, essa é 
uma necessidade. Por isso, acho que programas como 
o Pronatec, que é um programa que...

Eu dialogava muito com o Presidente Lula, com 
o então Ministro Tarso Genro, o Ministro Cristovam 
Buarque, hoje nosso companheiro aqui no Senado, e 
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o Ministro Fernando Haddad logo em seguida, acer-
ca da necessidade de garantirmos a condição de um 
nível mais organizado de qualificação mais centraliza-
do, mais planejado para essa fatia da população que 
parou de estudar em algum momento, ou no ensino 
fundamental, menor ou maior, ou mesmo concluindo o 
ensino médio, e não tinha uma profissão, e não tinha 
uma profissão. São pessoas que, muitas vezes, traba-
lham como auxiliar de pedreiro e ali, com um pouco 
de conhecimento, se tornam um assentador de piso, 
um pedreiro profissional e passa a ter uma renda me-
lhor, ou na área urbana, na área têxtil, ou vinculado 
ao artesanato, às artes, ou mesmo a profissões mais 
qualificadas, de eletricista, de mecânico de automó-
veis, enfim.

E isso, com certeza, faz a diferença, garante as 
condições de emancipação dessas pessoas. Ter as 
condições do e-Tec, o ensino técnico que é um misto 
de a distância e presencial, a partir de polos presenciais 
da universidade aberta, onde você pode ter, inclusive 
na zona rural, condições com mecanismos modernos 
que a tecnologia oferece.

Eu cito aqui a fazenda Luz e Vida, na comunidade 
de Cacimba Velha, no interior de Teresina, no Piauí, 
que assiste a aulas. Sabe de onde, Senador Requião? 
Do Paraná. A Universidade do Paraná fez um convênio 
e, de Curitiba, no Paraná, transmite aula para o inte-
rior, a zona rural de Teresina, no Piauí – mas pode ser 
para qualquer outro Município –, da melhor qualidade, 
todos os professores com doutorado, que colocam ali 
aquele conhecimento – no caso lá, na área de admi-
nistração, na área de informática; e, agora, o curso 
técnico em dependência química, um conhecimento 
ainda raro no nosso País que está sendo propagado 
na fazenda Luz e Vida.

Esses dias, eu visitava, na pequena cidade de 
Jaicós, um curso, pela Universidade Federal do Piauí, 
a distância e presencial – é acompanhado presencial-
mente –, pela base que a Universidade Federal tem na 
cidade de Picos. Ali, inclusive, eles cobram, porque há 
um problema de carga elétrica e há necessidade des-
se reforço, pois a tecnologia depende, genuinamente, 
de carga elétrica.

Cito esses exemplos para mostrar que é possível 
ter cursos como Física, Química, Pedagogia, Filosofia, 
enfim, vários outros, como encontrei em Jaicós, em Bu-
riti dos Lopes, em Gilbués ou em Alegrete, em cidades 
com cinco mil habitantes, podendo o filho, a filha do 
trabalhador rural, do homem do campo, de quem tra-
balha no comércio estudar onde mora o seu pai, fazer 
um curso, e um curso por uma universidade federal, 
por um instituto federal, no caso de ensino técnico.

Então, cito aqui que é possível termos um arca-
bouço, um plano. O nosso plano leva em conta a rea-
lidade do Brasil até o século passado, a necessidade 
de trabalharmos avanços para as grandes mudanças 
que a humanidade alcançou. E, com essas vertentes, 
eu acredito que temos condições de ter, sim, um Brasil 
melhor, mais justo e em condições de desenvolvimen-
to em todas as áreas. Paralelo a isso, é claro, temos 
que planejar, casar a educação com o planejamento 
do nosso desenvolvimento.

O que queremos para o desenvolvimento de uma 
pequena cidade do Paraná, do Rio Grande do Sul, do 
meu Piauí, da Paraíba ou de qualquer outro Estado? 
Se ali há uma vertente voltada para o comércio, para a 
indústria, para a produção de grãos, para a produção 
de frutas, para o extrativismo artesanal, para o turismo, 
enfim, pode-se preparar o que se deseja de qualifica-
ção, quais as profissões necessárias em cada uma 
dessas áreas. Portanto, casar a educação para que não 
tenhamos uma quantidade de pessoas formadas em 
áreas que, depois, não vão encontrar mais contento.

Faço este diagnóstico para mostrar a importância 
de chegarmos a um entendimento para apreciação, para 
votação do plano decenal da educação que devemos 
ao Brasil. Acho que precisamos cuidar para garantir. 
Torço para que tenhamos regras justas na distribuição 
de royalties e participação especial, mas precisamos, 
com fontes do próprio Orçamento da União e de outras 
fontes de receita, alcançar esses objetivos.

Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Como diz o ditado, todos cantam a sua terra, e 
eu também vou cantar a minha, Senador Wellington.

V. Exª falou do percentual elevado de empreen-
dedores – parabéns para o Piauí, e V. Exª, como ex-
-governador, tem parte nesse processo –, o que é um 
bom sinal. Esse empreendedor só existe, porque foram 
criados os instrumentos capazes de estimulá-lo a de-
senvolver suas habilidades, sua vocação e seu talento.

E quero informar também que a Ministra Tereza 
Campello está no Rio Grande do Sul, ela que é gaú-
cha. O Estado tem o maior número de matrículas no 
Pronatec, graças também à parceria com o Sistema 
S – Senac, Sesi, Senai, Senar –, que tem ajudado a 
fazer números bastante estimulantes em relação à 
profissionalização. Como V. Exª disse, hoje, dentro 
de casa, a geladeira, o micro-ondas, o fogão, mesmo 
o fogão a gás, todos estão digitalizados. A geladeira, 
para vermos as temperaturas. É uma necessidade hoje 
fundamental o conhecimento e o aperfeiçoamento em 
todas as atividades.
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Queria associar-me à manifestação de V. Exª, 
que está preocupado com a educação. Essa também 
é a preocupação do Senador Requião e do Senador 
Cristovam, que tem sido um permanente, digamos, 
pauteiro da questão da educação. E aí vamos longe.

Parabéns, Senador Wellington Dias!
Senador Roberto Requião, para uma comunica-

ção inadiável.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 

PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Senadora, com a educação, eu não tenho 
exatamente uma preocupação, porque quem se pré-
-ocupa não se ocupa.

Eu fui Governador por três vezes, e o eixo do 
meu governo foi a política de educação. Nós lançamos 
um portal na Internet, construído pelos professores da 
rede, acessível, Senador Wellington, ao País inteiro.

Havia uma comissão de professores da Universi-
dade Federal e da nossa rede, bons professores, que 
selecionavam aulas montadas pelos professores nas 
salas de aula, que tinham uma televisão multimídia – 
todas as salas de aula do Paraná têm uma televisão 
multimídia. Os professores podiam acessar esse portal. 
Por exemplo, uma aula sobre o Estado Novo: o profes-
sor encontrava discursos do Getúlio Vargas, opiniões 
de historiadores, e montava essa aula. E essa aula, 
depois de analisada, ia para o acervo do Portal de 
Educação do Paraná. Tudo isso está meio paralisado.

Nós tínhamos o livro público, que era confecciona-
do pelos professores, um livro dialético, dinâmico, que 
todo ano era inovado, modificado. Isso estimulava os 
professores da rede a se dedicarem à sua confecção.

Mas, Senadora Ana Amélia, isso tudo acabou com 
o novo governo. O nosso Secretário de Educação, Prof. 
Flávio Arns, é um homem decente, mas, talvez por fal-
ta de apoio do Governo do Estado, eu vejo o sistema 
educacional do Paraná desmoronando.

Mas não é esse o motivo que me traz à tribuna. 
Eu fiz, na sexta-feira, se não me engano, um discur-
so sobre os portos. Revelei uma informação que me 
foi trazida pelo pessoal do sindicato ligado aos por-
tos públicos, pelo ex-Secretário Especial de Portos 
do Governo Lula – também se não me engano –, de 
que havia, em pauta para julgamento no Tribunal de 
Contas da União, uma denúncia sobre os portos de 
Santa Catarina, os portos privados de Santa Catari-
na, que estariam trabalhando com cargas de terceiro, 
o que havia sido proibido por uma medida provisória 
do Presidente Lula.

E a denúncia era de que haviam recebido uma 
pressão para adiar o julgamento, porque sairia uma 
medida provisória legalizando a ilegalidade.

Agora, eu recebo um e-mail do presidente da 
Construtora Triunfo, que é também presidente do Con-
selho de Administração da Portonave, me dizendo que 
o Tribunal de Contas julgou e que eles ganharam essa 
questão, com escore de oito a um. Mas o pessoal que 
me deu a informação primitiva me diz que, na verdade, 
não foi isso que aconteceu. Eles me dizem que esse 
julgamento favorável à Portonave se deu exatamente 
porque a medida provisória legalizou o que era ilegal.

Essa é uma questão muito séria. Eu acho que 
nós temos que apurar isso. Na próxima segunda-feira, 
eu vou entrar em contato com o Tribunal de Contas, 
com os meus informantes, e quero trazer ao Plenário 
uma solução. Cometi um equívoco? Induziram-me a 
um erro? Ou realmente houve uma pressão da Casa 
Civil e a legalização do que era ilegal?

O presidente da Portonave me convida para visitar 
o seu terminal. Talvez eu inverta isso. Eu acho que, se 
razão tiverem os meus informantes, talvez nós devamos 
convocar o diretor da Portonave e o pessoal do Tribu-
nal de Contas e da Casa Civil para explicar realmente 
o que houve atrás desse triste episódio.

Eu acho que, a partir da próxima segunda-feira, 
nós teremos esclarecimentos maiores. Pelo que me 
informam agora – e essa informação está sujeita a 
verificação –, foi oito a um, mas o voto contrário aos 
terminais privados foi de um ministro que disse o se-
guinte: “A medida provisória só se tornará uma medi-
da definitiva depois de votada no Congresso. Então, 
eu não quero votar a favor da Portonave, não quero 
legalizar o ilegal, antes que isso seja discutido no Con-
gresso Nacional”.

É um problema muito sério. Eu já vi isto acontecer 
outras vezes no Brasil: a legalização de ilegalidades por 
medidas provisórias. Foi o caso, por exemplo, da soja 
transgênica, absolutamente proibida, contrabandeada 
da Argentina, hoje recusada nos principais mercados 
internacionais, que foi legalizada por uma medida pro-
visória diante do cataclismo que provocaria a sua proi-
bição no sistema brasileiro. Mas o cataclismo mesmo 
está se dando agora, quando o mundo inteiro rejeita a 
tal da transgenia da soja; mercados importantíssimos 
se recusam a adquiri-la.

De qualquer forma, Presidente, esclareceremos 
isso na próxima semana. E eu vou decidir se aceito 
o convite para visitar a Portonave ou se a Portonave 
acabará aqui no Senado, a convite nosso ou convo-
cação, para uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Srª Presidente, agradeço o tempo que me foi cedi-
do e assumirei a Presidência para que V. Exª, nesta ma-
nhã de sexta-feira, possa fazer o seu pronunciamento.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Nessa matéria, Senador Requião, de fato, V. Exª 
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toma a atitude correta, que é trazer o debate para cá, 
já que estamos discutindo a MP que trata dos portos. 
Hoje, a imprensa está dizendo que, à falta de acordo, 
essa matéria vai requerer ainda mais discussão.

Muito obrigada pela gentileza de ocupar a Pre-
sidência, Senador.

A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Roberto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, na tribuna, 
Senadora Ana Amélia, por 1h35min.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – É 
um Presidente generoso. Aliás, nesses aspectos, não 
posso duvidar de V. Exª, no quesito de que, no Parla-
mento, o que temos de fazer é isto: falar. Falar sobre 
temas como os que abordou V. Exª, sobre as nossas 
mazelas nacionais, os nossos conflitos federativos 
aqui nesta Casa, enfim, toda a agenda que interessa 
à população. A inflação, com que as donas de casa se 
preocupam, que foi tema também da manhã de hoje, é 
sempre negativa porque impacta a vida de todos nós.

Caro Presidente Roberto Requião, Srªs e Srs. 
Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, hoje se completam sete 
anos em que os aposentados do Fundo Aerus, da Va-
rig... V. Exª, muitas vezes, viajou pelas asas da Varig 
– “Varig, Varig, Varig”, havia aquele anúncio –, e eu, 
como gaúcha, tenho grande orgulho de dizer que ela 
nasceu lá no Rio Grande. E, infelizmente, por questões 
que sabemos, mas que ficamos tristes de reconhecer, 
ela faliu, deixando 10 mil aposentados e pensionistas 
do Fundo Aerus, que, há sete anos, precisamente, 
marcados hoje, estão sem receber a integridade das 
aposentadorias que lhe são de direito.

O Sindicato Nacional dos Aeronautas, repre-
sentado pela Diretora de Assuntos Previdenciários, 
Graziella Baggio, tentou se reunir, nesta semana, com 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim 
Barbosa, para levar, mais uma vez, o apelo – eu diria 
– dramático a S. Exª para que conste na pauta o jul-
gamento da antecipação de tutela, no caso dos apo-
sentados e pensionistas do Aerus, e, também, a ação 
de defasagem tarifária.

Aliás, no dia 21 de fevereiro, o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal conversou e recebeu, em 
audiência, os representantes dos aeronautas e, tam-
bém, acompanhado pelo Senador Paulo Paim, que 
participou da audiência, e a promessa foi de que essa 
questão e esse processo seriam avaliados em breve 
pela Suprema Corte.

Hoje, aliás, no Rio de Janeiro, os aeronautas 
devem fazer uma manifestação a partir das 16 horas, 
na Cinelândia. Serão duas horas de protesto contra a 
grave situação dos aposentados, alguns dos quais já 
perdendo força física, força financeira, disposição e 
esperança de que este processo tenha uma solução 
desejada. Alguns já perderam a vida sem verem res-
tituídos os seus direitos líquidos e certos.

O fato é que mais de 800 aposentados, Senador 
Roberto Requião, já morreram. Oitocentos aposentados 
do Fundo Aerus já morreram à espera do benefício e 
outras 10 mil famílias brasileiras, sendo 1,1 mil só no 
meu Estado, o Rio Grande do Sul, onde nasceu a Va-
rig, estão sem ver a cor do dinheiro que aplicaram ao 
longo da vida no falido fundo.

Aposentados que deveriam receber R$1 mil por 
mês estão recebendo R$80, ou míseros R$60, por 
mês. É uma esmola, Senador Requião, pela falência 
da Secretaria de Previdência Complementar, que não 
exerceu o papel fiscalizador, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Mas, Senadora, segundo os critérios 
de aferição da classe média do Brasil, com os R$72, 
eles teriam ingressado na classe média nacional.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Boa ob-
servação, Senador Requião; boa observação! E essa 
ironia fina, quase britânica, mostra a gravidade da si-
tuação em que estamos.

O que restou a essas vítimas da má gestão dos 
recursos previdenciários foi a esperança. Mas, como 
disse, a de alguns está também sendo abandonada.

As redes sociais também têm sido as maiores alia-
das desses ex-funcionários da aviação civil brasileira. 
Sem renda para grandes mobilizações, como fazem 
sindicatos poderosos, e sem força física até, porque 
já estão debilitados, muitos estão em casa com ajuda 
da Internet cobrando e apelando por justiça.

Carlos Henke é um desses aposentados. Ele vive 
em Porto Alegre, capital do meu Estado, e é um dos 10 
mil funcionários que aguardam um desfecho justo des-
sa história de sete anos, completos hoje. Segundo ele, 
os aposentados não querem benesses nem migalhas; 
querem apenas de volta o dinheiro que aplicaram no 
Fundo Aerus. Justiça é o termo mais adequado! Ape-
sar das limitações de saúde de muitos aposentados, 
Henke disse ontem que não vai desistir. As mobiliza-
ções, ainda que carentes de recursos, continuarão.

Portanto, fica aqui esse registro importante para 
que a Justiça realmente chegue a esses trabalhadores.

Gostaria ainda de falar sobre outro tema, Senador, 
que muito me preocupa. Já me referi a ele na Comis-
são de Agricultura, mas queria, desta tribuna, renovar 
um apelo à Ministra Carmem Lúcia, do Supremo, que 
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está cuidando disso, bem como, sobretudo, ao Pre-
sidente Joaquim, Barbosa, que tem sido tão zeloso, 
tão atento com as questões da justiça em nosso País, 
para que inclua essa matéria na agenda de votações 
relacionadas ao Fundo Aerus, até cumprindo uma de-
terminação, considerada a idade dessas pessoas que 
aguardam uma solução do Supremo Tribunal Federal.

Não menos importante do que essa demanda 
social, Senador, é a questão relacionada à sanidade 
animal e vegetal em nosso País.

Nós aqui falamos muito sobre a questão do or-
çamento, do contingenciamento em áreas em que não 
deveria haver. E o senhor é de um Estado, o Paraná, 
que, como o meu, tem um grande peso no setor agro-
pecuário – avicultura, suinocultura de alta qualidade. 
Santa Catarina, também, um centro de produção, 
inclusive zona livre de aftosa sem vacinação, como 
área reconhecida pela Organização Internacional de 
Epizootias, com sede em Paris, o que é um fato inédito 
naquela organização. Mas eu queria lembrar que é pre-
ciso alertar o governo sobre a necessidade urgente de 
uma atenção redobrada com a defesa sanitária animal.

E por que, Senador Roberto Requião? Porque os 
jornais, hoje, trazem mais informações preocupantes, 
tendo em conta que dez pessoas já morreram de uma 
nova cepa viral de gripe aviária, a H7N9. Dez pesso-
as já morreram na China. Esse vírus, transmitido pe-
las aves, é uma variação mais potente do que o vírus 
H1N1. Até ontem, as Nações Unidas já contabilizaram 
38 casos em todo o mundo. As autoridades internacio-
nais estão preocupadas.

E eu queria alertar para o fato. Não estou nesta 
tribuna para fazer terrorismo nem para criar pânico; 
estou aqui com a responsabilidade de um Estado pro-
dutor, que merece atenção, não só do governo estado, 
mas especialmente do Governo Federal, com o novo 
Ministro da Agricultura, sobre a defesa sanitária ani-
mal. Esse alerta precisa tocar no coração do governo.

Hoje, com uma mobilidade muito grande, as pes-
soas viajando; o próprio processo das aves migratórias, 
por mais longe que seja, nós podemos ter esse con-
tágio. Repito: além das aves migratórias, também as 
pessoas que vêm ao Brasil oriundas de países onde 
há a incidência dessa nova cepa viral, a H7N9, às ve-
zes, inadvertidamente ou por desinformação, trazem, 
na sua bagagem, produtos de origem animal.

No caso da China, os Fiscais Federais Agrope-
cuários, que estão nos aeroportos, já apreenderam, 
inclusive, produtos – não animais vivos –, mas gêneros 
alimentícios advindos do frango. E essa fiscalização 
também precisa ser redobrada nos aeroportos.

Além do prejuízo irreparável das vidas humanas, 
que é o mais grave, contabilizando já 38 mortes no 

mundo, a gripe aviária ameaça também a economia. 
O jornal Valor Econômico de hoje, Senador Requião, 
traz a seguinte notícia:

Nova gripe, H7N9, afeta a economia da China 
e causa prejuízos às empresas daquele país. 
A nova gripe, que surgiu em Xangai há duas 
semanas, já causa prejuízos aos produtores 
de aves e ovos. As vendas despencaram por-
que muitos restaurantes tiraram do cardápio 
pratos com frango e galinha.
Empresas de comércio eletrônico asiáticas 
proibiram transações online envolvendo aves 
vivas. E grandes operadoras estrangeiras de 
redes de fast food [de alimentação rápida], das 
famosas comidas prontas de modo rápido e 
fácil, admitem que a doença terá “significativo 
impacto negativo” nas vendas das lanchone-
tes na China, interrompendo 11 anos de um 
crescimento de dois dígitos no lucro das em-
presas do País.

Muitos devem estar se perguntando: “O que es-
ses episódios na China têm a ver com o nosso Brasil?”

Por enquanto, nada, Sr. Presidente. Temos um 
setor avícola de elevadíssima qualidade, nossas aves 
são exportadas para diversos lugares do mundo. Mesmo 
com todas as dificuldades no mercado internacional e 
o fraco desempenho da balança comercial brasileira, 
nos últimos anos, as exportações de carne de fran-
go do Brasil renderam US$161 milhões só nos cinco 
dias úteis de abril, com média diária de embarques de 
US$32,2 milhões.

Não é pouca coisa, Senador Requião. Isso é ge-
ração de renda, é geração de empregos e é ativação 
da economia. Frango é um produto da cesta básica 
dos brasileiros.

O resultado é 14,8% superior ao registrado nos 
cinco dias úteis de abril do ano passado, quando as 
exportações somaram US$28 milhões, de acordo com 
dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

O volume de carne de frango exportado, só no 
começo de abril, foi de quase 73 mil toneladas, Hoje, 
o Brasil é o maior exportador de frango do mundo. E 
torcemos para que continue sendo assim. Estados Uni-
dos e China também concentram os maiores negócios 
da avicultura mundial. Por isso, a minha preocupação 
sobre este tema.

Aliás, como eu me referi há pouco, a mobilida-
de de pessoas – essas viagens internacionais hoje 
facilitadas, com preços também acessíveis –, cargas 
e serviços no mundo, com o comércio internacional, 
aumentaram enormemente nas últimas décadas.
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Com a sociedade digital e a intensificação dos 
negócios de modo global, a interatividade aumentou. 
Portanto, episódios na China podem ser um problema 
grave no Brasil e, se medidas de prevenção não fo-
rem adotadas, podem provocar um dano muito maior 
e, até, incalculável.

Prevenir sempre é melhor que remediar. Na saúde 
humana, esse ditado vale, como vale também para a 
economia. O mesmo deve valer para a saúde animal, a 
defesa sanitária, o controle dos nossos rebanhos e aves.

Comentei ontem, na Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária desta Casa, presidida pelo Senador 
Benedito de Lira, que o Ministro da Agricultura precisa 
estar atento sobre essa questão.

No início desta semana, estive reunida, em Por-
to Alegre, com dirigentes da Associação Gaúcha de 
Avicultura (Asgav), presidida por Nestor Freiberger, 
para tratar de políticas para o setor avícola e discutir 
projetos de interesse desse setor tão importante para 
a nossa economia.

Nessa conversa, os produtores de aves se mos-
traram muito preocupados com essa questão, o que 
é justificável.

Os investimentos em defesa sanitária devem 
ser tarefa obrigatória, especialmente por se tratar de 
um setor essencial para manutenção da qualidade da 
nossa produção de carne de frango.

Tramita nesta Casa, Senador Requião, um pro-
jeto de lei – PLS nº 330, de 2011 –, de minha autoria, 
estabelecendo direitos e deveres para produtores e 
agroindústria nos chamados contratos de parceria de 
produção integrada. O projeto é uma forma de dar se-
gurança à produção eficiente no meio rural, envolvendo 
não só avicultura mas também suinocultura, laticínios 
e a produção de tabaco. É, ainda, um caminho para 
corrigir distorções econômicas e dar segurança jurí-
dica nesse relacionamento. No final do ano passado, 
a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça desta Casa e deve ser apreciada, em breve, 
pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado, sob relatoria do Senador Acir Gurgacz. Peço, 
portanto, apoio dos Senadores a essa iniciativa, que é 
de interesse do País.

O projeto foi amplamente discutido com setores 
envolvidos, inclusive com os trabalhadores, e estabe-
lece um marco regulatório para a cadeia produtiva da 
integração agropecuária. Esse formato é mais coope-
rativo é importante e depende diretamente dos investi-
mentos em defesa sanitária e das políticas de controle 
da sanidade dos animais.

O Presidente da CRA, Senador Benedito de Lira 
– CRA é a nossa Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária –, deve agendar uma audiência com o Secre-

tário Nacional de Defesa Agropecuária, do Ministério 
da Agricultura, Ênio Marques, com outros parlamen-
tares e lideranças do setor para tratar dessa impor-
tante questão.

O orçamento previsto para defesa sanitária preci-
sa ser efetivamente destinado às atividades de contro-
le e sanidade animal. Essa prevenção, especialmente 
nas áreas de fronteira, deve ser reforçada, com ajuda 
da Receita Federal e dos outros órgãos responsáveis 
pela saída e ingresso de mercadorias no nosso País.

Temos que lembrar também das aves migrató-
rias, como me referi no início deste pronunciamento. O 
vírus da gripe aviaria pode se deslocar durante a rota 
natural dessas aves. Cabe, portanto, às autoridades 
públicas, em parceria com o setor privado, com Esta-
dos e Municípios, criar condições para que as aves 
criadas em território brasileiro não entrem em contato 
com possíveis aves contaminadas com o novo vírus 
H7N9. Isso é essencial para a segurança dos negócios, 
mas, sobretudo, para a questão da saúde das pessoas.

Na semana passada, o presidente da Associa-
ção dos Fiscais Agropecuários do meu estado (Afa-
gro), Fernando Christian Thiesen Turna, questionou, 
por exemplo, as dificuldades de recompor o quadro de 
médicos veterinários e engenheiros agrônomos para 
a defesa animal, profissionais essenciais não apenas 
para o bom andamento da sanidade animal no Rio 
Grande do Sul, importante produtor de aves e suínos, 
mas também para os demais Estados brasileiros. Atu-
almente, o déficit de profissionais, nessa área, é de 
267 fiscais. A Secretária-Geral da União dos Fiscais 
Agropecuários (Unafa), Moisa Medeiros Lasmar, tam-
bém esteve em meu gabinete, e está preocupada com 
essa questão. Na avaliação da especialista, Senador 
Requião, o poder público é peça chave na prevenção 
e controle das doenças dos animais.

Portanto, a gripe aviária, que tanto preocupa a 
China, deve servir de alerta também aqui no Brasil. 
Esses casos não podem representar um risco ao País 
que é líder na produção e exportação de frangos. A 
saúde da população deve ser resguardada. Imagino 
que o Ministério da Agricultura, na figura do seu titular, 
atualmente Antônio Andrade, que tomou posse no lugar 
de Mendes Ribeiro Filho, meu conterrâneo, Deputa-
do Federal, que fez um belo trabalho no comando do 
Ministério, no último dia 18 de março, já esteja atento 
a essa questão.

O Ministério da Saúde, pasta do Ministro Ale-
xandre Padilha, também precisa ficar atento a tão im-
portante preocupação que está envolvendo os orga-
nismos internacionais e o maior mercado consumidor 
mundial, a chamada fábrica do mundo, a China, onde 
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as autoridades já estão tomando as precauções para 
evitar o alastramento da doença.

Aqui no Brasil, país que é o maior produtor e ex-
portador mundial de carne de frango, deve-se redobrar 
o cuidado com isso. Devemos fazer o provimento da 
ocupação desses cargos de Fiscais Federais Agro-
pecuários para evitar que o País sofra as consequên-
cias caso essa doença venha a contaminar os nossos 
aviários no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, como também no resto do Brasil, já que todos os 
Estados, hoje, têm instalações para essa atividade tão 
qualificada por parte dos produtores.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Senadora Ana Amélia, o meu pronuncia-
mento, nesta sessão, revelou, de certa forma, a minha 
grande preocupação com a questão dos portos no País.

Quando eu assumi o governo do Paraná...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – E tem a 

ver com isso também que eu falei agora: porto é en-
trada de produtos, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Exatamente.

Quando eu assumi o governo do Paraná, o Porto 
de Paranaguá era um caos. Eu coloquei um preposto 
meu no porto, meu irmão. Chamam isso de nepotis-
mo; eu chamei de um elo absoluto de confiança para 
a gestão de um porto falido.

Rapidamente mudamos aquilo tudo. Criamos 
um sistema eletrônico de agendamento de cargas e 
acabamos com as filas. Tínhamos mais de duas mil 
reclamações por ano pela qualidade da soja exporta-
da. Coloquei a Claspar, o nosso órgão de classificação 
do Paraná no porto e reduzimos exatamente a zero 
as reclamações. Iniciei a compra de uma draga, um 
navio de dragagem e tive uma pressão simplesmente 
brutal. Mas, em determinado momento, tive uma visita 
do Ministro dos Portos de então, o Brito, da Chefe da 
Casa Civil do Presidente Lula, Dilma Rousseff, e de 
mais outras autoridades, e o resultado disso está em 
gravações feitas pelas televisões do Estado na minha 
página na Internet: robertorequiao.com.br. A Presi-
denta Dilma, então Ministra, disse que tinha ficado 
impressionadíssima com o porto e que a excelência 
daquela administração balizaria a proposta brasileira 
para administração de portos públicos. O Brito se de-
clarou impressionado e espantado. Dizia ele: “o que 
vejo na televisão são filas enormes e ataques contra 
a desorganização e o que encontro aqui é um mode-
lo de gestão, de estratégia de um porto lucrativo”. Foi 
fantástica a visita. Mas a guerra contra o porto público 
era simplesmente extraordinária. A Globo, a Globo bri-
gava pela privatização e pela desmoralização do por-

to. Imagina, Senadora, que, num jornal da Globo, não 
me lembro se era o Jornal Nacional – acho que era o 
Jornal Nacional –, a Miriam Leitão disse que o nosso 
sistema de classificação para evitar a adulteração da 
soja e dos grãos tinha causado um prejuízo fantástico 
e que a recusa de aceitar a mistura de transgênico com 
soja convencional estava causando simplesmente um 
prejuízo fantástico ao porto e ao Brasil, e dava números. 
Ela disse que tínhamos perdido cerca de 260 milhões 
de toneladas de embarque de soja. Senadora, o Bra-
sil produzia cinquenta e poucos milhões de toneladas 
naquele ano, e o Paraná, pouco mais de dez milhões 
de toneladas. Então, ela não tinha nem ideia do que 
estava falando. Depois, veio aquele Pedro Bial, durante 
a campanha eleitoral, e mostrou na televisão uma fila 
de 120 quilômetros. A fila tinha existido no Governo 
anterior, anos antes da nossa administração, do agen-
damento. Era uma farsa, Senadora. Vejo essa farsa se 
repetir e me causa espécie e estranheza a mudança 
de opinião da Presidenta Dilma e do Governo, porque 
essa história de privatização não tem o menor sentido.

Concorrência de porto é monopólio natural. Exis-
tem para os supernavios alguns poucos portos no 
mundo. Nós não vamos ter, para esses enormes na-
vios que se fabricam agora, quarenta, cinquenta por-
tos fazendo concorrência; no máximo um ou dois. E 
os armadores dominam o processo. Eu não sei o que 
está acontecendo.

E esse fato que eu citei agora há pouco, de o 
Tribunal de Contas ser pressionado para não julgar e, 
no dia seguinte, sair uma medida provisória legalizan-
do a suposta ilegalidade, me espanta. Nós temos que 
aprofundar essa discussão.

O ex-Ministro Delfim Netto escreveu um artigo 
outro dia condenando com veemência a bobagem da 
medida provisória, e ele não é exatamente um quadro 
da esquerda brasileira nacionalista. O economista Luiz 
Gonzaga Belluzzo, que foi conselheiro do Presidente 
Lula – e acredito que também dê suas opiniões con-
sistentes à Presidenta Dilma –, tem a mesma opinião. 
Mas há um estranho movimento, que se traduz nessas 
mentiras globais. Eu pretendo até, se for possível na 
semana que vem, trazer os vídeos dessa declaração 
da Míriam Leitão, do Pedro Bial e a situação real e 
projetar aqui no plenário do Senado durante a minha 
intervenção.

Há um movimento para desnacionalizar os portos 
no Brasil. Eu prefiro o modelo norteamericano, onde 
não existe, Senadora, nenhum porto privado. São to-
dos autoridades públicas. E o modelo brasileiro é de 
propriedade pública e operação privada, e é um mo-
delo fantástico.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador 
Requião, eu penso que essa matéria é crucial para o 
Brasil.

O senhor citou o caso do seu Estado – Parana-
guá é um dos maiores portos que nós temos – e eu 
vou citar o Rio Grande do Sul. Eu não conheço, sin-
ceramente, o Porto de Paranaguá e nem os números 
do Porto de Paranaguá para falar, mas o Rio Grande 
do Sul tem um porto público, o de Rio Grande, que é 
um porto importante também, e as informações que eu 
tenho são as melhores sobre eficiência e resultados.

Penso que a virtude está no meio e onde estão 
funcionando bem... O senhor citou aí um grande ami-
go, por quem eu tenho um enorme respeito, um cari-
nho, que é Delfim Netto. Também aprecio muito o Dr. 
Belluzzo, mas Delfim Netto eu considero um dos meus 
professores, porque eu leio muito o que ele escreve. 
Desde que cheguei a Brasília, em 1979, eu o entrevis-
tava de madrugada. Então, nós éramos madrugadores. 
Às sete da manhã, eu estava fazendo entrevista com 
Delfim Neto, no Ministério da Agricultura, no Ministério 
do Planejamento, no Ministério da Fazenda, e assim 
por diante.

Eu penso que é possível, sim, compatibilizar 
as autorizações. Claro que eu penso que os Estados 
Unidos adotaram isso porque porto é uma questão de 
segurança nacional também. É o acesso de entrada no 
território. E, agora, como eu estava falando da ques-
tão da gripe aviária, também a entrada de mercadoria 
precisa de controle, pois há o risco de se introduzir no 
País alguns problemas que já tivemos com caramujos 
e várias outras questões que podem nos afetar, como 
a ferrugem asiática na soja, que é outro problema.

Mas eu penso que, se tivermos uma experiên-
cia... Como V. Exª disse – e eu acredito nisso –, a efi-
ciência de um porto público em Paranaguá, conforme 
a eficiência que há no Rio Grande do Sul, é possível 
haver a compatibilidade também com a autorização de 
setor privado. A questão não é desmontar o que está 
bom para fazer um novo modelo, mas compatibilizar 
o que existe. Aí é que está a inteligência de acomodar 
e aproveitar experiências exitosas das que estão fun-
cionando bem, como é o caso de Rio Grande, o que 
faço questão de registrar, como gaúcha, com muito 
orgulho, e o setor automotivo atesta isso. Então, não 
se deve destruir um modelo que funciona bem, mas 
acomodar-se um interesse com um sistema híbrido 
que não vai nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas 
que funcionem essas possibilidades: o porto privado 
e o porto público, o que está dando resultado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. PMDB – 
PR) – Na verdade, Senadora, híbrido já é: é propriedade 
pública e operação privada. Agora, existem dois países 

no mundo que têm portos privados: Inglaterra e Nova 
Zelândia. E os portos da Inglaterra e da Nova Zelân-
dia não são exemplo de funcionamento de qualidade 
para ninguém! Eu não entendo porque essa operação!

Em um porto público, de propriedade pública 
com operação privada, se ele não funciona, podemos 
trocar o operador privado. Agora, se a propriedade do 
porto é privada, nós teremos uma questão praticamen-
te insolúvel, que vai navegar por dezenas de anos no 
Poder Judiciário. 

Não funcionam exemplarmente os portos brasi-
leiros? É verdade. Mesmo o excelente Porto de Para-
naguá tem problemas de gestão, problemas sindicais, 
que poderão ser resolvidos. Mas eu me pergunto aqui 
da Presidência que ocupo na Mesa do Senado: por 
que a Rede Globo mente sistematicamente sobre os 
portos? Por que a Rede Globo coloca no ar um vídeo 
com uma fila de 120 quilômetros que não existia mais 
no Paraná? Por que a Miriam Leitão fala em uma perda 
de carga que era superior à produção do Brasil e do 
mundo? O Planeta Terra não produzia o que ela disse 
que tínhamos perdido de carga de soja. O que há por 
trás disso? E, de repente, não mais que de repente, 
surge essa medida provisória que contraria toda a opi-
nião do Governo Lula e da Presidenta Dilma. De re-
pente, bloqueiam o julgamento do Tribunal de Contas, 
porque portos privados existem também no Brasil, os 
portos de Santa Catarina, por exemplo, a Portonave, a 
Itapoá. Esses portos podem exportar e trabalhar com 
a própria carga com uma pequena margem de carga 
semelhante, mas eles não podem fazer o papel do 
porto privado. O que há por trás dessa guerra? Mas, 
fundamentalmente, por que o Governo do PT, o nosso 
Governo, pois sou da Base de Apoio, sou Senador do 
PMDB, muda de opinião sem nenhuma explicação? E, 
de repente, eu vejo a Ministra Gleisi vir aqui, no Se-
nado Federal, explicar a medida provisória. A Ministra 
Gleisi deveria, pelo menos, fazer um passeio de ca-
noa pela Baía de Paranaguá para entender como é o 
porto, como funciona. Não entendo o que há por trás 
disso. Talvez seja a reeleição.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador 
Requião, o tema vai requerer de nós muita responsabili-
dade. Eu não vou apressar, porque, como fui jornalista, 
sempre tenho muita preocupação e cuidado quando 
envolve a questão de empresas de comunicação. O 
senhor citou aí uma jornalista muito conhecida, muito 
respeitada nacionalmente em relação ao que escreve, 
colunista, comentarista de televisão, mas talvez seja o 
caso de um debate desse tema na Comissão própria. 

Eu queria agradecer muito a V. Exª e saudar os 
jovens, as crianças da escola que vem fazer a visita 
ao Senado Federal.
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Boas-vindas, bom fim de semana a vocês todos. 
Estudem bastante. O Brasil precisa muito de vocês, que 
estão começando. Nunca saiam da escola! Lembrem-
-se: cuidado, que, às vezes, na porta da escola, pode 
ter gente falando sobre um mal muito grande, que se 
chama “droga”. Por favor, isso é um mal...

Isso, eu gostei de ver a mãozinha lá dizendo não. 
Tem de dizer não às drogas. Nunca! Isso acaba com a 
juventude, acaba com a vida de vocês. Muito obrigada 
à professora também. Cuidem muito disso, não deixem 
que ninguém faça a cabecinha de vocês. Isso causa 
um mal muito grande. O mais importante é estudar, 
porque o estudo nos deixa muito melhores.

Parabéns, professora, pela visita que está fazen-
do ao Senado Federal.

Muito obrigada a vocês e um bom fim de semana.
Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Eu assumo aqui, Senadora, um compro-
misso: estou mandando o meu gabinete providenciar 
uma gravação dos absurdos ditos pela Míriam Leitão, 
pelo Pedro Bial, com os dados corretos de produção 
do mundo e do Brasil, e vou distribuir para os 81 Se-
nadores, para que tomem conhecimento do esforço 
da Rede Globo em falsificar a realidade, mentir e es-
timular a privatização.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 41 mi-
nutos.)
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Ata da 50ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 15 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência das Srªs. Angela Portela e Ana Amélia,  
e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Sérgio Souza e Cícero Lucena

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 19 horas e 1 minuto)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Of. nº 47/13 – CDH
Brasília, 4 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência a aprovação, no dia 

3-4-2013, do Ato da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa nº 1, de 2013, anexo, que 
disciplina aspectos organizativos e de funcionamento 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
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Ofício nº 40/2013-CI
Brasília, 11 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente, Caro Presi-

dente Renan,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Ser-

viços de Infraestrutura, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no 
dia 10 de abril do ano em curso, o Ato nº 5 – CI, de 
2013, que “Altera o Ato nº 2, de 2009 – CI, para dispor 
sobre o horário das reuniões ordinárias da Comissão 
de Serviços de Infraestrutura”.

Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência, 
para conhecimento desta Casa Legislativa e posterior 
publicação no Diário do Senado Federal, o Ato nº 5 – 
CI, de 2013, conforme preceitua o art. 412, inciso XII, 
do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, com o abraço do Senador Fer-
nando Collor, Presidente da Comissão. 

ATO Nº 5, DE 2013 – CI

Altera o Ato nº 2, de 2009-CI, para dispor 
sobre o horário das reuniões ordinárias da 
Comissão de Serviços de Infraestrutura.

A Comissão de Serviços de Infraestrutura do 

Senado Federal

resolve:

Art. 1º Dê-se ao art. 1º do Ato nº 2, de 2009 – CI, 

a seguinte redação:

“Art. 1º Até que seja alterado por Resolução do 

art. 107, inciso I, alínea b do Regimento Interno 

do Senado Federal, a Comissão de Serviços 

de Infraestrutura (CI) reunir-se-á semanal-

mente durante a sessão legislativa ordinária, 

para fins deliberativos e demais atividades re-

gimentais e ordinárias que lhe competem, às 

quartas-feiras, às sete horas e trinta minutos.

 .............................................................. ”(NR)

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2013. – Senador 

Fernando Collor, Presidente da Comissão de Servi-

ços de Infraestrutura.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 313, DE 2013

Requeiro, nos termos do disposto no Art. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a in-
serção em Ata de Voto de Pesar, pelo falecimento na 
última sexta-feira (12) de abril, do corrente ano, do 
advogado, procurador aposentado, escritor, ex-prefeito 
de João Pessoa e ex-governador da Paraíba, Dorgival 
Terceiro Neto, bem como a apresentação de condo-
lências à família.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2013. – Sena-
dor Cícero Lucena – Senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB/PB).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 314, DE 2013

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Minis-
tro de Estado da Fazenda as seguintes informações:

Os valores dos débitos previdenciários discrimina-
dos para cada um dos municípios do Estado da Paraíba; 

Tendo em vista o dispositivo estabelecido pela Lei 
nº 12.716, de 2012, que determina a repactuação do 
parcelamento dos débitos previdenciários dos municí-
pios em estado de calamidade pública em decorrência 
de seca, como está sendo realizado o parcelamento 
desses débitos, no caso dos municípios paraibanos 
acometidos pela estiagem prolongada?

Justificação

Em janeiro do corrente ano, foi anunciada pela 
Presidenta Dilma Rousseff, a iniciativa do Governo 
Federal de repactuação dos débitos previdenciários 
municipais, mediante realização do chamado encontro 
de contas. Trata-se de medida que pretende confron-
tar o estoque da dívida previdenciária existente por 
município com as receitas a serem repassadas pela 
União, advindas principalmente do Fundo de Partici-
pação dos Municípios.

De acordo com a Presidenta, inicialmente seriam 
beneficiados 833 municípios, com o indicativo de zerar, 
até dezembro, as pendências de 95% destes. Trata-se, 
em princípio, de uma iniciativa meritória e que viria ao 
encontro dos anseios das administrações municipais 
de todo o país. Entretanto, a despeito da oportunida-
de da proposta, há sérios problemas que podem vir a 
comprometer sua eficácia e justeza. 

Estudo da Confederação Nacional dos Municí-
pios (CNM) demonstra que esse encontro de contas, 
na forma em que está sendo concebido pelo Governo 
Federal, apresenta sérias inconsistências do ponto de 
vista metodológico. Primeiramente, há uma divergência 
com relação ao cálculo do estoque dos créditos muni-
cipais, cujo montante, de acordo com a CNM, corres-
ponderia a mais de R$ 25 milhões. Tal valor ultrapassa, 
em muito, o que está sendo apresentado pelo Governo 
Federal, R$ 816 milhões. Segundo o estudo, o governo 
desconsidera um conjunto importante de outros crédi-
tos também de natureza previdenciária.

Além disso, o mesmo estudo aponta ainda que 
uma parcela significativa dos débitos previdenciários 
contabilizada pelo Governo Federal inclui montantes 
já quitados, prescritos, ou mesmo calculados de for-
ma indevida. 

No balanço geral apresentado pelo estudo, os mu-
nicípios em bloco acumulariam um superávit da ordem 
de R$ 3,2 bilhões, recursos estes a receber do INSS.

Finalmente, a Confederação Nacional dos Municí-
pios faz também menção à ausência de transparência 
por parte do Governo Federal que, além de omitir infor-
mações relevantes, como aquela relativa ao tamanho 
da dívida de cada unidade municipal, tem sistematica-
mente alijado esses municípios do processo decisório.

Especificamente no caso dos municípios do Es-
tado da Paraíba, grande parte dos quais tem sido 
atingida pela estiagem prolongada, tem-se dispositivo 
legal, que prevê a suspensão temporária dos débitos 
previdenciários (Lei nº 12.716, de 2012). Desse modo, 
interessaria aos municípios paraibanos a obtenção de 
informações mais detalhadas sobre a real situação do 
débito previdenciário, com vistas a: (i) consolidar um 
quadro circunstanciado das dívidas e receitas relati-
vas a cada município e; (ii) propor, com base na Lei 
nº 12.716, de 2012, nova sistemática de revisão da 
parcelamento dos débitos e créditos, de forma a aten-
der os interesses e necessidades mais prementes da 
comunidade paraibana.

De acordo com o art. 215, I, a, do Regimento In-
terno do Senado Federal, cabe ao titular do Ministério 
da Fazenda a remessa das informações ora solicitadas.

Dada a importância desta questão, sobretudo 
para que se possa sanar, de forma definitiva, esse gra-
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ve problema que assola grande parte dos municípios, 
insto meus pares a juntarem-se a mim neste pleito.

Sala das Sessões, –  Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 125, DE 2013 
(Complementar)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, para possibilitar a 
opção pelo regime de microempreendedor 
individual àqueles que prestem atividades 
de limpeza e de serviços domésticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18-A da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar acresci-
do do seguinte §4º-C:

“Art. 18-A  ......................................................
 .......................................................................
§ 4º-C Observadas as demais condições deste 
artigo, poderá optar pela sistemática de reco-
lhimento prevista no caput o empreendedor 
individual que exerça atividade de limpeza e 
de serviços domésticos.” (NR)

Justificação

O número de trabalhadores domésticos no Brasil 
que realizam sua atividade como diaristas passou de 
714,1 mil, em 1992, para 1,99 milhão em 2011, segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Considerando o total de trabalhadores domésticos, o 
percentual de profissionais que exercem serviços do-
mésticos sem habitualidade saltou de 16,4%, em 1992, 
para 30% em 2011.

Apesar desse importante espaço no mercado de 
trabalho, somente 25% desses diaristas estão inscritos 
na Previdência Social como Contribuintes Individuais, 
de acordo com levantamento do órgão. A maior parcela 
desses trabalhadores – 75% – atua na informalidade 
absoluta e, em consequência, não goza dos direitos 
previdenciários, como aposentadoria, salário-materni-
dade, auxílio-doença e pensão.

Neste momento, em que o Congresso Nacional 
volta seu olhar para o empregado doméstico mensa-
lista e garante a ele os mesmos direitos dos demais 

trabalhadores, por meio da Emenda Constitucional 
72/2013, cumpre-nos ampliar o campo de visão e fa-
zer as adaptações legais necessárias ao acolhimen-
to previdenciário dos trabalhadores domésticos sem 
vínculo empregatício e que atuam especificamente 
como diaristas.

É nesse sentido que apresento à douta conside-
ração de meus pares a proposta de alterar a Lei Geral 
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (LC 
123/2006), de forma a permitir a inscrição do diarista 
como microempreendedor individual (MEI).

Não há dúvida de que tal possibilidade será um 
estímulo à formalização desses trabalhadores. O referi-
do estudo da Previdência Social concluiu que a falta de 
capacidade financeira para contribuir individualmente 
tende a ser um importante obstáculo para a expansão 
da cobertura previdenciária desse grupo. Já, com o 
acréscimo, na LC 123/06 ora proposto, o diarista po-
derá deixar a condição de Contribuinte Individual, em 
que recolhe 11% de seus rendimentos, e passar a ser 
um microempreendedor individual, recolhendo apenas 
5% do salário mínimo à Previdência Social, mais R$ 
5,00 para o município, a título de Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza (ISS).

Tomando o salário mínimo atual – R$ 678,00 – 
como base, esse trabalhador terá a expectativa de 
recolher R$ 33,90, em vez dos R$ 74,58 que teria de 
pagar como Contribuinte Individual. Assim, conside-
rando o acréscimo do ISS, sua contribuição mensal 
seria de R$ 38,90.

Uma análise superficial da redução no valor do 
recolhimento poderia levar à falsa conclusão de que a 
nova regra prejudicaria as contas da Previdência So-
cial. Na realidade, a mudança vai permitir a ampliação 
da base de contribuintes e, com isso, o aumento da 
arrecadação previdenciária.

É importante destacar, também, que a elaboração 
do projeto levou em conta a dinâmica do mercado de 
trabalho do diarista, cujas atividades, hoje, extrapolam 
os limites dos domicílios. Como demonstra estudo do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), consultórios, escritórios, entre outras 
empresas, contratam esse profissional para fazer ser-
viços de limpeza, arrumação ou faxina. 

Chamo a atenção, ainda, para as possibilidades 
que se abrirão ao diarista, a partir da adequação legal 
proposta. Uma vez formalizado como MEI, esse profis-
sional poderá ter cadastro na Receita Federal (CNPJ) 
e na Secretaria de Fazenda do município. Com isso, 
poderá emitir nota fiscal e dar maior credibilidade e 
respaldo a seu negócio.



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 18735 

Tendo em vista os benefícios sociais decorrentes 
do ajuste legal ora proposto, solicito o apoio de meus 
pares ao presente projeto.

Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador 
José Pimentel.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(Republicação em atendimento ao disposto  
no art. 5º da Lei Complementar  

nº 139, de 10 de novembro de 2011.) 

Mensagem de veto
Texto anterior a republicação 
Vide Lei nº 10.189, de 2001 
Vigência

Institui o Estatuto Nacional da Microempre-
sa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 
dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, am-
bas de 24 de julho de 1991, da Consolida-
ção das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

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

CAPÍTULO IV 
Dos Tributos e Contribuições

....................................................................................

Seção III 
Das Alíquotas e Base de Cálculo

Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI 
poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contri-
buições abrangidos pelo Simples Nacional em valores 
fixos mensais, independentemente da receita bruta por 
ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo.
....................................................................................

§ 4º-A. Observadas as demais condições deste 
artigo, poderá optar pela sistemática de recolhimento 
prevista no caput o empresário individual que exerça 
atividade de comercialização e processamento de pro-
dutos de natureza extrativista. 

§ 4o-B. O CGSN determinará as atividades au-
torizadas a optar pela sistemática de recolhimento de 
que trata este artigo, de forma a evitar a fragilização 

das relações de trabalho, bem como sobre a incidên-
cia do ICMS e do ISS.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72

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 Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição 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 esta-
belecidas em lei e observada a simplificação do 
cumprimento das obrigações tributárias, prin-
cipais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos 
incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como 
a sua integração à previdência social.” (NR)

Brasília, 2 de abril de 2013. 
Mesa do Senado Federal
Senador Renan Calheiros
Presidente
Senador Jorge Viana
1º Vice-Presidente
Senador Romero Jucá
2º Vice-Presidente
Senador Flexa Ribeiro
1º Secretário
Senadora Angela Portela
2ª Secretária
Senador Ciro Nogueira
3º Secretário
Senador João Vicente Claudino
4º Secretário
Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Se-

nado Federal
Deputado Henrique Eduardo Lves
Presidente
Deputado André Vargas
1º Vice-Presidente
Deputado Fábio Faria
2º Vice-Presidente
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Deputado Simão Sessim
2º Secretário
Deputado Maurício Quintella Lessa
3º Secretário
Deputado Antonio Carlos Biffi
4º Secretário

(À Comissão de Assuntos Econômicos)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência comunica o término do prazo estabe-
lecido no § 2º do art. 11 da Resolução n° 1, de 2002-
CN, em 15 de março do corrente, para apresentação 
de projeto de decreto legislativo regulando as relações 
jurídicas decorrentes da Medida Provisória n° 580, de 
2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão n° 
24, de 2012 e cujo prazo integral de vigência expirou 
em 24 de fevereiro de 2013.

Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 
3º do art. 11 da Resolução n° 1, de 2002-CN.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Srª Presidenta, eu gostaria de ter a minha inscrição 
para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Cristovam Buarque.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, em permuta com esta Presidente, o Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e 
Srs. Senadores, depois de um período de licença para 
tratamento de interesse particular, aqui, do nosso Se-
nado, retorno hoje à Casa e, lamentavelmente, o meu 
pronunciamento de hoje é um pronunciamento de pesar.

Durante o período em que fiquei afastado, mais 
precisamente no mês passado, no dia 19, veio a falecer 
a minha mãe e, para mim, que sendo médico achava 
que estava preparado para o impacto da perda, foi uma 
surpresa ver o quanto realmente é doloroso a gente ver 
um ente querido partir. Minha mãe foi aquela pessoa que 
se dedicava integralmente aos filhos, a mim e aos três 
outros irmãos. Realmente – digamos assim – naquela 
base fundamental da formação do caráter do homem, 
nesse período até os 15 anos, eu tive a minha mãe 
presente. Depois, saí de Roraima para estudar, já que 
lá não havia como, realmente, prosseguir os estudos, 

porque só tínhamos até o ensino fundamental, antiga-
mente chamado ginasial. Eu saí primeiro e depois ela e 
meu pai foram para Belém, para que minhas irmãs pu-
dessem também estudar, e o meu irmão, que já estava 
antes, também, comigo. Nesse período todo, o que eu 
vi, como soem ser as mães, foi a figura de uma pessoa 
que sempre teve a austeridade de dizer o não quando a 
coisa estava errada, de orientar quando o caminho era 
o que deveria ser seguido. Tive, enfim, da minha mãe 
só exemplos de uma pessoa magnífica. E, coinciden-
temente, ontem, ela, se estivesse viva, completaria 89 
anos de vida. Ela passou um período, realmente, duran-
te pelo menos duas décadas, com muitos sofrimentos, 
uma doença atrás da outra, mas heroicamente resistia, 
e eis que, no dia 19 de março, como já disse, ela foi a 
óbito e nós tivemos, realmente, essa perda enorme. 

Eu quero fazer esse registro para dizer que tenho 
certeza de que todos os filhos –, mas eu, particularmente 
eu e meus irmãos – tivemos para com nossa mãe um 
cuidado no seu período de sofrimento com as doenças, 
um cuidado que não era nada, comparado com o que 
ela nos deu. E eu queria fazer só esse registro hoje, 
Senadora Ana Amélia, deixando aqui o meu agradeci-
mento à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
que aprovou uma moção de pesar pelo falecimento 
da minha mãe e, também, ao Senado Federal, que, a 
requerimento dos Senadores João Vicente Claudino, 
Alfredo Nascimento, Armando Monteiro, Epitácio Cafe-
teira, Fernando Collor, Eduardo Amorim, Blairo Maggi, 
João Costa, Gim Argello e Antonio Carlos Rodrigues, 
também aprovaram requerimento, que tomou o número 
177, de pesar pelo falecimento da minha querida mãe. 

Então, faço este registro hoje porque eu diria que 
é até uma homenagem póstuma que faço a ela, já que 
muito dos incentivos que tive na vida para lutar pelo 
que eu queria, para lutar pelos mais desamparados, 
recebi justamente dela.

Era uma mulher que nasceu em Roraima, mas 
filha de paraibanos, que foram para Roraima na década 
de 30. Portanto, como roraimense acabou por tornar-se 
um pouco paraense, já que foi passar, talvez, a maior 
parte da sua vida justamente no Estado do Pará, para 
que nós, seus filhos, pudéssemos estudar.

Faço, portanto, este registro e peço a V. Exª, Se-
nadora Ana Amélia, como Presidente, que autorize a 
transcrição desses dois votos de pesar da Assembléia 
Legislativa do meu Estado e do Senado Federal.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Mozarildo, a Mesa também é solidária 
com a perda da família. Na forma regimental, sua so-
licitação será atendida.

Convido para fazer uso da palavra para uma co-
municação inadiável o Senador Cristovam Buarque 
(Pausa.)

Pelo Regimento, é um orador inscrito e uma co-
municação solicitada pelo Senador Cristovam Buarque.

O próximo orador inscrito é o Senador Vital do 
Rêgo. Pela sequência, Senadores Aloysio Nunes Fer-
reira, José Pimentel, Valdir Raupp, Wellington Dias e 
Paulo Paim.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta 
semana, Senadora Ana Amélia, Senador Vital do Rêgo, 
o Correio Braziliense, certamente vai estampar uma 
manchete sobre a inauguração do Estádio Nacional 
Mané Garrincha.

Mas será uma manchete que talvez não diga 
que é uma obra de R$1,5 bilhão! E com recursos do 
Governo do Distrito Federal, que recusou dinheiro do 
Governo Federal – talvez para não se submeter ao 
Tribunal de Contas.

Pois bem, dentro de mais alguns dias, no dia 21 
de abril, na inauguração, a manchete vai ser bem di-
ferente dessa aqui.

Veja, Senador Paim, a diferença entre a manche-
te da inauguração do melhor estádio do Brasil, como 
se diz, e esta manchete “Morte de Bebês Fecha Ma-
ternidade no Hospital Regional de Ceilândia”. Esta é 
a manchete de ontem, e a manchete de amanhã vai 
ser a inauguração do estádio.

Essa é a realidade de um Governo que temos 
em que toda prioridade foi concentrada na realização 
de um estádio monumental em uma cidade que nun-
ca conseguiu encher um estádio de 30 mil que tinha 
e outro de 40 mil, no Gama – um bilhão e meio, e os 
hospitais sendo fechados porque estão morrendo crian-
ças recém-nascidas! 

E não é a primeira vez, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras. Se a gente for olhar a história recente, em 
2010, onze bebês também morreram, em menos de 
dois meses, em hospital do Distrito Federal. Ou seja, 
antes do atual Governo. E o atual Governo foi eleito 
para corrigir isso, prometendo que, em seis meses, a 
saúde no Distrito Federal estaria em ordem, até por-
que o novo Governador é um médico e vestiria roupa 
de médico para cuidar da saúde. Disse na campanha, 
e eu fui avalista dele, de que ele seria o Secretário de 
Saúde. A situação é tão vergonhosamente ao contrá-

rio que nem o Secretário é quem vai à televisão falar 
sobre isso aqui, é um subsecretário.

Em agosto de 2011, já no Governo atual, um 
bebê prematuro morreu onze dias após o nascimen-
to, na cidade do Gama, por falta de vaga em UTI ne-
onatal, apesar de haver uma determinação judicial de 
receber essa criança.

Em maio de 2012, em um intervalo de menos de 
dez horas, dois bebês morreram no Hospital Regional 
da Asa Norte, em Brasília, enquanto aguardavam vaga 
em leitos na Unidade de Terapia Intensiva neonatal.

Em 25/06/12, um bebê morre após parto por falta 
de UTI neonatal no Hospital de Santa Maria. 

No mesmo período, a falta de vagas na UTI Ne-
onatal de um hospital de Brasília fez com que nove – 
nove! – bebês recém-nascidos em situação de risco, 
fossem abrigados em leitos improvisados em uma sala 
reservada para parto.

E Brasília conta – do investimento de diversos 
governos antes do atual – com 44 leitos de neonato-
logia. Não é falta dos leitos, é falta de organização, de 
vontade, de querer fazer com que isso funcione.

Em dezembro de 2012, após denunciar desvio 
de função de 21 técnicos de enfermagem, foram eles 
demitidos por justa causa no Hospital Anchieta. Se-
gundo a denúncia, os técnicos atuavam no lugar dos 
médicos auxiliares. Os funcionários fizeram imagem 
de uma cirurgia delicada no crânio de um paciente, 
onde a médica recebe ajuda de dois técnicos sem a 
presença de um médico auxiliar.

Isso numa cidade que já foi orgulho e exemplo 
para o Brasil inteiro, com um programa chamado Saúde 
em Casa, que entre 1995 e 1998, tinha 297 equipes 
de saúde da família, quase 300, atendendo, Senador, 
1 milhão de pessoas, metade da população, toda a 
população pobre, praticamente, que não precisava an-
dar mais de um quilômetro para receber atendimento 
médico e, quando era preciso, recebia o atendimento 
médico em casa. Isso foi desfeito. Foi desfeito não pelo 
atual Governo, pelo governo que me sucedeu. Mas o 
atual fez campanha – e eu repito, fui avalista, isso que 
me entristece profundamente – de que retornaria o 
programa Saúde em Casa.

Com o programa Saúde em Casa, não haveria 
necessidade nem mesmo de tantas UTIs, não haveria 
necessidade nem mesmo de tanta gente indo para o 
hospital, porque o atendimento anterior, preventivo, 
evitaria tudo isso.

Mas, Senador Vital do Rêgo, o que surpreende é 
que esse é um Governo que dispõe de tanto dinheiro 
dado pelo Governo Federal, que no ano passado devol-
veu – devolveu! – R$496.029.763,06. Desse dinheiro, 
para se ter uma ideia, do Salário-Educação devolveu 
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81 milhões; do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, 35 milhões; do Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte, 11 milhões, do Programa Brasil Alfabe-
tizado, criado no meu tempo de Ministro, 358 milhões.

E o Governador atual se comprometeu, durante 
a campanha comigo, que no dia 21 de abril de 2014, 
nós colocaríamos uma placa na frente do Aeroporto 
de Brasília dizendo: “você está entrando num território 
livre do analfabetismo”. Isto não é fácil fazer, em três 
anos, na Paraíba, em Pernambuco, mas em Brasília 
era: reduzir de 4% para 1%, porque a gente considera, 
na Unesco, que em 2% já é considerado erradicado o 
analfabetismo, como fez o ex-Presidente Chávez na 
Venezuela.

Pois bem, em vez de fazer isso, devolveu 
R$358 mil. Isso soma, na Secretaria de Educação, 
R$117.824.150,42 milhões. Para outros gastos que 
nem se discriminam, como quadras esportivas, ProIn-
fância, plano de articulação, Brasil Profissionalizado 
para a construção, são R$15 milhões devolvidos; no 
Banco Mundial, R$2,467 milhões não foram usados, 
e mais R$270 mil. Isso soma R$42 milhões. O Fundeb 
devolveu R$35 milhões; o FPE devolveu R$4 milhões; 
o FPM devolveu R$4,8 milhões; e, aplicações financei-
ras, R$6 milhões. O total geral, como eu já disse, são 
R$496.029.763 milhões.

Eu devo esses números a uma Deputada local, 
chamada Eliana Pedrosa, cuja equipe fez as pesqui-
sas para chegar a isso.

Esta é a realidade: na mesma semana em que 
se inaugura o mais caro estádio do mundo – vou re-
petir –, o mais caro estádio do mundo – daqui a quatro 
anos, não vai ser; o do Qatar vai custar mais, porque 
vai ter até ar-condicionado por causa do calor; mas 
hoje é o estádio mais caro –, crianças estão morren-
do em hospitais e maternidades são fechadas pela 
incompetência de resolver o problema, mantendo as 
maternidades abertas.

Ao mesmo tempo, os Srs. Senadores e as Srªs 
Senadoras passam pelo aeroporto, toda a semana, 
quando vão para as suas cidades e de lá voltam, e 
devem ter visto o que foi feito, do ponto de vista eco-
lógico, num imenso jardim que havia quando se entra 
na cidade de Brasília.

O Governo age em nome dessa mesma ideia, de 
imposição pela FIFA. E todos dizem que vou perder 
muito voto, porque não estou batendo palmas para a 
Copa, mas prefiro perder votos a perder princípios. Eu 
acho que estamos usando as energias erradamente.

Este era o jardim que havia na frente, na entrada 
do aeroporto. (Apresentação de foto.)

Este é como está hoje. (Apresentação de foto.)
Eu fui lá ontem ver.

Este é como estava ontem. (Apresentação de 
foto.)

E agora já nem há mais essas árvores no chão. 
(Apresentação de foto.)

Limparam tudo, tudo, tudo, tudo!
Esse era um jardim de flores, de esculturas e de 

árvores. Não tem mais a escultura – é preciso saber 
até para onde foi, pois era uma escultura famosa –, 
não tem mais árvores, não tem mais flores. É preciso 
alargar o caminho, porque a FIFA exige. Essa foi a ex-
plicação que me deram.

Liguei para a Secretaria de Meio Ambiente do 
Governo que disse que não tinha conhecimento de 
que isso seria feito. Liguei para reclamar e não pude 
reclamar, porque eles não tinham conhecimento. Aí o 
Governo emite uma nota dizendo que isso foi aprovado 
pelo Ibram, e a Secretaria diz que não tinha conhe-
cimento e que ia multar o próprio Governo, do qual a 
Secretaria faz parte, pelo que foi feito. E, segundo a 
Secretaria me informou, o governador disse que mul-
tasse, sim, o Governo. É claro! Um governo que pode 
devolver R$500 milhões pode pagar uma multa a si 
próprio, o que mostra um descontrole, uma desorga-
nização por conta de prioridades equivocadas.

Isso que eu mostrei na área de saúde, que é 
manchete de jornal, também se vê em outras áreas. 
Isso se vê na área de educação; isso se vê na área 
de transporte, inclusive, que não consegue funcionar; 
isso se vê na área de segurança. A exemplo disso, na 
semana passada, aqui em frente, dentro da Praça dos 
Três Poderes, entre o Palácio do Planalto e o Supremo 
Tribunal Federal, uma pessoa foi baleada porque es-
tava em um processo de violência, de roubo. Ou seja, 
bandidos tomando conta da Praça dos Três Poderes, 
em frente ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio 
do Planalto! Tiroteio na frente do palácio do Governo 
só em momentos de grandes tragédias e revoluções.

No Brasil, nós nos acostumamos com isso. Nós 
nos acostumamos com os 100 mil mortos no trânsito e 
na violência; nós nos acostumamos com a situação de 
maternidade sendo fechada por causa de bactérias – 
Senador Mozarildo, o senhor é médico –, porque dizem 
que não havia luvas, não havia protocolo, como vocês, 
médicos, chamam. Morreram crianças – não uma, não 
duas, não três, não cinco; foram seis, em dois dias –, e 
fechou-se a maternidade, o que deixa as mães espe-
rando neném em situação difícil, porque chegam lá e 
não são atendidas, já que a maternidade foi obrigada 
a fechar por descontrole, por irresponsabilidade, por 
descaso. Ao mesmo tempo, há um controle em caso, 
uma ênfase, uma competência, eu diria, na construção 
de um estádio, que, tudo indica, nunca mais vai ficar 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 18741 

cheio depois da Copa, apesar de dizerem que será 
usado para outras atividades.

Gostaria muito, daqui a cinco, seis anos, de vir 
aqui dizer que eu estava errado e que essa arena, como 
chamam, se transformou em um centro importante da 
vida cultural de Brasília. Eu não teria a menor dúvida 
de vir aqui e pedir desculpa porque previ erradamente.

Mas, hoje, nada indica que isso vai acontecer. 
Basta olhar para a África do Sul, que fez uma Copa 
e passou os estádios para a iniciativa privada. As ini-
ciativas privadas estão devolvendo, e o governo está 
planejando derrubar os estádios porque não conse-
gue fazer funcionar e o custo de manutenção é alto. 
Melhor fazer como o Catar, que vai fazer um estádio 
desarmável para depois dar de presente aos países da 
África. Melhor já prever que seria provisório. Terminada 
a Copa, terminava a finalidade, e o custo não ficaria 
em R$1,5 bilhão. Mas não faria mal nenhum que cus-
tasse R$2 bilhões, R$3bilhões se nossas crianças não 
estivessem morrendo por falta de atendimento médico 
no período imediatamente posterior ao nascimento.

Srª Presidente, eu gostaria de passar a palavra, 
para um aparte, ao Senador Álvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Cristovam Buarque. Quero cum-
primentá-lo pelo pronunciamento. É fundamental que 
vozes se levantem contra esse escândalo do superfa-
turamento dos nossos estádios de futebol. V. Exª tem 
razão quando coloca essa inversão de prioridades. As 
atenções deveriam estar voltadas para outro cenário, o 
cenário de pobreza que há, do analfabetismo, da ausên-
cia de oportunidades. Ou seja, a seleção de prioridades 
está sendo mal escalada. Mas eu fico pontualmente 
restrito à questão do superfaturamento. É um escân-
dalo. Isso é roubo, Senador; estão roubando dinheiro 
do povo brasileiro nesses estádios de futebol. Basta 
que se estabeleçam parâmetros de comparação. Eu 
vou até ao Estado da nossa Presidente Ana Amélia, 
para citar o estádio do Grêmio, a Arena do Grêmio. Se 
nós compararmos os preços das obras da Arena do 
Grêmio com os de Brasília, verificaremos uma desco-
munal diferença de valores. Se compararmos também 
com a arena do Palmeiras, teremos descomunal dife-
rença de valores. E por que isso ocorre? Porque, em 
Porto Alegre e em São Paulo, na Arena do Palmeiras 
e na Arena do Grêmio, os recursos são privados. São 
recursos dos clubes. Aqui em Brasília, são recursos 
públicos, do imposto pago pelo povo brasileiro. Portanto, 
V. Exa tem razão. É oportuno o seu pronunciamento. E 
pode ter certeza: V. Exa não perde um voto com essa 
posição; ao contrário. V. Exa não está preocupado com 
votos neste momento, está preocupado em cumprir o 
seu dever. Mas, se estivesse preocupado, deveria fa-

zer também o mesmo discurso, porque esse discurso 
não tira votos. O povo não é ignorante. O povo tem 
sabedoria para verificar o que está acontecendo. Pa-
rabéns a V. Exa!

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

É dinheiro de imposto e, no caso do Distrito Fe-
deral, é dinheiro de algo que a gente pode dizer que 
é até mais sagrado do que imposto. Quando o Distrito 
Federal foi criado, o Presidente Juscelino doou a terra 
aqui desapropriada para o Governo do Distrito Federal. 
Criou-se uma empresa chamada Terracap para usar 
esse terreno a fim de financiar tudo de que a cidade 
precisava, ou seja, é como se a Terracap estivesse 
sentada em cima do nosso pré-sal – o pré-sal é o 
terreno. Estão vendendo o terreno que pertence não 
só às gerações de hoje, que pagam impostos, mas 
às gerações futuras, que vão precisar desse capital 
para outros projetos mais importantes. Ou seja, estão 
roubando dinheiro dos nossos contribuintes e estão 
roubando dinheiro dos futuros contribuintes que ainda 
nem nasceram e que têm direito a contar com esse 
patrimônio à disposição deles.

É isso, Sra Presidenta, que eu tinha para colocar, 
manifestando o meu descontentamento, o meu repú-
dio, e lembrando uma expressão que o Senador Alva-
ro Dias falou: a expressão “inversão das prioridades” 
eu aprendi no Partido dos Trabalhadores, e o Senador 
Paim sabe disso. Era inversão nas prioridades de obras 
desnecessárias e faraônicas para educação e saúde. 
Nós estamos vendo uma inversão daquela inversão 
com que nós sonhávamos. Tira-se dinheiro das ativida-
des mais importantes que a gente tem, salvar nossas 
crianças, para a construção de um estádio, para obras 
suntuosas, para obras desnecessárias.

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Eu concluo aqui dizendo que esse jardim, como 
essas crianças, já não tem mais jeito. As crianças já 
morreram; o jardim já foi destruído; as árvores foram 
derrubadas, mas ainda há um futuro a ser zelado. E 
esse futuro exige que nós todos de Brasília nos movi-
mentemos para que não continue o desperdício não 
só com essa inversão das prioridades, mas também, 
o que é mais grave, Senador Alvaro, com a inversão 
de valores morais. É uma inversão de valores morais 
o que nós estamos sofrendo aqui.

Era isso, Srª Presidenta, o que eu tinha para falar.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Cristovam Buarque, 
porque esse é um tema que chama a nossa atenção, 
muitas vezes, aqui nesta Casa, particularmente por 
ser a Capital Federal e também a vitrine dos jogos da 
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Copa do Mundo. A questão é: qual deve ser a priori-
dade? A saúde ou esse compromisso? Então, cum-
primento V. Exª.

Convido, para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta eventual desta sessão, Sena-
dora Ana Amélia, dois assuntos eu desejo enfocar na 
tarde de hoje.

O primeiro é a nossa preocupação com os cres-
centes casos de dengue no Brasil. Quero aproveitar 
esta oportunidade para revelar essa preocupação com 
o avanço de dengue em nosso País.

Corremos um sério risco, neste ano, de repetir 
a grande epidemia de 2010, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, com quem me congratulo pelo retorno a esta 
Casa. V. Exª, que, além de médico, é um brilhante Se-
nador, de uma assiduidade intensa, de grandes méri-
tos, estava afastado por motivo plenamente justificado 
e está retornando ao batente para a nossa satisfação.

V. Exª deve ter acompanhado que, segundo o 
Ministério da Saúde, foram confirmados quase 580 
mil novos casos de dengue. 

Aparentemente, a situação vinha sob controle, 
tendo sido registrados queda nos casos, em 2011 e 
2012. Neste momento, existem aproximadamente 714 
mil casos em investigação, que devem resultar em tor-
no de 200 mil confirmações. 

São vários fatores que colaboram para esse au-
mento. Na epidemia de 2010, por exemplo, o Tribunal 
de Contas da União apontou falhas na aplicação dos 
recursos disponíveis para o controle e combate ao 
mosquito, especialmente em nível de Estados e Mu-
nicípios, onde sobraram, para os senhores terem uma 
ideia, recursos disponibilizados pelo Governo Federal.

Também temos problemas em função de novos 
tipos de vírus. O vírus de tipo 4 chegou há relativamente 
pouco tempo ao País, atacando a população que ain-
da não tem resistência a ele. Os tipos 1 e 2 entraram 
no País em meados da década de 90, e os casos do 
tipo 3 passaram a ser relatados a partir do ano 2000.

Infelizmente, a população se acha indevidamente 
segura, por já conviver com a doença há quase vinte 
anos. O jornal Correio Braziliense, aqui da Capital, traz, 
em sua edição do último dia 11 de abril, vários rela-
tos de pacientes que deduziram estar contaminados 
por dengue, pelo conhecimento apenas dos sintomas 
mais habituais, mas não procuraram nenhum tipo de 
atendimento médico.

As pessoas se esqueceram de dois aspectos fun-
damentais do problema: existe a forma hemorrágica 
da doença, que pode levar o paciente a óbito; e existe 

a necessidade de as autoridades de saúde mapea-
rem a incidência dos vários tipos, 1, 2, 3 e 4, o que só 
é possível após o diagnóstico laboratorial, realizado 
preferencialmente em hospitais públicos.

A não notificação de casos é um problema inter-
nacional, Srªs e Srs. Senadores. A própria Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estimava a incidência de den-
gue no mundo entre 50 e 100 milhões casos por ano.

A revista científica Nature, na sua primeira edi-
ção de abril, trouxe nova pesquisa que mostra que o 
número real pode ser quase 4 vezes esse estimado – 
390 milhões de casos de pessoas contaminadas por 
ano, no mundo.

E, segundo Marcos Obara, professor de epidemio-
logia da Universidade de Brasília e integrante do Gru-
po de Planejamento de Ações de Combate à Dengue, 
quando uma pessoa é contaminada, ela pode infectar 
uma nova população de mosquitos e contribuir para 
aumentar ainda mais a incidência da doença.

A incidência da dengue no mundo contemporâneo 
está cada vez mais democrática. Atinge vários países 
em crescimento, onde o crescente nível de renda não 
esteja sendo acompanhado pela melhora das condi-
ções de higiene. A Ásia responde por 70% dos casos 
mundiais, dos quais 34% só na índia. Na América, 
onde encontraremos 14% dos casos, os destaques 
negativos são o Brasil e o México.

Neste momento, existem onze Estados brasilei-
ros em estado de alerta, que concentram mais de 74% 
dos casos suspeitos.

Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás apresentam in-
cidência de mais de 300 casos por 100 mil habitantes, 
considerada alta pelo Ministério da Saúde.

São Paulo, Bahia e o Distrito Federal estão na 
faixa média, de 101 a 300 casos por 100 mil habitantes, 
e o restante do País está na faixa considerada baixa, 
com até 100 casos por 100 mil habitantes.

A situação só não está pior porque houve uma 
discreta redução dos casos mais graves da doença na 
comparação deste primeiro trimestre de 2012 com o 
mesmo período do ano passado.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é neces-
sário e é urgente que as autoridades sanitárias atuem 
de forma acelerada para evitar nova epidemia. Preo-
cupa-me, em especial, a minha Região, o Nordeste.

Quando a chuva voltar – ah! e como eu espero 
que a chuva volte – vai encontrar condições ideais para 
a propagação do mosquito, com o agravante de que 
parte significativa da população carente encontra-se 
em condições delicadíssimas de saúde, o sistema imu-
nológico muito baixo, em função da prolongada seca.
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É fundamental a cooperação das três esferas de 
governo, federal, estadual e municipal, além da ines-
timável participação do cidadão no combate ao mos-
quito, mas também não se eximindo de confirmar o 
diagnóstico e não se descuidando do tratamento, por 
mais simples que ele possa ser.

A dengue pode matar. Mas a irresponsabilidade 
do governante omisso ou leniente é quase mandante 
dessa morte anunciada.

Esse é o apelo que faço, Srª Presidente, Ana 
Amélia, Srªs e Srs. Senadores, aos governadores es-
taduais e aos prefeitos.

O Correio Braziliense trouxe, como acrescentei 
há pouco, na quinta-feira passada, dia 11 de abril: “Ca-
pital sitiada pela dengue”.

Outro assunto, Srªs e Srs. Senadores. É com enor-
me satisfação e com o sentimento do dever cumprido 
que comunico, ao Plenário e ao País, a aprovação do 
Relatório Final da Subcomissão Temporária sobre a 
Aviação Civil (Cistac), entregue, na última terça-feira, 
dia 9 de abril, ao Ministro Moreira Franco, da Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República.

A Cistac, como é do conhecimento de todos aqui 
presentes, foi criada no âmbito da Comissão de Ser-
viços de Infraestrutura do Senado Federal, em 9 de 
fevereiro de 2012, em virtude da aprovação do Reque-
rimento n° 68, de 2011, apresentado pelo Plenário à 
Comissão, por iniciativa do Senador Vicentinho Alves, 
inestimável companheiro, Senador pelo Tocantins, que 
está voltando à Casa depois de um recesso para im-
plantar a Secretaria de Governo do Estado do Tocan-
tins, a serviço do Governador Siqueira Campos. Volta 
no momento em que estamos concluindo uma missão 
entregue por S. Exª a esta relatoria.

E quero crer que, nesse pouco mais de um ano de 
atuação, a Comissão atingiu plenamente seus objetivos.

A aviação civil, Srª Presidente, tem passado por 
transformações profundas nos últimos anos, transfor-
mações essas que colocam uma série de novos desa-
fios para os órgãos encarregados de planejar, regular 
e fiscalizar o setor.

No campo institucional, passou-se de um mo-
delo em que toda a gestão era centralizada no DAC 
– Departamento de Aviação Civil do Comando da Ae-
ronáutica, para um modelo em que apenas o controle 
do tráfego aéreo e a investigação de acidentes aero-
náuticos permanecem sob responsabilidade militar. 
Hoje, a Presidência da República é assessorada pelo 
Conac – Conselho de Aviação Civil, órgão de nature-
za interministerial.

A formulação de políticas para o setor é feita 
pela SAC – Secretaria de Aviação Civil da Presidência 
da República, com status de ministério. A regulação 

e a fiscalização dos serviços aéreos e da infraestru-
tura aeroportuária e aeronáutica são realizadas pela 
Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, autarquia 
especial, dotada de autonomia financeira e indepen-
dência administrativa. 

E, se a Empresa Brasileira de Infraestrutura Ae-
roportuária, a Infraero, empresa pública, subordinada 
à SAC, continua a administrar 66 aeroportos federais, 
a verdade é que já temos quatro aeroportos: São Gon-
çalo do Amarante, Guarulhos, Viracopos e Brasília, 
concedidos à iniciativa privada, enquanto outros dois – 
Galeão e Confins – tiveram sua concessão autorizada 
pelo Conselho Nacional de Desestatização.

No campo regulatório, passou- se de um sistema 
de controle da oferta de serviços aéreos regulares, que, 
de certa forma, protegia as empresas estabelecidas 
contra a entrada de novas competidoras, para um sis-
tema de livre iniciativa, consagrado na Lei nº 11.182, 
a mesma que criou a Anac.

Todas essas mudanças no arcabouço institucio-
nal e organizacional do setor, Srªs e Srs. Senadores, 
vieram acompanhadas de um expressivo crescimen-
to da demanda. A ascensão das classes sociais com 
acesso aos bens de consumo aumentou a frequência 
aos aeroportos, fazendo com que o número de pas-
sageiros transportados cresça cerca de 12% ao ano 
desde 2003. Um dos maiores crescimentos registra-
dos no mundo.

Forjou-se, assim, um cenário extremamente com-
plexo e desafiador. E tanto mais complexo e desafiador, 
na medida em que estamos na iminência de receber 
em nosso País eventos mundiais de enorme magnitu-
de: o evento mundial da juventude – um evento cató-
lico –, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo 
e as Olimpíadas.

Foi nessas circunstâncias, Sr. Presidente, que 
aprovamos, na Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
o requerimento criando a Subcomissão Temporária de 
Aviação Civil, com a finalidade de “realizar, no prazo 
de doze meses, ciclo de debates sobre a situação de 
todos os segmentos da aviação nacional”.

Ao longo de doze meses, senhoras e senhores, 
realizamos 19 audiências públicas, ouvimos mais de 
50 autoridades no assunto. E, nessas 19 audiências 
públicas, tivemos a oportunidade de ouvir represen-
tantes dos mais diversos segmentos relacionados à 
aviação civil.

Foram ouvidas, por exemplo, autoridades da área 
governamental, representando desde a Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República, a Anac e 
a Infraero até os Ministérios do Turismo, da Fazenda 
e de Minas e Energia. Também foram ouvidos repre-
sentantes das empresas operadoras, da indústria ae-



18744 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

ronáutica e de diversas associações e sindicatos que 
congregam aqueles que atuam no ramo da aviação 
civil. Buscou-se, ainda, a opinião de especialistas, que 
contribuíram para o debate com o conhecimento aca-
dêmico e a experiência acumulada em anos e anos 
de acompanhamento do setor.

Os resultados desse amplo processo de discus-
são estão condensados nas 260 páginas do nosso 
relatório. Nelas estão, devidamente sistematizados, 
diagnóstico e recomendações para temas importan-
tíssimos na aviação civil: o marco regulatório geral, 
ou seja, o Código Brasileiro de Aeronáutica; o plane-
jamento e a coordenação do Sistema de Aviação Ci-
vil; a nova estrutura da Agência Nacional de Aviação 
Civil; as infraestruturas aeronáutica e aeroportuária; a 
articulação entre aeroportos e cidades; a interioriza-
ção do acesso à aviação; a investigação e prevenção 
de acidentes; o abastecimento de combustíveis; a for-
mação de recursos humanos; a indústria aeronáutica; 
e a aviação geral.

A esse último tema, a aviação geral, por sinal, de-
dicamos bastante atenção, na medida em que o Brasil, 
embora possua a segunda maior frota de aviação geral 
do mundo, com aproximadamente 14 mil aeronaves, 
não tem ainda o que se poderia chamar de uma polí-
tica pública voltada a esse setor

Praticamente, toda a reestruturação da aviação 
civil ocorrida nos últimos anos teve como foco exclusivo 
a aviação comercial. De modo que optamos por trazer 
à ribalta a aviação geral, debatendo exaustivamente 
questões como a interlocução com o setor, o acesso a 
aeroportos e a regulação e fiscalização técnica.

Essas, Srªs e Srs. Senadores, as considerações 
iniciais que eu gostaria de trazer, para firmar o con-
ceito que a Comissão teve a respeito do relatório que 
votamos na sessão da última quinta-feira.

Quero, ao final, participar a minha gratidão a to-
dos os companheiros que participaram comigo dessa 
subcomissão e que, num levantamento acurado nas 
19 audiências públicas, não se negaram a dar sua con-
tribuição num tema de enorme relevância para o País. 
A essas pessoas, em especial ao Senador Vicentinho, 
que hoje, repito, encontra-se em licença – idealizador 
e arquiteto dessa subcomissão, que comandou de 
forma entusiasta todas as suas fases – eu presto a 
minha homenagem, a minha admiração e o meu re-
conhecimento. 

A Subcomissão de Aviação Civil concluiu o seu 
trabalho. Nesta semana, nós estaremos votando o nos-
so relatório na Comissão de Infraestrutura. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, a Srª 
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, por permuta com a Senadora Ana Amélia. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, às 
vezes um empenho em realizar boas intenções acaba 
exacerbando o inconveniente de certos vícios. 

É o que se verifica hoje com a situação do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, um programa inega-
velmente meritório, inegavelmente destinado a promo-
ver a cidadania, especialmente das pessoas de mais 
baixa renda, que veem nesse programa a esperança 
de concretizar o sonho que todos nós perseguimos, 
que é ter a sua casa própria. 

Acontece, Sr. Presidente, que, neste fim de se-
mana e nos últimos dias, uma série de notícias vem 
povoando a imprensa, dando conta da péssima qua-
lidade das habitações construídas sob a égide desse 
programa, a tal ponto que a Presidente Dilma Rousse-
ff, nesta quinta-feira, defendeu a construção de casas 
de qualidade e não “muquifos”, para usar a expressão 
da Presidente.

Acontece que a construção de “muquifos”, infe-
lizmente, vem se tornando regra e rotina. O noticiário 
do jornal é farto, nas revistas, nas reportagens de tele-
visão: casas entregues sem as menores condições de 
habitabilidade. E o Senador Alvaro Dias, nosso sempre 
Líder, virá logo mais à tribuna, para dar depoimento 
pessoal, a respeito do que viu, nesse último fim de 
semana, numa viagem a Londrina, que confirma no 
local, aquilo que já é notícia de âmbito nacional e que 
se repete em outras unidades da Federação.

Acontece que o noticiário de fim de semana trou-
xe, também, o registro de um vício, que é a utilização 
desse sonho, o sonho da casa própria, por parte de 
pessoas inescrupulosas, algumas das quais aninhadas, 
hoje, ou ainda recentemente aninhadas no governo, 
na utilização desse sonho por pessoas inescrupulosas 
para ganhar dinheiro ilicitamente.

O jornal O Globo, na sua edição de domingo, pu-
blica matéria onde está patenteada a audácia dessa 
gente. Um esquema de empresas de fachada, muitas 
delas registradas no mesmo endereço, e controlado 
por grupo de ex-funcionários do Ministério das Cida-
des. Esse esquema vem obtendo número enorme de 
contratos para as construções destinadas às camadas 
de mais baixa renda no âmbito do Programa Minha 
Casa, Minha Vida.
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No centro desse esquema está a empresa cha-
mada RCA, Assessoria em Controle de Obras e Ser-
viços, com sede em São Paulo e cujos sócios são ex-
-servidores do Ministério, inclusive um deles graduado, 
membro do PCdoB e que, provavelmente, foi aninhado 
no Ministério das Cidades por influência política des-
se partido. 

Essa empresa atua há muito pouco tempo no 
mercado. E, no entanto, apresenta números absoluta-
mente invejáveis, como, por exemplo, atuação em 24 
Estados da Federação, 1.000 Municípios e garantia de 
entrega de 80 mil casas. 

O jornal mostra, inclusive, a foto da sede da em-
presa. A se julgar pela foto, não teríamos um gigante 
da construção civil. Pelo contrário, uma pequena em-
presa com tentáculos tão grandes como esses relata-
dos pelo jornal O Globo.

O nome dessa empresa, RCA Assessoria em 
Controle de Obras e Serviços, é quase um programa 
de ação, porque ela se dedica ao mesmo tempo – ve-
jam os senhores –, a ser representante do agente fi-
nanceiro, a tocar as construções, a medir as obras e 
a fiscalizar a qualidade. Esse esquema faz tudo isso, 
realmente, obras, serviços e muito mais que obras e 
serviços.

Evidentemente, para fazê-lo utiliza-se de uma 
série de empresas de fachada, figuras de palha, que 
os sócios e os funcionários registraram em seus no-
mes, cujos endereços são a própria sede da RCA ou 
casas de parentes dos sócios da RCA.

É um esquema ao mesmo tempo audacioso e 
grosseiro.

Sr. Presidente, diante disso e sabendo que entre 
os meus colegas integrantes dos partidos da situação 
todos querem a limpeza e a lisura nas ações do go-
verno, sabendo que o desejo de rigor na execução de 
contratos de obras e serviços públicos não é monopólio 
de nenhum partido, apresentei hoje requerimento que 
tem por objetivo verificar, por intermédio de auditoria 
do Tribunal de Contas, a legalidade das empresas 
que operam no programa, bem como os resultados 
da União, da aplicação desses recursos.

Vejo aqui o nobre Líder do Governo, homem cor-
reto e honrado, o Senador Pimentel. E eu peço a todos, 
Srªs e Srs. Senadores, o apoio a essa iniciativa, que 
nada mais é senão o exercício de nossa prerrogativa 
parlamentar, de um imperativo de ética pública e de 
utilização do Tribunal de Contas da União, no seu papel 
constitucional legítimo, que é o de ser órgão auxiliar 
do Legislativo, na fiscalização do Executivo.

Ouço o aparte do Líder Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador 

Aloysio Nunes Ferreira, quero parabenizar V. Exª, por 

trazer à tribuna do Senado do Congresso Nacional esta 
matéria que foi objetivo de reflexão de vários jornais 
e que traz preocupação para todos nós. Assistimos, 
nos anos 80, a extinção do BNH, exatamente por conta 
de irregularidades e também fruto de uma política de 
reajuste da prestação da casa própria que inviabilizou 
o Sistema Financeiro Habitacional brasileiro. Agora, 
com a criação desse novo programa, que fez passar 
por uma reformulação muito profunda todo o Sistema 
Financeiro Habitacional, desde o fim de um sistema 
que tínhamos de incorporação de imóveis, que chama-
mos de Desafetação Imobiliária – é um termo não tão 
comum no dia a dia do cidadão. Mas o que era isso? 
Um determinado empreendedor viabilizava um bloco 
de apartamentos e, com os recursos dos aplicadores 
desse bloco de apartamentos, financiava um segundo 
bloco de apartamentos; dava em garantia a um deter-
minado agente financeiro o primeiro bloco, para cons-
truir um terceiro bloco; e não concluía nenhum deles, 
trazendo um grave problema aos aplicadores, aos ad-
quirentes da casa própria e à própria sustentabilidade 
do sistema. Em 2005, este Congresso Nacional, por 
unanimidade, cria uma nova legislação chamada de 
Desafetação Imobiliária. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Lembro-me.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – De ma-
neira que cada bloco de empreendimento, hoje, é uma 
sociedade de propósito específico muito correta.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Isso.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – E isso 
tem permitido à classe média e aos vários setores da 
sociedade brasileira comprar, como dizemos, na plan-
ta, a sua próxima casa, o seu próximo apartamento. 
Nesse aspecto, conseguimos construir o arcabouço 
jurídico que foi suficiente para resolver problemas 
dos anos 80 e dos anos 90. No que diz respeito às 
moradias para as camadas de mais baixa renda, foi 
desenvolvido esse sistema do Programa Minha Casa, 
Minha Vida que, em vez de termos um sistema de se-
guro que representava 35% da parcela mensal, em 
que se desembolsava uma taxa de juros muito alta. E 
se fez outro desenho, em parceria muito forte com a 
iniciativa privada, em que as construtoras que querem 
se habilitar se inscrevem junto à Caixa Econômica 
Federal, ali são habilitadas e passam a fazer parte 
de um leilão de ofertas de unidades, feito pela rede 
privada de bancos e também pela Caixa Econômica 
Federa; e, mais recentemente, pelo Banco do Brasil. 
Esse desenho tinha e tem uma série de salvaguardas 
de proteção, desde a própria fiscalização do Município, 
quando faz a lista das pessoas que devem participar, 
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como também tem todo um controle do Ministério 
das Cidades, da Controladoria-Geral da União e, em 
última instância, do Tribunal de Contas da União. Eu 
também li essa matéria. Fiquei muito apreensivo, até 
porque precisamos mudar profundamente a cultura 
empreendedora do Brasil, e hoje muitos empresários 
já incorporaram isso, ganharam um preço justo, mas 
fazendo investimento de qualidade.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB - SP) – Isso...

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – ... de 
acordo com o que foi contratado. Temos uma denúncia. 
Temos de separar essa situação, ir a fundo para res-
ponsabilizar as pessoas que fizeram e, com isso, dar 
continuidade a esse projeto Minha Casa, Minha Vida, 
que, no seu arcabouço jurídico, na construção que foi 
feita em 2005, aparenta o melhor desenho, porque não 
traz dívida futura para o adquirente do imóvel; ele tem 
um período certo de pagamento sobre um percentu-
al da sua renda; não cria resíduos para serem pagos 
após o prazo e não onera o Tesouro da União nem 
tampouco a Caixa Econômica Federal ou aqueles que 
são financiadores. O desenho é bem feito, tanto é que 
os vários analistas, independentemente de posição 
ideológica ou política, disseram e dizem que é um bom 
desenho. Mas, infelizmente, onde há a atuação huma-
na, há algumas mentes que querem levar vantagem, 
e o nosso papel, o papel de V. Exª, que muito bem o 
exerce aqui, é contribuir para que esses espaços dei-
xem de existir e, no dia de amanhã, possamos ter um 
projeto pujante que possa resolver o grave problema 
da casa própria que assola e alcança a família brasi-
leira. Portanto, quero parabenizar V. Exª pela iniciati-
va e dizer que também comungo com a necessidade 
de separar aqueles que querem ganho fácil daqueles 
empreendedores que, efetivamente, querem cumprir 
com o seu papel de empresários, de empreendedores 
que contribuem para a economia brasileira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito agradecido, Senador Pimentel, 
pelo seu aparte. A minha presença na tribuna, hoje, já 
foi recompensada com o brilhante aparte do Senador 
Pimentel e também com o apoio que ele manifesta a 
essa iniciativa que anuncio, para que nós possamos 
ver efetivamente até que ponto vai essa trama: se ela 
existiu e deixou de existir, se ela existe ainda e quais 
são as falhas institucionais nesse desenho que per-
mitiram que uma empresa fosse, ao mesmo tempo, 
construtora, representante do agente financeiro, fis-
calizadora e encarregada das medições.

Concordo com V. Exª que é um programa meritó-
rio. Tenho, em relação ao desenho, uma reserva, que 
é o fato de se utilizar parcela dos recursos do FGTS 

a fundo perdido. Todavia, é programa, não há dúvida 
nenhuma, meritório e que tem, inclusive, a parceria 
do Governo de São Paulo. No Estado de São Paulo, 
em razão do preço mais elevado dos terrenos, nós 
tivemos a necessidade de complemento, por parte 
do Governo do Estado, dos recursos necessários 
à construção e aquisição das casas do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e essa parceria tem dado 
certo, muito certo.

Ouço o aparte da Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-

nador Aloysio Nunes Ferreira, como disse o Senador 
Pimentel, penso da mesma forma. Um programa de 
grande qualidade social, como esse, não pode ser 
comprometido por algum desvio de conduta que venha 
a contaminar ou comprometer. Não é possível aceitar 
esse trambique que foi feito – desculpe a expressão, 
mas é isso mesmo, Senador – para tentar tirar pro-
veito de um programa de grande alcance social. E 
é dinheiro público que está em jogo. Tenho certeza 
de que o Ministro Aguinaldo Ribeiro, Deputado Fe-
deral pela Paraíba, do meu partido, também tomará 
as providências urgentes para verificar exatamente 
essas denúncias, apurar os responsáveis e tomar as 
providências cabíveis, porque é preciso, de todas as 
formas, preservar um programa que tem tido um al-
cance social, não só no seu Estado, São Paulo, mas 
também no meu Estado, o Rio Grande do Sul, como 
na Paraíba do Ministro Aguinaldo Ribeiro, bem como 
no Ceará do Senador Pimentel. Assim, penso que há 
interesse geral no sentido de apurar essa irregulari-
dade, que é muito grave. Ela é muito grave em todos 
os seus aspectos, e precisamos fazer todo o esforço 
para preservar esse programa. Cumprimentos pela 
iniciativa, Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado. Agradeço o aparte de 
V. Exª.

Realmente é preciso preservar o programa, e 
inclusive, preservá-lo do programa do loteamento po-
lítico, porque, na reportagem citada, há claramente 
menção ao fato de que alguém, colocado como agente 
de determinado partido político – no caso o PCdoB –, 
estava exatamente à frente dessa operação.

Em todo caso, creio que o Tribunal de Contas da 
União está aí para isso e nós vamos acioná-lo.

Eu agradeço imensamente o apoio de V. Exªs.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO 
Nº 315, DE 2013

Solicita ao Tribunal de Contas da União 
que seja realizada auditoria no Programa 
Minha Casa Minha Vida, particularmente 
nos contratos com empresas que operam 
no âmbito do referido Programa.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no inciso IV 

do art. 71 da Constituição Federal, que seja solici-
tada ao Tribunal de Contas da União, a realização de 
auditoria no Programa Minha Casa Minha Vida, parti-
cularmente nos contratos com empresas que operam 
no âmbito do referido Programa.

Justificação

O jornal O Globo, em sua edição de 14 de abril 
do corrente, publicou matéria mostrando que um es-
quema de empresas de fachada, parte delas registra-
da no mesmo endereço e controlada por um grupo de 
ex-funcionários do Ministério das Cidades, tem obtido 
cada vez mais contratos para construção de casas po-
pulares destinadas às faixas mais pobres da popula-
ção, no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida”.

No centro do esquema está a RCA Assessoria 
em Controle de Obras e Serviços, empresa com sede 
em São Paulo e cujos sócios são ex-servidores do Mi-
nistério. A empresa, que atua no setor há pouco tem-
po, apresenta números invejáveis como, por exemplo, 
atuação em 24 estados, mil municípios e garantia de 
entrega de 80 mil casas.

A matéria mostra que a RCA consegue ao mes-
mo tempo ser representante do agente financeiro, 
tocar construções e também medi-las e fiscalizá-las. 
Para isso, usa uma rede de empresas que os sócios 
e os funcionários registraram em seus nomes e cujos 
endereços ou são na sede da RCA, em São Paulo, ou 
na casa de parentes.

O Programa, desde a sua criação, em 2009, tem 
demonstrado deficiências de todos os tipos como a falta 
de cumprimento dos prazos de entrega das obras e a 
baixa qualidade das residências construídas.

Assim, o presente requerimento tem por objetivo 
verificar, por intermédio de auditoria do Tribunal de Con-
tas da União, a legalidade das empresas que operam 
no Programa bem como os resultados na aplicação 
de recursos públicos.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2013. – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Concedo a palavra, neste instante, à Senadora 
Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Caval-
canti, que retorna depois de uma licença para tratar 
de assuntos pessoais, o seu suplente, Senador Sodré 
Santoro, desincumbiu-se bem da representação de Ro-
raima no Senado Federal. Seja bem-vindo, Senador!

Caros colegas Senadores, nossa colega Sena-
dora Angela Portela, telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, eu queria voltar a um tema. 
Na sexta-feira, a Comissão de Relações Exteriores 
promoveu uma audiência pública, a meu pedido, para 
tratar de uma questão relevante: a discussão de um 
projeto do Senador Roberto Requião que trata da re-
validação automática dos diplomas de graduação e 
pós-graduação, emitidos por instituições no exterior.

Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 399, de 
2011, como eu disse, de autoria do Senador Roberto 
Requião. Para minha alegria, tive a oportunidade de 
presidir aquela audiência pública de sexta-feira, em 
nome do nosso Líder Ricardo Ferraço, titular na Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
reunião esta que também contou com a presença do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O Relator desse importante projeto do Senador 
Requião é o nosso colega, Senador Cristovam Buar-
que, um especialista em matéria educacional e que, 
portanto, conhece, como ex-Reitor da Universidade 
de Brasília, a necessidade de se ampliar o debate em 
torno desse tema.

Nessa audiência pública, que começou às 14 ho-
ras e terminou às 17 horas, fiquei muito feliz de contar 
não só com a presença dos colegas Senadores, mas 
também do presidente da Associação Nacional de Pós-presidente da Associação Nacional de Pós-
-Graduandos em Instituições Estrangeiras de Ensino 
Superior (ANPGIEES), Vicente Celestino de França; da 
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), Drª Helena Nader; da Presidente 
da Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG), 
Luana Bonone; do Presidente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES), Prof. Jorge Almeida Guimarães; do Presidente 
da Associação Brasileira de Pós-Graduandos do Mer-
cosul (ABPós Mercosul), Carlos Estephanio; do Pró-do Pró-
-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), 
Prof. Paulo César Duque Estrada; do Vice-Presidente 
da Academia Nacional de Medicina, Dr. Carlos Celso 
de Mesquita; e, também, não menos importante, do 
membro do Conselho Nacional de Educação, Conse-
lheiro Luiz Roberto Cury.
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Graças às contribuições desses especialistas, 
concluiu-se que a revalidação e o reconhecimento au-
tomático, no Brasil, dos diplomas obtidos no exterior, 
para a graduação e pós-graduação, podem comprome-
ter a qualidade dos serviços profissionais da educação 
desenvolvida em nosso País se alguns cuidados não 
forem tomados.

Na avaliação dessas autoridades, é preciso agi-
lidade nos processos de revalidação dos diplomas, 
menor burocracia e critérios transparentes para a re-
validação de diplomas estrangeiros no nosso território, 
sem comprometer a qualidade da formação universi-
tária e, sobretudo, do exercício profissional daqueles 
habilitados naquelas instituições estrangeiras.

Depois dessa avaliação, o próprio autor da propos-
ta, Senador Roberto Requião, julgou que a revalidação 
automática, como posto no seu projeto, é inadequa-
da, considerando a realidade brasileira, e, sobretudo, 
porque nenhum país, Senador José Pimentel, adota a 
revalidação automática, que é feita entre países pelo 
sistema da reciprocidade: reciprocidade entre institui-
ções e, também, às vezes, entre países.

Os especialistas também mostraram preocupação 
com os estudantes, que, em muitos casos, esperam 
muito tempo para ter o reconhecimento, no Brasil, de 
diplomas obtidos em universidade estrangeiras. É um 
fator importante a se considerar. Há o caso de um es-
tudante, casualmente do Rio Grande do Sul, que, de-
pois de ter feito um curso de pós-graduação na área de 
administração de empresas em uma universidade na 
Inglaterra, há 10 anos tenta a revalidação desse exa-
me de pós-graduação, desse título e não consegue. É 
muito tempo, Senador! Além disso, esses profissionais, 
especialmente na área da pedagogia, melhorariam 
bastante o nível dos professores do ensino superior e 
até médio se fossem aproveitados, porque os salários 
também, mediante a pós-graduação, seriam melhores.

Com muita alegria, concedo um aparte ao Sena-
dor José Pimentel.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Sena-
dora Ana Amélia, quero parabenizá-la pelo tema que 
V. Exª traz ao debate, até porque o Programa Ciência 
sem Fronteiras encaminha a nossa juventude para as 
mesmas universidades daqueles que, mesmo tendo 
frequentado esses cursos e adquirido o conhecimento, 
não tendo sido para lá encaminhados por meio de um 
programa institucional mas por iniciativa própria, com 
recursos próprios, não têm direito ao seu reconheci-
mento dos seus títulos no Brasil. Portanto, da mesma 
forma que o Estado Nacional estimula a ida dos nossos 
jovens, por meio do Programa Ciência sem Fronteiras, 
a instituições estrangeiras – e é verdade que esse pro-
grama está mais voltado às ciências exatas que para 

as ciências humanas –, nós precisamos assegurar aos 
outros alunos, que vão, por iniciativa familiar, própria 
e com muito sacrifício, o mesmo reconhecimento. E, 
por outro lado, nós temos também outro sistema de 
universidades de menor qualificação que nós chama-
mos de universidade de final de semana, em países 
vizinhos, que não dão esse conhecimento. Precisamos 
tratar diferentemente um do outro a partir da grade 
curricular e, consequentemente, do conceito dessas 
universidades. Temos um conjunto de meninos e me-
ninas que foram estimulados a ir ao exterior nos 90 e 
no início desse novo século para estudar em determi-
nados convênios, feitos por entidades da sociedade 
civil, entidades representativas do setor produtivo e 
também dos trabalhadores. Esses nós precisamos 
também separá-los, para que possamos atender o 
anseio e conhecimento dessa juventude sem frustrá-
-la e. ao mesmo tempo, garantindo a qualidade das 
instituições onde eles estudaram. Quero finalizar di-
zendo que, hoje, o Brasil necessita de 26 mil médicos 
para atender as demandas do Programa Saúde na 
Família, os programas interioranos, e nós não temos 
essa quantidade de alunos e médicos formados. E nós 
também temos a clareza, Senadora Ana Amélia, de 
que os bons empregos devem ser reservados para a 
nossa juventude, para que ela possa, cada vez mais, 
estudar, se estimular e ajudar a desenvolver o nosso 
Brasil. Mas temos um hiato, e este hiato precisamos 
preencher com muito cuidado, com muita cautela. O 
governo brasileiro terminou de firmar convênio com o 
governo espanhol e com o governo português no que 
diz respeito a médicos. E temos também a necessidade 
de engenheiros, algo em torno de 15 mil engenheiros. E 
a posição de V. Exª, resultado dessa audiência pública 
na Comissão de Relações Exteriores, vai nos ajudar a 
construir esse arcabouço jurídico para proteger a nossa 
juventude. Portanto, parabéns pelo pronunciamento!

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria 
agradecer muito Senador José Pimentel, até porque 
foi muito referido o Ciência sem Fronteiras durante o 
debate, exatamente, como disse V. Exª, pela necessi-
dade da revalidação, pois de que vale ele ir para uma 
universidade ou um centro tecnológico? Porque a ciên-
cia prática não se... Como na Alemanha, estão muitos 
brasileiros lá, inclusive do meu Estado, em função da 
facilidade da língua. São descendentes de alemães, 
dominam a língua alemã. Então, de fato, isso foi mui-
to referido nessa nossa audiência naquele momento.

E a questão dos médicos também, porque se tem 
tido, digamos, uma visão diferenciada a respeito dessa 
questão do número de médicos. A constatação que se 
tem é de que eles existem em número suficiente, só 
que são mal distribuídos pelo Brasil. Estão concentra-
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dos nos grandes centros, e não se consegue levá-los 
para o interior.

Na verdade, no caso específico do curso de me-
dicina, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por Instituições de Educação Su-
perior é conduzido pelo MEC desde 2011. Aliás, esse 
programa, o Revalida, que é excelente, todos os mé-
dicos o aprovam, é uma ferramenta unificada para 
avaliação e revalidação dos diplomas de médicos ex-
pedidos no exterior. É um programa que toda a classe 
médica defende.

O programa utiliza parâmetros e critérios isonô-
micos adequados à aferição da equivalência curricu-
lar, provas de conteúdo teórico e testes de habilidades 
clínicas, para definir a aptidão ao exercício profissio-
nal da medicina no Brasil. Isso é graças ao Revalida, 
que não funciona para outras áreas do conhecimento, 
seja para pedagogia ou qualquer outra, em nível de 
graduação ou pós-graduação. O Revalida é específico 
para a medicina.

A reciprocidade internacional é outra exigência 
que deve ser respeitada, caso contrário nós estaríamos 
absorvendo e não teríamos, no país de origem des-
se aluno, o reconhecimento dos nossos alunos, pela 
chamada reciprocidade, seja da instituição de ensino 
superior, seja da legislação do próprio país.

Para demonstrar a importância desse filtro – es-
tou falando do que discutimos sexta-feira, Senador 
Aloysio Nunes Ferreira –, na avaliação, dos 677 can-
didatos inscritos no Revalida 2011, acompanhado de 
perto pelo Conselho Federal de Medicina, 536 parti-
ciparam efetivamente das provas escritas. Passaram 
para a segunda fase – desses 677 – apenas 96 mé-
dicos diplomados fora do Brasil. Ao final das provas, 
65 profissionais foram aprovados, ou seja, 12,12% do 
total dos inscritos. São profissionais de diversas na-
cionalidades, que obtiveram seus diplomas em onze 
países: quinze em Cuba, catorze na Bolívia, treze na 
Argentina, seis na Colômbia, cinco no Peru, quatro na 
Venezuela, três no Equador, dois na Nicarágua, um no 
Paraguai, um na Alemanha e um na França. Então, foi 
esse o escore da avaliação. Por isso, a relevância do 
Revalida, que o MEC instituiu em 2011.

É importante considerar... O próprio Ministro Ale-
xandre Padilha, recentemente, na semana passada, 
num encontro com alguns Senadores da Comissão de 
Assuntos Sociais, referiu-se a esse convênio com Espa-
nha e Portugal, em relação aos médicos que poderão 
dar a sua contribuição, em áreas que são necessárias 
para atuar, onde não há médicos.

Mas eu vou chamar a atenção para outro detalhe. 
É importante considerar que o Brasil tem um médico 
para cada 511 habitantes, segundo dados da pesqui-

sa Demografia Médica no Brasil, divulgada, em 2011, 
pelo Conselho Federal de Medicina. 

Eu não tenho procuração para falar, não sou 
procuradora de médico, não tenho defesa nenhuma 
de eventual corporativismo.

A quantidade de médicos no Brasil segue com 
tendência de alta desde as últimas quatro décadas. 
Isso significa, segundo dizem os especialistas, que não 
faltam médicos. A distribuição desses profissionais é 
que precisa ser repensada. Muitos não vão para o in-
terior, porque não contam com a infraestrutura básica, 
como laboratórios de análises clínicas ou equipamen-
tos de um simples Raios X, ecografia, mamografia e, 
claro, nem se fala, ressonância magnética para exa-
mes preventivos. 

Assim, médicos brasileiros ou estrangeiros terão 
o exercício da Medicina prejudicado por essa falta de 
infraestrutura nas regiões mais longínquas do nosso 
País, mas a população tem o direito de continuar e nós 
temos a responsabilidade de encontrar uma solução 
para o atendimento dessa demanda e não deixar es-
sas populações desassistidas.

Portanto, a qualidade é um conceito que deve 
estar presente em todos os processos de revalidação 
desses diplomas, seja de gradução, seja de pós-gra-
dução, seja no reconhecimento dos diplomas estran-
geiros no Brasil, com as devidas diferenciações, e no 
tratamento entre graduação e pós-graduação, ou na 
atuação profissional das diferentes áreas de formação, 
como chamou a atenção muito bem a Presidente da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Drª 
Helena Nader.

É importante lembrar que, em 2010, quando o 
exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi 
unificado, para evitar diferenças de avaliação entre 
estudantes de outros Estados, apenas 9,74% dos ba-
charéis em Direito foram aprovados, de um total de 116 
mil inscritos. Isso significa que apenas um em cada dez 
graduados estava apto a exercer a advocacia no Brasil.

Nas avaliações do Exame da Ordem, com resul-
tado divulgado no último dia 22 de março deste ano, o 
resultado foi ainda mais preocupante: de 114 mil, 763 
bacharéis fomados em Direito, apenas 11.820 conse-
guiram a aprovação.

No caso da formação em Medicina, basta ava-
liarmos os recentes números do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Na avaliação apli-
cada no final de 2012, mais da metade dos médicos 
recém-formados no Estado de São Paulo foi reprovada 
no exame do Cremesp, 54,5% dos estudantes foram 
reprovados nesse exame. Entre os aprovados, os ín-
dices de acerto ficaram abaixo de 60% da avaliação.
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Isso demonstra as deficiências de nosso sistema 
educacional. A má qualidade da educação básica, for-
mação deficiente no ensino médio e também no ensino 
superior, a falta de empenho de parte dos alunos e a 
abertura indiscriminada de faculdades – indiscriminada 
de faculdades, Senador Pimentel, aí também há um 
outro problema –, ajudam a agravar esse quadro da 
educação superior no Brasil.

Claro que o aluno, hoje, com a parafernália ele-
trônica, exige um professor que chame muito mais a 
atenção. E eu estava vendo na televisão que alguns 
músicos estavam usando a música para transformar 
matérias como História ou Matemática, para atrair a 
atenção dos alunos. E tiveram grande sucesso. Eu 
queria cumprimentar esses professores, são do Rio 
de Janeiro. 

Eu acho que é encontrar um caminho inteligente 
para atrair o jovem que é ansioso, porque ele pode pe-
gar o seu celular e ter acesso ao Google, saber todas 
as informações que ele quer de maneira mais atrati-
va e interessante. Não pode ser mais aquela aula no 
sistema antigo, que tinha uma lousa, no meu tempo 
era quadro negro, era quadro verde, não sei por que 
negro porque o quadro era sempre verde, e o giz ali 
que fazia barulho, às vezes, doía o ouvido também, 
Senador. Eu sou daquele tempo. 

Ainda hoje a gente vê professores usando a lousa, 
o quadro negro, como queiram, e o giz, enquanto há 
interatividade em escolas de outros países, já fazem a 
aula toda por computador, ele já está discutindo com o 
professor a sua tese ou a sua monografia, enfim, com 
todos esses mecanismos. 

Por isso também que o aluno às vezes fica de-
satento, não por falta de empenho, mas por falta de 
atrativo naquela aula. Então, aí é preciso também va-
lorizar os professores nesse aspecto. 

Por isso a relevância de ações pontuais como a 
criação de um banco de dados que foi anunciada pelo 
Presidente da Capes, o Professor Jorge Guimarães, 
para revalidar os diplomas estrangeiros. 

Esse banco de dados, Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, é relevante porque ali vai haver, digamos, a 
relação de quantos são os pedidos, vai haver ali uma 
possibilidade mais rápida de se fazer o exame, a aná-
lise disso. Então a Capes penso estar comprometida 
como a agilização desses processos e poderá dar uma 
grande contribuição na melhoria da qualidade do pro-
cesso seletivo, no processo de agilizar a revalidação 
e também separar bem o que é graduação do que é 
pós-graduação, como bem chamou a atenção a Drª 
Helena Nader.

Com prazer, concedo a palavra ao Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira, renovando o agradecimento pela 
sua presença naquela tarde de sexta-feira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Senadora, eu é quem agradeço o convite. Foi 
uma iniciativa muito oportuna e bem sucedida de V. Exª 
discutimos mais a fundo essa questão da revalidação 
dos diplomas. Foi uma audiência pública em que tive-
mos oportunidade de refletir, além de nos informarmos, 
refletimos e, como fruto dessa reflexão, o próprio autor 
do projeto, o Senador Requião, chegou à conclusão, 
conosco, de que o automatismo não seria uma boa coi-
sa. Por outro lado, tínhamos como Relator da matéria 
um dos Senadores mais qualificados do Congresso, do 
Senado e uma autoridade em matéria de educação e 
um homem de boa-fé, o Senador Cristovam Buarque, 
que também, tendo conhecimento da nossa audiência 
pública, vai coligindo os dados que V. Exª acaba de 
relatar da tribuna, vai, enfim, aprofundar o seu estudo 
sobre esse problema. A questão do tempo, do prazo, é 
uma questão que angustia e foi também nessa reunião 
uma unanimidade. Se, de um lado, o automatismo teve 
a ampla maioria contra, a preocupação com a celerida-
de do processo, foi unânime. Creio que as informações 
que a Capes ficou de nos mandar são absolutamente 
cruciais para que nós possamos avançar na elabora-
ção de emendas ao projeto do Senador Requião para 
atender especificamente essa questão da celeridade, 
evidentemente, respeitando os limites da autonomia 
universitária. Parabéns a V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-
da, Senador. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Quero aproveitar a ocasião também para saudar 
a presença aqui na Presidência da nossa sessão do 
nosso querido amigo, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que retorna à Casa e que em vários pronunciamentos 
se dedicou à análise desse tema: a má distribuição dos 
médicos no território nacional e as dificuldades que te-
mos na fixação de profissionais da Medicina, especial-
mente nos Estados do Norte do País. Muito obrigado.

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 

obrigada, Senador Aloysio pela valiosa ajuda para 
reforçar esse argumento da nossa convicção de que 
precisamos caminhar nesses dois ângulos. A primeira 
é a qualidade; a segunda, a celeridade e, a terceira, 
separar o reconhecimento dos diplomas de graduação 
e de pós-graduação. 

O Senador José Pimentel havia me ajudado tam-
bém, vou mencionar agora – já estou terminando, Sr. 
Presidente.
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É claro que nós temos de aperfeiçoar o modelo, 
criando esses filtros para melhorar a qualidade daque-
le aluno e também no exercício da sua profissão para 
que o trabalho dele seja de qualidade.

O Programa Ciência sem Fronteiras, iniciativa 
dos Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência e 
Tecnologia (MCT) que prevê 101 mil bolsas de estu-
dos em quatro anos para promover intercâmbio no 
exterior entre alunos de graduação e pós-graduação 
nas áreas de tecnologia e inovação também é medida 
importantíssima nesse processo de amadurecimento...

(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...da 

educação brasileira. (Fora do microfone.).
Já estou terminando, caro Senador Mozarildo 

Cavalcanti.
Muitos desses bolsistas, inclusive do meu Estado, 

o Rio Grande do Sul, já estão na Alemanha em im-
portantes centros tecnológicos. Mas eles fizeram uma 
queixa agora, aproveitando uma feira em Hannover, 
sobre a dificuldade de acesso a informações do MEC 
nos casos de atraso da liberação correspondente às 
bolsas. Penso que pode ser criado um site de contato 
direto. Vou até manter contato com o Sr. Rolf Hackbart, 
que é assessor direto do Ministro Aloizio Mercadante, 
para dar essa sugestão.

Nos dias de hoje, a educação qualificada e a ino-
vação constante são tendências do dinâmico merca-
do de trabalho. Apenas para exemplificar: na semana 
passada, aconteceu a mais importante feira industrial 
do mundo, a Feira de Hannover, na Alemanha, para 
confirmar a tendência da nova revolução industrial, do 
século XXI, também chamada de Indústria 4.0, focada 
na Internet e na interatividade digital.

Na ocasião, participaram 180 brasileiros, entre 
expositores e integrantes de missões empresariais, 
coordenados pela Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e pela Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), meu Estado, que é 
presidida por Heitor Müller; e 32 empresas gaúchas 
estavam representadas nesse importante evento. A 
constatação da maioria delas foi de que a tecnologia 
no setor industrial está muito avançada e integrada, 
com a digitalização dos processos, exigindo, portanto, 
profissionais cada vez mais qualificados e inovadores 
em nível global.

No caso do Brasil, o presidente da FIERGS ava-
liou que o número de empresas de diferentes setores 
alinhados com essa tendência tecnológica ainda é pe-
queno. Por isso, a necessidade de investimentos em 
políticas que permitam profissionais habilitados para 
se adaptarem às mudanças impostas por esse novo 
modelo industrial, o 4.0.

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Portanto, 

quaisquer ações que caminhem nesse sentido serão 
bem-vindas. Amanhã, por exemplo, o Relator da me-
dida provisória sobre os royalties, Deputado Carlos 
Zarattini, deve apresentar um parecer sobre a maté-
ria e incluir, no relatório, sugestão de destinação de 
receitas com os royalties do petróleo à educação, no 
caso dos contratos vigentes.

O atual texto da MP vincula à educação as re-à educação as re-
ceitas dos novos contratos da área de concessão dos 
royalties do petróleo firmados após 3 de dezembro de 
2012, data da publicação da medida.

A MP deve ajudar o cumprimento da meta de in-
vestimento de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) em 
educação, prevista no Plano Nacional de Educação.

Por fim, o Jornal Valor Econômico de hoje traz 
avaliações sobre especialistas em mercado financeiro 
quanto à necessidade de investimentos em educação. 
Na entrevista, o analista-chefe de uma gestora finan-
ceira, Marcelo Kussaba, diz que a bolsa de valores tem 
tido interesse por empresas de educação, sobretudo 
em países onde há falta de mão de obra qualificada e 
risco de inflação, como é o caso do Brasil. Segundo o 
especialista, novos serviços educacionais, estreando 
na Bolsa de Valores, especialmente no segmento do 
ensino médio, teriam grande interesse dos investido-
res internacionais.

Portanto, não faltam argumentos favoráveis à 
necessidade de ações em favor da qualidade na edu-
cação de ensino técnico, ensino médio e, sobretudo, 
ensino superior. Esse é, sem dúvida, o melhor caminho 
para o desenvolvimento de uma sociedade verdadei-
ramente democrática.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) –Concedo a palavra, neste instante, ao 
Senador José Pimentel, do PT do Ceará.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Pois não.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
temos aqui duas medidas provisórias que já chegaram 
à Casa e requereria a V. Exª que fossem lidas. Na me-
dida em que elas não são lidas, vamo-nos aproximando 
cada vez mais do prazo fatal para a sua apreciação, 
sob pena de perda de validade, e aí se repete aque-
la circunstância que tanto nos angustia a todos, que 
é termos que deliberar sem que haja tempo de uma 
eventual volta à Câmara.
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Requeiro a V. Exª a leitura das duas medidas 
provisórias – creio que são duas medidas provisórias 
– que estão sobre a mesa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Perfeitamente, Senador Aloysio, a 
Secretaria já informa que as duas medidas virão para 
serem lidas hoje, aqui no Plenário.

Com a palavra o Senador José Pimentel, do PT 
do Ceará.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Caval-
canti, sentimos sua falta nesses meses em que V. Exª 
resolveu se dedicar mais ao Estado de Roraima, e o 
seu suplente aqui esteve fazendo bons pronunciamen-
tos, portanto, dando continuidade à boa qualidade da 
nossa Senadora e dos nossos Senadores do Estado 
de Roraima, e, para nós, não é nenhuma surpresa.

E queria, aqui, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
começar registrando que o Congresso Nacional está 
fazendo um forte debate sobre a regulamentação da 
atividade da trabalhadora doméstica. Depois que o 
Congresso promulgou a Emenda Constitucional nº 
72, que assegura a esses trabalhadores os mesmos 
direitos dos demais, agora, nós nos debruçamos sobre 
a sua regulamentação.

Foi criada uma comissão especial que trata es-
pecificamente do trabalho da trabalhadora doméstica. 
Há um conjunto de iniciativas para reduzir custos, para 
agilizar a formalização e simplificar também o cumpri-
mento dessas obrigações trabalhistas e tributárias.

No entanto, Sr. Presidente, temos também a tra-
balhadora diarista, para a qual há um disciplinamento 
feito pelo Poder Judiciário, no que diz respeito à dia-
rista, mas nós precisamos enfrentar um conjunto de 
temas que a elas dizem respeito, e a legislação que 
estamos construindo não dá conta da demanda.Se ob-
servarmos, ao longo dos últimos 20 anos, o número de 
diaristas tem aumentado muito no Brasil. No censo de 
1992, que foi o primeiro levantamento feito das diaristas 
do Brasil, a pesquisa PNAD, do IBGE, identificou 714 
mil diaristas. No último levantamento de 2011, esse 
número de diaristas já é quase de 2 milhões. E o que 
chama a atenção nessa pesquisa PNAD, do IBGE, é 
que menos de 25% delas são contribuintes da Previ-
dência Social.

Portanto, existe esse segmento das diaristas, que 
é crescente, mas, no que diz respeito à sua formaliza-
ção, aos seus direitos previdenciários, à sua proteção, 
como a licença-saúde, que é inerente ao período em 
que adoecem; a licença-maternidade; a própria aposen-
tadoria, quando chegam à terceira idade, nada disso 

as protege. Essas diaristas estão dentro das nossas 
residências, trabalhando por determinado período, du-
rante o dia, por alguns dias na semana, e também se 
encontram nas lojas, nos consultórios, nos escritórios 
e em outros estabelecimentos com a mesma carga 
horária, ou seja, trabalhando algumas horas durante 
o dia, sem habitualidade.

Para enfrentar este tema, Sr. Presidente, eu apre-
sentei, na data de hoje, um projeto de lei complementar 
assegurando à diarista o direito de ser inscrita como 
empreendedora individual, ou seja, ela é autônoma, 
passa a ter uma inscrição no Ministério da Fazenda, 
passa a ter o seu CNPJ e, a partir dali, todas as vezes 
em que ela prestar o seu serviço, poderá emitir a sua 
nota de serviço, a sua nota fiscal e terá total isenção 
sobre os impostos do Governo Federal, dos governos 
estaduais, e a sua contribuição se limitará a 5% do 
salário mínimo para garantir seus direitos previdenci-
ários. Assim, no que diz respeito ao Governo Federal, 
a única contribuição dela é de 5% sobre o salário mí-
nimo, conforme é assegurado a todos os empreende-
dores individuais. E, com essa contribuição de 5% do 
salário mínimo, que dá mais ou menos R$33,90, ela 
teria direito à aposentadoria por idade, à licença-ma-
ternidade, à licença-saúde, à pensão por morte – os 
direitos previdenciários – e, perante o Município, ela 
teria mais uma contribuição fixa de R$5,00, ou seja, a 
sua contribuição total seria de R$38,90 por mês, para 
ter toda a sua proteção previdenciária e todas as suas 
obrigações para com o fisco municipal, estadual e na-
cional. É bom registrar que, ela não sendo inscrita como 
empreendedora individual, só a sua contribuição para 
a Previdência Social é de 11% sobre o salário mínimo, 
que hoje soma R$74,50.

Esse alto custo previdenciário tem levado esse 
conjunto de mulheres e homens a não se formaliza-
rem, a não terem a contribuição previdenciária, a não 
terem qualquer proteção perante o Estado Nacional, 
passando a ficar na informalidade. São quase dois 
milhões de trabalhadores nessa situação. E, como eu 
já havia dito, menos de 25% deles estão formalizados.

Portanto, eu espero, nesse debate da regulamen-
tação da trabalhadora doméstica, enfrentar, também, 
esse outro item que diz respeito à diarista. São quase 
dois milhões de trabalhadoras nesse setor.

Quero também registrar, aqui, que o empreen-
dedorismo individual, no Brasil, iniciou a sua formali-
zação a partir de 2009, ou seja, após a aprovação da 
Lei Complementar nº 128, e, nesse início de 2013, são 
quase três milhões de empreendedores individuais no 
País que têm seus pequenos negócios, que precisam 
se formalizar para ter a proteção do Estado nacional, 
que têm vontade de crescer, ter acesso ao crédito e fi-
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delizar sua clientela, mas, até então, o Estado nacional 
vivia sem dar qualquer oportunidade a este segmento.

Com o empreendedorismo individual, já são quase 
três milhões de pessoas que se formalizam. Há quase 
dois milhões de trabalhadoras diaristas que também 
pretendem se regularizar e cerca de onze milhões desse 
público potencial, em 2011, pretendiam se regularizar, 
e boa parte dele tem tido êxito.

No entanto, a burocracia, as condições de for-
malização, a necessidade de uma estrutura melhor 
do Estado nacional para este segmento tem levado a 
uma certa lentidão e morosidade. É verdade que nós 
temos o Sebrae, que ajuda muito esses empreende-
dores individuais. Firmamos, também, um convênio 
com os contabilistas, com base na Lei Complementar 
nº 128, que têm contribuído para a orientação e a for-
malização, mas precisamos descentralizar ainda mais. 
Fazemos um apelo muito grande às instituições, em 
especial, às Câmaras de Vereadores, aos Municípios, 
aos 5.564 Municípios brasileiros, para que eles possam 
criar, nos seus espaços, na sua estrutura, determinado 
segmento do funcionalismo, voltado para estimular a 
formalização dos empreendedores individuais e, dentro 
dessa lógica, também das nossas diaristas.

Quero aqui também registrar que, com a criação 
do Simples Nacional, em 2006, assistimos a um cres-
cimento muito forte dos micro e pequenos empreende-
dores. Somos, hoje, mais de 7 milhões: são 7,2 milhões 
de microempreendedores e pequenos empreendedores 
já formalizados. Quando aprovamos esta legislação, 
em 2006, a Lei Complementar nº 123, havia apenas 
1,337 milhão de micro e pequenos empreendedores 
formalizados no Brasil; já estamos chegando a 7,3 mi-
lhões. E o que chama mais a atenção é o fato de que, 
no mundo da geração de empregos, só na quantidade 
de empregos gerados, em fevereiro de 2013, confor-
me dados do nosso Sebrae e também do Caged, fo-
ram gerados 123.446 empregos formais. Desse total, 
74.325 foram gerados junto às micro e pequenas em-
presas, ou seja, 60,2% de todos os empregos formais, 
em fevereiro de 2013, foram feitos juntos às micro e 
pequenas empresas, enquanto as médias e grandes 
empresas geraram 36.757 empregos, e, na chamada 
administração direta, 12.364. No caso da administra-
ção direta, eu quero chamar a atenção, porque, todas 
as vezes que tomam posse novos prefeitos, ocorre o 
aumento da geração de emprego na administração 
direta, mas, depois, há certa acomodação.

Se nós analisarmos o mundo do emprego nos 
últimos 12 meses, verificaremos a geração de 819.953 
empregos, entre março de 2012 e fevereiro de 2013, 
gerados exatamente junto às micro e pequenas em-
presas. Isso demonstra que quem está gerando em-

prego, neste momento, de baixo crescimento econô-
mico são exatamente as micro e pequenas empresas. 
E é por isso que a sociedade brasileira, o Congresso 
Nacional, cobra de todos nós um olhar diferenciado 
para este setor.

E aqui quero chamar a atenção para uma questão 
que está inviabilizando as micro e pequenas empresas 
no Brasil, nos mais variados Estados da Federação, 
que é a questão da substituição tributária. O que é 
isso? Os governos estaduais, na ânsia de aumentar 
a arrecadação do ICMS, que é o seu imposto próprio, 
resolvem designar uma grande indústria, um grande 
setor do comércio para arrecadar previamente o im-
posto e, em seguida, repassar para os cofres públicos, 
na chamada substituição tributária. Para a micro e a 
pequena empresa, o ICMS varia de 1,25% a 3,95%, 
mas, na substituição tributária, cobra-se de 17% a 25% 
desse micro e pequeno empresário, inviabilizando os 
pequenos negócios e trazendo um conjunto de custos 
que, na aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, não estava presente.

Nós fizemos, na última segunda-feira, uma audi-
ência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, 
para tratar, exatamente, desse processo da substituição 
tributária, que está inviabilizando as micro e pequenas 
empresas. Ali, foram apresentados vários itens, entre 
esses a proibição da substituição tributária para as 
micro e pequenas empresas inscritas no Simples Na-
cional, até porque elas têm um sistema de arrecada-
ção diferenciado. E esse sistema de arrecadação tem 
demonstrado um aumento da arrecadação do ICMS 
para o Estado em face da formalização e da emissão 
da nota fiscal eletrônica e, ao mesmo tempo, tem per-
mitido aos Estados que eles possam ter um sistema 
de controle mais efetivo entre a mercadoria que chega 
junto à média e à grande empresa e, em seguida, a 
sua comercialização para a micro e a pequena.

Infelizmente, na ânsia de arrecadar, cada vez 
mais, os Estados estão inviabilizando as micro e pe-
quenas empresas com esse sistema da substituição 
tributária, e boa parte delas pagam duas vezes: pagam 
através do Simples Nacional e pagam, novamente, 
através da substituição tributária.Exatamente por isso, 
nesse debate do ICMS, em que estamos discutindo, no 
que diz respeito ao diferencial de alíquota entre Esta-
dos, se unifica, se deixa diferenciado, é importantíssi-
mo que o Senado Federal, que o Congresso Nacional 
tenha um olhar todo diferenciado para essa questão da 
substituição tributária, porque ela está impactando e 
inviabilizando o setor que mais gera emprego no Bra-
sil, neste momento difícil em que passam as econo-
mias dos países centrais, com reflexo nos chamados 
BRICS, em especial, na nossa economia.
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Por essa razão, estamos fazendo todo esse de-
bate no Congresso Nacional, inicialmente na Comissão 
de Assuntos Econômicos, e, em seguida, queremos 
trazê-lo para o plenário do Congresso Nacional, para 
que possamos continuar fortalecendo esse setor do 
empreendedor individual da micro e da pequena em-
presa, segmentos que mais geram emprego, que mais 
fortalecem o mercado nacional, sem esquecer que 
esses segmentos também necessitam de uma melhor 
qualificação, de uma melhor especialização, para que 
eles possam, no dia de amanhã, se transformar em 
médios e grandes empresários e, ao mesmo tempo, 
melhorar a sua produtividade e a qualidade dos seus 
produtos.

Para isso, o Pronatec tem colaborado na formação 
da mão de obra de seus empregados, cujo primeiro 
emprego, muitas vezes, é gerado exatamente neste 
segmento. Mas precisamos também, na inovação tec-
nológica, em novos equipamentos, em substituição aos 
equipamentos hoje existentes, ter todo um diferencial 
voltado para esse segmento. 

A Lei da Micro e Pequena Empresa prevê o in-
centivo tributário, a isenção de tributos e um conjunto 
de ações voltadas para a inovação tecnológica. E pre-
cisamos incluir, cada vez mais, as micro e pequenas 
empresas para que, no dia de amanhã, Sr. Presidente, 
esse importante setor da nossa economia, que empre-
ga hoje 60,2% de todos os trabalhadores brasileiros 
com carteira assinada, que é responsável em grande 
parte pela formação da nova classe média brasileira, 
possa se consolidar, porque é através desse setor que 
efetivamente a nossa economia vai crescer.

Por isso nós, que aprovamos a Lei Complemen-
tar 123, precisamos agora enfrentar essa questão da 
substituição tributária, para proteger o micro e o pe-
queno empresário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Pimentel, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Angela 
Portela, 2ª Secretária.

Durante o discurso do Sr. José Pimentel, a Srª 
Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo o Sr. Mo-
zarildo Cavalcanti. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador 

Mozarildo, primeiramente saúdo o retorno o V. Exª ao 
nosso convívio e o abraço por isso.

Eu peço a V. Exª para me inscrever na parte 
destinada a comunicações inadiáveis. Parece-me que 
ainda há vaga.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exª será inscrito, Senador.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. (Pau-
sa.)

Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a nossa saudação de satisfação, também, 
pelo retorno V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, aos 
trabalhos desta Casa.

Faço um relato, no cumprimento do dever de 
quem teve oportunidade de verificar, in loco, o drama 
que vivem pessoas que realizaram o sonho da casa 
própria através do Programa Minha Casa Minha Vida.

No último sábado, na cidade de Londrina, no 
norte da Paraná, fui convidado pelo sociólogo e pro-
fessor da Universidade Estadual de Londrina, o Prof. 
João Batista, pesquisador – aliás, ele também foi um 
ativo militante do PT, há alguns anos –, para visitar o 
conjunto Vista Bela, do programa Minha Casa Minha 
Vida, em Londrina, que é um conjunto de pequenos 
apartamentos misturados a casas do programa. Cer-
ca de 1.200 pessoas ou pouco mais vivem naquela 
localidade, e verificamos as precárias condições em 
que se encontram. Primeiramente, existem as irregu-
laridades na construção: há material de qualidade in-
ferior, com rachaduras visíveis, impedindo, inclusive, 
qualquer privacidade às famílias, em razão do modelo 
de construção; não há esgoto; os bueiros estão en-
tupidos, e as águas das chuvas carregam lama para 
dentro das residências; não há posto de saúde – o 
mais próximo fica a cerca de 6km de distância, com 
atendimento precário e filas enormes; não há escola; 
não há creche – as mães são obrigadas a abandonar 
os empregos, para cuidar dos seus filhos e, com isso, 
inviabilizam o pagamento das prestações da casa e 
acabam perdendo as suas casas.

O drama maior está exatamente no fato de uma 
população simples, humilde e trabalhadora não ter se-
quer o atendimento médico. Uma senhora relatou-me 
o drama que vive o seu filho na cadeira de rodas. Tive 
a oportunidade, ao lado dele, de ouvir o relato da mãe: 
uma criança, na cadeira de rodas, desloca-se para o 
atendimento de saúde a 6km de distância, e volta sem 
o atendimento. Enfim, um drama que se repete em vá-
rias residências daquela localidade.

Encontrei-me, casualmente, com o prefeito da 
cidade, Alexandre Kireeff, o novo prefeito de Londrina, 
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esperança de boa gestão. Ele apontou-me a localidade 
em que haverá de construir creche, posto de saúde, 
escola de 1º e de 2º.

Essa é uma tarefa da prefeitura. Estaria faltando 
uma conexão entre a administração federal e as ad-
ministrações municipais para estabelecer o limite de 
responsabilidade de uma esfera administrativa e de 
outra esfera administrativa?

Há deficiências que são notoriamente de respon-
sabilidade do Governo Federal, e nós as apontamos. 
Há que se impor rigor maior na liberação dos recursos 
para a construção dessas moradias. 

A realização do sonho da casa própria não pode 
se tornar um pesadelo. O pesadelo que pude verificar 
na localidade de famílias que estão desesperadas por 
falta de condições para uma vida digna e ameaçadas 
de perder as suas próprias casas, porque não podem 
trabalhar. 

Enfim, o prefeito vai tomar as providências que 
cabe a ele adotar e anuncia, já para a metade do pró-
ximo ano, a inauguração de duas creches, de escola e 
de posto de saúde, melhorando, portanto, a qualidade 
de vida das pessoas que lá vivem.

Mas é preciso que o Governo Federal adote 
providências para uma fiscalização mais rigorosa em 
relação à construção dessas casas. Elas não podem 
ser entregues como estão sendo, com todas as preca-
riedades que colocam em risco, inclusive, as pessoas 
que nelas vivem.

Mas, coincidentemente, no dia em que visitava o 
Conjunto Vista Bela, do programa Minha Casa Minha 
Vida, o jornal O Globo denunciava o desvio de recur-
sos. Mais um escândalo de corrupção no Governo, e 
eles se repetem! E em nenhum deles se notou a pre-
sença de qualquer mecanismo de fiscalização e con-
trole do próprio Governo. Sempre o jornalismo inves-
tigativo, colocando luz sobre escândalos ocorridos na 
administração federal, dessa feita, no programa Minha 
Casa Minha Vida.

O Senador Aloysio, Líder do meu Partido, já anun-
ciou aqui uma providência: está solicitando auditoria 
do Tribunal de Contas da União. Eu fiquei encarrega-
do de uma outra providência: estou protocolando hoje 
um requerimento para ouvir, na Comissão de Assun-
tos Econômicos, o Ministro das Cidades. Nós quere-
mos ouvi-lo sobre os problemas que já relatei aqui e, 
também, sobre esses desvios ocorridos na sua pasta.

O que constatei em Londrina não é um fato isola-
do. Certamente se repete em muitas partes do Brasil, 
em muitas cidades. Aliás, recentemente, nós tivemos 
a denúncia em relação a fatos semelhantes no Rio de 
Janeiro. Nós tivemos a denúncia de que, no Rio de 
Janeiro, residências do programa Minha Casa Minha 

Vida, prédios construídos no conjunto Zilda Arns, des-
tinado às vítimas de enchentes em Niterói, apresenta-
vam rachaduras e falhas estruturais. A própria Caixa 
Econômica Federal anunciou que iria intensificar a 
fiscalização do programa.

Segundo a denúncia, essas casas foram cons-
truídas sem a necessária garantia de segurança aos 
seus moradores. Isso revela que o que vi em Londrina 
não é uma exceção à regra, que nós temos a repeti-
ção desse cenário em outras localidades do País. E 
cito apenas esse exemplo do Rio de Janeiro por ter 
sido o mais recente.

Mas eu volto, Senador Agripino, à denúncia do 
último final de semana sobre o desvio de recursos do 
programa Minha Casa Minha Vida. A sensação que 
se dissemina é que a cultura da transgressão ganhou 
contornos preocupantes em nosso País. Os registros 
de falhas gravíssimas em construções, como a que 
apontamos no programa Minha Casa Minha Vida, em 
Londrina e também no Rio de Janeiro, e a corrupção, 
ex-servidores do Ministério das Cidades fraudando o 
programa Minha Casa Minha Vida, utilizando-se de um 
sofisticado estratagema.

Embora o Senador Aloysio tenha, com muita 
competência, abordado essa questão, eu volto a ela.

O grupo criou um esquema de empresa de facha-
da, grande parte delas registradas no mesmo ende-
reço, na capital paulista, obtendo inúmeros contratos 
para a construção de casas populares.

A primeira indagação que deve ser apresentada 
ao Ministro é se não há nenhum mecanismo de fis-
calização e controle no próprio Ministério. O Governo 
possui mecanismos de fiscalização e controle, mas 
demonstram ineficácia visível.

Eu repito: em nenhum dos escândalos anuncia-
dos pela imprensa do País notou-se a presença de 
qualquer mecanismo de controle e fiscalização do Go-
verno. Nenhum dos casos foi apontado por um desses 
mecanismos: CGU, Conselho de Ética da Presidência, 
enfim, os mecanismos que devem ser adotados por 
qualquer governo para a fiscalização e o controle das 
ações administrativas.

No cerne dessa denúncia desponta a RCA – 
Assessoria e Controle de Obras e Serviços, empresa 
sediada em São Paulo. O incrível é que essa empresa 
vai muito além da maestria empresarial, Senador Agri-
pino. Ela consegue uma mágica: consegue ao mesmo 
tempo ser representante do agente financeiro, tocar as 
construções e também medi-las e fiscalizá-las.”

É aquilo com que, de quando em vez, brinco, 
dizendo: é o cabrito cuidando da horta. “Como conse-
gue uma empresa operar em dimensões tão distintas? 
Ela utiliza “uma rede de empresas que os sócios e os 
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funcionários registraram em seus nomes e cujos en-
dereços ou são na sede da RCA, em São Paulo, ou 
na casa de parentes”.

Eu repito: essa denúncia foi veiculada pelo Jornal 
O Globo, no último final de semana.

O descalabro estava estampado num site da em-
presa, demonstrando como a RCA “frauda o processo 
de seleção de construtoras que vão executar obras fi-
nanciadas com recursos federais encomendadas por 
prefeituras”.

A reportagem de O Globo prossegue:

Para contratar uma construtora responsável 
pela execução de obras no Espírito Santo, 
lançou um edital de convocação em dezem-
bro de 2012. 
O site convocou os interessados e, dias depois, 
divulgou os vencedores. Duas foram seleciona-
das; uma delas a JB Lar. Tudo como manda o 
figurino, não fosse um detalhe: o endereço da 
JB Lar é o mesmo da RCA, Av. Brigadeiro Luiz 
Antônio 4.553. A JB Lar foi habilitada para a 
construção de 95 casas no Espírito Santo. Na 
sexta-feira, após ser procurada pelo O Globo, 
a RCA tirou do ar o link ‘Editais’ do seu site.

Portanto, Senador Agripino, é incrível como o Mi-
nistério não consegue enxergar esses fatos.

Concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Sena-

dor Alvaro Dias, eu acho que o pronunciamento de V. 
Exª é muito mais que oportuno porque é substantivo, 
escorreito. Eu acho que a gente precisa fazer uma ava-
liação sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, que 
é um belo programa na sua essência, mas que tem, 
e talvez esse seja o objetivo dos intermediadores, um 
pecado de origem. A construção das casas no Minha 
Casa, Minha Vida pressupõe o custo baixo do terreno. 
Sabe-se que terreno para ter custo baixo tem que es-
tar longe da infraestrutura, e aí é onde mora – acho, 
creio eu – a ação dessa tal RCA. Porque, veja bem, o 
que está ocorrendo no Brasil inteiro? O que ocorreu 
com a Prefeitura de Londrina. O terreno é escolhido, 
não tem creche, não tem escola, não tem posto de 
saúde, não tem, muitas vezes, nem água nem luz, não 
tem acesso. E para a prefeitura viabilizar que pesso-
as possam morar ali é preciso que a prefeitura entre 
com grande parte do custo do conjunto Minha Casa, 
Minha Vida. O terreno situa-se distante das condições 
exigidas para se habitar minimamente e a prefeitura 
é que viabiliza. O terreno está longe, mas a prefeitu-
ra aproxima com custos, como ocorreu em Londrina, 
e ocorre hoje no Brasil inteiro; do contrário, o terreno 
teria que ser caro e inviabilizaria a prestação para o 

mutuário. E aí é onde está o pecado do Minha Casa, 
Minha Vida, pois foi concebido baseado num preço ilu-
sório de terreno e está transferindo para as prefeituras 
o custo do terreno, ou o custo da infraestrutura que 
possibilita a habitabilidade. É isso que está ocorrendo. 
Os terrenos, para serem hábeis ao Minha Casa, Minha 
Vida, têm que ser terrenos baratos, situam-se longe, 
obrigando as prefeituras a fazerem creche, escolas, 
acesso, energia elétrica, água, isso tudo. Aí entra a 
RCA. Como? Viabilizando empreendimentos – supo-
nho eu – cabeceando, batendo o pênalti, fazendo tudo 
no jogo; fazendo: 1 – O agenciamento financeiro; 2 – 
A construção; 3 – A fiscalização; 4 – Promovendo o 
pagamento. E dizem que até com a participação. Está 
ai envolvido o nome da Erenice Guerra, ex-subchefe 
da Casa Civil da Presidência da República. Aí é onde 
eu acho que mora o perigo. É que estas RCAs da vida 
estão viabilizando empreendimentos que não teriam 
a menor condição de acontecer ou se estiverem em 
construção será por maquinação de consultoras ou 
de assessorias que estão viabilizando pardieiros ou 
entregando às prefeituras uma conta para a prefeitura 
pagar. E viabilizando, porque se supõe, Senador Alvaro 
Dias, que para um conjunto ser construído passe pelo 
crivo do Ministério das Cidades, do agente financeiro, 
para verificar as condições mínimas de construção e 
habitabilidade. Isso tudo deve estar sendo by passado 
pelas RCAs da vida, que estão arranjando dinheiro, 
construindo, fiscalizando e se pagando, e produzindo 
pardieiros ou obrigando a que os pardieiros, para se-
rem habitáveis, sejam estruturados pelas prefeituras, 
que nada têm que ver com o programa ou a quem é 
dada a conta para pagar. Então, por esta razão, pelo 
fato deste meu raciocínio, se ele proceder, for extrema-
mente preocupante para o programa, é que eu estou 
pensando e vou propor ao meu partido que entremos 
com uma ação, porque o Minha Casa, Minha Vida é 
recurso federal. Que se entregue ao Ministério Público 
Federal a investigação desse fato denunciado, porque 
ele é gravíssimo em cima de uma coisa que a gente 
sabe, o custo do terreno inviabiliza. Se você cria uma 
assessoria para by passar este problema você está 
criando elefantes brancos e prejudicando milhares de 
pessoas que comprariam uma casa e iriam morar sem 
condições de habitalidade, porque a água é precária, 
energia é precária, não tem creche, não tem escola, 
não tem posto de saúde, não tem nada. Tem presta-
ção baixa, mas tem péssimas condições de moradia. 
Eu quero cumprimentar V. Exª pela qualidade do seu 
discurso e oferecer a modesta desta minha contribui-
ção ao seu pronunciamento.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador Agripino. O aparte de V. Exª traz 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 18757 

ainda mais substância ao discurso e, sobretudo, no que 
diz respeito às providências. A sugestão de se convo-
car o Ministério Público para investigar esse fato, eu 
considero essencial. 

O Senador Aloysio já adotou uma providência de 
remeter ao Tribunal de Contas uma solicitação de au-
ditoria. Nós estamos protocolando requerimento para 
ouvir, no Senado, na CAE, o Ministro das Cidades, e V. 
Exa sugere o encaminhamento ao Ministério Público, 
para instauração de procedimentos de investigação. 
É essencial.

Quem vai, como eu fui no sábado, visitar famílias 
pobres, desencantadas com o que estão vivendo... Eu 
vi lá uma senhora de idade limpando a sua casa, com 
os seus objetos do lado de fora, e ela arrastando a lama 
de dentro de casa para fora. São casas recentemente 
entregues, casas novas ainda, portanto construídas 
sem a necessária qualidade técnica para oferecer se-
gurança aos seus ocupantes.

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

tem que ser verificado. Por isso, o Ministro deve vir. Nós 
entendemos que tem que haver uma relação de maior 
eficiência entre o Ministério das Cidades, a Caixa Eco-
nômica Federal e as prefeituras municipais, para que 
fatos como esse não se repitam.

E em relação à questão ética, sobretudo. O roubo 
deve revoltar em qualquer circunstância, mas certa-
mente revolta mais quando compromete a qualidade 
de vida de pessoas menos aquinhoadas pela sorte, os 
menos favorecidos, aqueles que dependem do dinheiro 
público para a obtenção de uma moradia digna. Esse 
sonho fica comprometido pelo apetite de enriqueci-
mento ilícito de pessoas que, à sombra do poder, lan-
çam mão de todos os expedientes para roubar o Erá-
rio. São assaltantes do dinheiro público. E esses que 
ocupam cargos públicos, afastando-se deles ou não 
para roubar, são os execráveis chupins da República, 
que devem ser combatidos todos os dias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Concedo a palavra, como Líder, ao 
Senador José Agripino, do Democratas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde de segunda-
-feira para fazer – o que faço prazerosamente – o regis-
tro de um fato ocorrido ontem, domingo, na capital do 
meu Estado, da maior importância e que não poderia 
deixar de ser lembrado, até porque acabamos de votar 
no Senado a medida provisória que, contra o nosso 
voto, estabeleceu 8 anos de idade como a idade para 
a execução, por parte do Governo Federal, da tarefa 

de alfabetização de crianças. Nós éramos favoráveis, 
votamos, apresentamos uma emenda no sentido de 
que se completasse aos seis anos e justificamos. 

Até me lembro de que, no encaminhamento da 
proposição que fiz, relatei experiências vividas por 
mim e pelo meu Partido. Por mim, no caso, quando fui 
prefeito em Natal e quando conheci uma figura que, 
ontem, comemorou os 40 anos do primeiro jardim de 
infância, o Jardim de Infância Pinóquio, que ele, como 
sacerdote, instalou na capital do meu Estado. Estou 
me referindo ao Padre Tiago Theisen. 

Senador Jarbas Vasconcelos, ele é um padre 
belga, que eu conheci e é meu amigo, já está com a 
idade avançada, mas muito lúcido. Ainda hoje falei com 
ele. Não pude ir ao aniversário, no Bairro Igapó, mas 
fiz questão de falar com ele hoje. Numa festa campal, 
ele foi homenageado, seguramente de forma voluntá-
ria, pela população da Zona Norte de Natal, pelos fei-
tos daquele meu amigo – orgulho-me de ser amigo do 
Padre Tiago – no campo da educação da pré-infância. 

No domingo, comemoraram-se 45 anos de pre-
sença dele no Brasil, 57 anos de sacerdócio – porque 
ele está há 45 anos no Brasil, mas já era padre, na 
Bélgica, havia 12 anos – e 40 anos da construção do 
primeiro dos 33 jardins de infância feitos por ele, como 
padre, com ajuda ou sem ajuda do Poder Público, 
mantidos por ele, com ajuda ou sem ajuda do Poder 
Público, e que, ao longo desses anos todos, desses 
40 anos, cuidou da alfabetização, na mais tenra idade, 
de 37 mil crianças. 

Presidente Mozarildo Cavalcanti, conversando 
com ele – comecei a perguntar, porque ele é muito 
modesto e não se vangloria de nada do que fez ou do 
que faz – perguntei-lhe se ele tinha exemplos desses 
37 mil alunos, dessas 37 mil crianças que passaram 
pelos 33 jardins de infância que ele construiu. O pri-
meiro foi o Pinóquio, inaugurado 40 anos atrás. Eu per-
guntei se ele tinha exemplos de pessoas que tivessem 
saído daqueles jardins de infância e tivessem vencido 
na vida. Ele me disse modestamente: “Tenho muitos 
exemplos. Agora mesmo esteve comigo um dos meus 
ex-alunos que hoje é doutor na Universidade de Chi-
cago em Física Quântica”. Imagine só, sair da periferia 
de Natal, de um jardim de infância filantrópico, para 
hoje estar em Chicago, na Universidade de Chicago, 
doutor, professor de Física Quântica. Isso para citar 
um em dezenas ou centenas de exemplos. Isso para 
mostrar como é importante a atuação da educação 
quando a criança tem dois, três, quatro anos de idade 
e está com os neurônios se formando. 

O meu Estado deve muito ao Padre Tiago Thei-
sen, muito. E eu aqui uso a tribuna para prestar a mi-
nha homenagem. 
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Quando fui prefeito de Natal, em 1979, quando 
assumi a prefeitura e disse que queria – eu saí da ini-
ciativa privada e assumi a prefeitura sem conhecer um 
processo de serviço público; eu era construtor, nunca 
tinha assinado um processo “instrua-se”, “execute-se”; 
para mim, tudo aquilo era novidade – eu disse que que-
ria fazer daquela casa, da prefeitura, do Palácio Felipe 
Camarão, a casa do pobre, a cada do povo, especial-
mente a casa do pobre. E fui me abrigar no casarão 
do Padre Tiago, na Avenida Bom Pastor, para pedir o 
aconselhamento da sua experiência, para ver como che-
gar, usando os poucos recursos públicos da prefeitura, 
como chegar, bem, eficientemente, aos mais pobres, 
para fazer do dinheiro do povo, do dinheiro público da 
prefeitura um instrumento de melhoria de qualidade de 
vida para as pessoas. E ele me ensinou muito.

Os conjuntos Promorar, os primeiros conjuntos. 
Lembro-me bem. O primeiro Promorar do Brasil, que 
era uma política habitacional nova, com a prestação 
equivalente ao preço de uma carteira de cigarros, Se-
nador Paulo Paim, a prestação era o preço – eu me 
lembro bem – era o preço de uma carteira de cigarros; 
as primeiras casas do Promorar, eu fiz no local onde 
o Padre Tiago me levou a pé para conhecer, a maior 
ferida da cidade de Natal. 

Foi com esse homem que eu conheci as gran-
des agruras da cidade, porque ele dava o exemplo da 
sua abnegação. 

De modo que, nesta oportunidade, quero fazer 
o registro, com muita alegria, do aniversário de Padre 
Tiago, dos 40 anos de sua presença no Brasil, em Na-
tal, na minha capital; dos 40 anos de inauguração do 
primeiro jardim de infância; dos 45 anos de sua pre-
sença no Brasil. E, de todos os feitos que ele pôde, 
com ajuda ou sem ajuda, mas eu pessoalmente ajudei 
muito, como prefeito e governador, mas ele quem tinha, 
ele é quem é o detentor do mérito maior, porque era 
ele quem assumia os riscos de construir e de colocar 
em funcionamento. 

Ao padre Tiago Theisen o meu registro e as mi-
nhas homenagens em nome do povo do Rio Grande 
do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Com a palavra, por permuta com o 
Senador Paulo Paim, o Senador Jarbas Vasconcelos, 
do PMDB de Pernambuco.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Se-Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Se-
nadores, venho à tribuna, hoje, para trazer ao conhe-
cimento de meus pares e da sociedade brasileira pro-
posta de emenda à Constituição que apresentei, no 

último dia 9, a esta Casa, que pretende resolver mais 
um problema envolvendo o Legislativo.

Como é de conhecimento público, o Congresso 
Nacional está às portas de um provável tensionamento 
com o Supremo Tribunal Federal, em decorrência da 
iminente finalização da Ação Penal n° 470, a chamada 
ação penal dos mensaleiros, que trata do julgamento 
dos mensaleiros do PT e de outros partidos, denuncia-
dos por improbidade administrativa praticada durante 
o governo do ex-Presidente Lula.

Ainda que esteja pendente a publicação do Acór-
dão, aguardado para os próximos dias, e ainda que 
haja a expectativa de recursos por parte da defesa 
dos réus, na eventualidade da confirmação das penas 
de prisão de alguns deles, como os Deputados José 
Genoíno e João Paulo Cunha, do Partido dos Traba-
lhadores, à Câmara dos Deputados não restará outra 
opção que não seja obedecer à decisão daquela Corte, 
declarando a perda de seus mandatos, uma vez que é 
incompatível o exercício de mandato parlamentar por 
alguém condenado à pena de privação de liberdade.

Com interpretações divergentes do texto da Cons-
tituição Federal, os dois órgãos se declaram titular da 
competência de decidir sobre a perda dos mandatos 
dos Deputados condenados. O imbróglio envolvendo o 
Congresso Nacional em especial a Câmara dos Depu-
tados e o Supremo, tomou os noticiários com declara-
ções de Ministros e Deputados, mas, até agora, não se 
chegou a um entendimento. Estamos na condição de 
espectadores e sabemos que, se não houver sabedoria 
por parte do Presidente da Câmara, Deputado Henri-
que Eduardo Alves, esse desfecho poderá causar uma 
rusga desnecessária com o Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, Sr. Presidente, não podemos ficar as-
sistindo passivamente a posicionamentos como aque-
le do ex-Presidente daquela Casa, Deputado Marco 
Maia, que, logo após o julgamento do mensalão, insistia 
que o Plenário deveria ter a palavra final a respeito do 
mandato dos condenados na Ação Penal nº 470. Não 
é possível que haja interpretação diferente da expres-
sada pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou 
que os réus condenados perdessem, também, os seus 
mandatos parlamentares.

Apesar disso, vez ou outra, vemos pessoas pú-
blicas insistindo na tese de que o Plenário é soberano, 
quando se trata de perda de mandatos, ainda que haja 
sentença transitada em julgado.

Por essa razão, para evitar que a celeuma se pro-
longue por mais tempo e por considerar que o decoro 
requerido de um parlamentar não pode conviver com 
a comprovada falta de ética e probidade no trato da 
coisa pública, a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 18, de 2013, que apresentei com o apoio de mais 
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de 27 Senadores, acrescenta os §§ 3º-A e 3º-B ao art. 
55 da Constituição Federal, prevendo que: “A perda 
do mandato será automática (...) quando a perda dos 
direitos resultar de condenação por improbidade admi-
nistrativa ou da prática de crime contra a Administração 
Pública, com sentença transitada em julgado”. Prevê, 
ainda, que: “(...) a Mesa da respectiva Casa Legislativa 
limitar-se-á a declarar a perda do mandato”.

Ou seja, caso aprovada a proposta que ora faze-
mos, acabam as controvérsias e as ações corporativas 
que se queiram tomar a respeito da perda de mandato 
de parlamentares condenados por crime de apropria-
ção indevida do património público.

Prefiro acreditar que o atual Presidente da Câmara 
dos Deputados, o Sr. Henrique Eduardo Alves, evitará 
consequências desastrosas de atitudes mal pensadas 
e manterá sua intenção de não rever as decisões do 
Supremo Tribunal Federal, diferente do seu anteces-
sor, que cogitou, inclusive, abrigar os mensaleiros nas 
dependências daquela Casa, caso houvesse a decre-
tação de prisão dos mesmos durante o último recesso 
parlamentar, agora bem recente.

Mas não podemos ignorar que, apesar da postu-
ra do Presidente Henrique Eduardo Alves, certamente 
haverá pressões dos grupos partidários, cujos corre-cujos corre-
ligionários estejam incluídos entre os réus passíveis 
de prisão, para que o assunto seja decidido pelo Ple-
nário, o que acarretaria não apenas desobediência a 
uma sentença exarada pela mais alta Corte judiciária 
do País, mas, sobretudo, a clara intenção de postergar 
o cumprimento da mesma. Porém, não podemos, Sr. 
Presidente, ficar à mercê de decisões fundamentadas 
no fisiologismo e clientelismo que coadunam com o 
malfeito, que passam a mão na cabeça de quem “me-
teu a mão no pote”, apenas para privilegiar aliados.

Dessa forma, acredito que não podemos nos 
omitir de esclarecer a matéria na Constituição Fede-
ral, para que, em episódios semelhantes que possam 
vir a acontecer no futuro, não seja possível haver mais 
qualquer tipo de dúvidas sobre esse assunto. Uma vez 
que a Carta Magna deste País estabeleça, claramente, 
que a Mesa se limitará a declarar a perda do manda-
to – uma mera formalidade –, não haverá mais que se 
sustentar quaisquer outras interpretações estapafúr-
dias. Sentença judicial é para ser cumprida!

Assim, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, solicito o apoio dos nobres pares para, com 
a aprovação da PEC nº 18, de 2013, darmos um im-
portantíssimo passo rumo à consolidação das insti-
tuições democráticas, jurídicas e, principalmente, da 
democracia brasileira.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – 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.) – Sr. Pre-
sidente, Senadores e Senadoras, venho à tribuna para 
falar um pouco sobre a questão da desaposentadoria 
ou desaposentação, como alguns preferem.

Quero dizer que, com alegria, recebi, hoje, o livro 
do Mestre em Direito da USP, Dr. Marco Aurélio Serau 
Júnior, sobre a desaposentação – claro que não vou 
ler todo o livro aqui –, que diz, com muita clareza, que 
o instituto da desaposentadoria é um direito do cida-
dão brasileiro, não traz ônus nenhum para o governo, 
ao contrário do que estão dizendo aqueles que fazem 
projeções para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, da-
qui a 40 anos, daqui a 50 anos.

A grande verdade é que o instituto da desapo-
sentadoria é tão singelo que as inverdades são ditas 
e fica a impressão de que são verdades. O cidadão se 
aposentou, voltou a trabalhar, voltou a contribuir e o 
que ele está pedindo é que essas novas contribuições 
que ele está pagando religiosamente para a Previdên-
cia entrem no cálculo do benefício, ou seja, ele está 
pedindo uma revisão do seu benefício baseado nas 
suas contribuições.

Muito mais grave seria se começássemos aqui 
a discutir a tal de desoneração da folha de pagamen-
to, que nós nunca questionamos. Aí pode? São 10 
bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões... Esse, sim, daqui a 
alguns anos, porque já estão quase em 70 setores, vai 
chegar a 100 bilhões; e aí todo mundo se cala, não diz 
nada, acha que está tudo certinho, que a Previdência 
não é deficitária mesmo e que dá para desonerar 20% 
sobre a folha.

Eu não questiono a desoneração, mas tenho 
autoridade para isso. Por que não questiono? Sem-
pre disse que a Previdência era superavitária e con-
tinua sendo, mesmo com a desoneração. Agora, não 
dá para querer que o pobre do trabalhador celetista, 
que está contribuindo todo mês para o seu benefício, 
não possa usar a sua contribuição para efeito de uma 
revisão do benefício. É uma poupança que ele está 
fazendo todo mês.

Então, não é que o governo terá de pagar, por-
que o governo não paga coisa nenhuma. A Previdência 
não é do governo; a Previdência é de quem contribui, 
e quem contribui para a Previdência são o empregado 
e o empregador. Agora, ter o direito unilateral de abrir 
mão de recursos, isso os governantes fazem, e nós 
nem questionamos. Contudo, na hora de falar em fim 
de fator, de reajuste real, não pode, vai dar problema.
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Por isso, Sr. Presidente, primeiro, quero cumpri-
mentar o jornal O Estado de S. Paulo, pelo editorial 
de domingo. Inclusive, eu dizia aqui à Senadora Ana 
Amélia que, como eu estava lá em Aracaju, Sergipe, 
participando de um congresso exatamente sobre a 
questão da Previdência, com o tema “a Previdência 
que queremos”, acabei lendo apenas agora esse edi-
torial muito bem fundamentado do jornal O Estado de 
S. Paulo. 

Em resumo, aqui se diz que é uma questão de 
justiça. Quem contribuiu tem direito a receber o seu be-
nefício devido aos cálculos atuariais, usando o próprio 
fator previdenciário, sem problema nenhum. O traba-
lhador não está pedindo nada, nada, nada, nada, só 
está dizendo: “Paguei, calculem”. Se ele tem direito a 
receber um benefício maior, naturalmente que é dele.

Quero também cumprimentar aqui os autores de 
outro livro que recebi: a Drª Silmara Landucci, Dr. Cle-
ber Verde, que é Deputado Federal, e Abel Magalhães. 
Esse livro fala também da desaposentação.

E permita, Sr. Presidente, que eu faça aqui tam-
bém um comentário rápido. Está aqui o editorial do Es-
tadão, um belo editorial, intitulado “Direito dos Aposen-
tados”, publicação de domingo, que diz, inclusive, que, 
no STJ, a matéria é pacífica e vencida e que tem que 
se pagar, mesmo a desaposentadoria. Diz aqui que, 
no Supremo Tribunal Federal, tanto o antigo Relator, 
Ministro Ayres Brito, tinha o parecer favorável, como 
agora o Relator, Ministro Marco Aurélio, já deu o seu 
parecer favorável à desaposentadoria. Diz aqui, da for-
ma como eu também já comentei, que é inaceitável que 
falem de cifras bilionárias que não existem. Diz aqui, 
com muita clareza, que, neste País, há dinheiro para 
tudo, só não há na hora de olhar para o trabalhador, 
principalmente o celetista, em cima do qual a Previ-
dência é mais superavitária. Ainda, aqui também, em 
O Estado de S. Paulo, fala-se de uma decisão tomada 
lá no meu Estado, que também garantiu plenamente 
a desaposentadoria.

Quero também, Sr. Presidente, na mesma linha, 
apresentar aqui uma matéria publicada, neste dia 15, 
pelo Jornal do Comércio, do meu Estado, o Rio Gran-
de do Sul.

O que dizem os especialistas na matéria que eu 
estou aqui reproduzindo? “Desaposentadoria promove 
justiça, dizem especialistas”. Centrais sindicais afirmam 
que a revisão representa o direito de o trabalhador de 
se beneficiar com o recolhimento de contribuições, 
ou seja, de se beneficiar por aquilo que ele recolheu.

Pois diz:

Aprovada [sic] na Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) do Senado […], o projeto de lei que 
prevê a possibilidade de renúncia da aposenta-

doria para recálculo do benefício é visto como 
uma conquista por advogados […] [sindicalis-
tas, líderes] especializados em previdência [so-
cial] […]. “Essa lei trará justiça social para os 
trabalhadores aposentados, porque o Estado, 
quando retirou o pecúlio (devolução da contri-
buição feita pelo aposentado), diz que quem 
voltou a trabalhar é obrigado a contribuir sem 
ter direito a […] [nada]. Isso é inconcebível, 
porque é uma contribuição sem contrapartida”, 
avalia o advogado André Luiz Marques, pre-
sidente do Instituto dos Advogados Previden-
ciários (IAP). [Diz ele:] “A partir do momento 
em que o cidadão aposentou-se e continuou 
trabalhando e, por força de lei, é obrigado a 
contribuir com a Previdência, é inaceitável e 
até inconstitucional que essas contribuições 
sirvam absolutamente para nada”, acrescenta 
[Dr.] Marques.
A opinião do advogado repercute no mesmo 
sentido entre sindicalistas. [Diz o sindicalista:] 
“A gente via essa impossibilidade de recalcular 
o valor da aposentadoria como um grande cas-
tigo [quase que uma vingança contra aqueles 
que contribuem religiosamente. Ele diz:], por-
que se o trabalhador continua na ativa, é justo”, 
justifica o presidente da CUT/RS, Claudir Anto-
nio Nespolo. [Parabéns, Claudir. E vem o outro 
que representa a força sindical:] “Nós vemos 
com grande alegria essa posição do Senado 
[da República], que tem tido encaminhamen-
tos e decisões que são de interesse do povo 
e dos trabalhadores”, afirma o presidente da 
Força Sindical do Rio Grande do Sul, Cláudio 
Janta. Janta argumenta que a aposentadoria 
já sofre com reduções pelo fator previdenciá-
rio e que o recálculo do benefício para quem 
continua contribuindo com o sistema [é justo] 
“é um direito”.
A possibilidade de renúncia da aposentadoria 
já existe para os servidores públicos. [Justo.] 
O mecanismo, chamado de desaposentadoria 
ou desaposentação, permite a revisão no va-
lor do benefício, reconsiderando o tempo total 
de contribuição no cálculo. “Esse argumento 
é um dos que os advogados utilizam na sua 
fundamentação ao requerer judicialmente essa 
desaposentadoria”, explica [o líder e também 
os juristas] […].
Para o advogado especializado em Direito 
Previdenciário Décio Scaravaglioni “hoje em 
dia se paga a contribuição e ela não tem des-
tinação alguma”. Scaravaglioni ressalta que a 
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contribuição dos aposentados representa va-
lores significativos para Previdência, já que, 
segundo ele, a maior parte dos aposentados 
que seguem contribuindo com o sistema é com-
posta por profissionais que dão continuidade 
à carreira e que têm um vencimento maior. 
[Aí vem. Segundo o autor, Senador] Paulo Paim 
[...], esclarece que a possibilidade de revisão 
do benefício não é um favor. “O aposentado 
que contribui não está pedindo nada de graça. 
Ele está contribuindo”, [ele só quer que o que 
ele contribuiu seja usado para cálculo]. 
Há 24 mil ações judiciais requerendo a desa-
posentadoria, de acordo com levantamento 
da Procuradoria do Instituto Nacional de Se-
guridade Social (INSS), que resultariam [hoje] 
em 70 mil ações, segundo o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), por conta dos recursos 
apresentados. Segundo o levantamento mais 
recente do INSS, de fevereiro de 2012, [eu ti-
nha projetado 700 mil, o INSS fala em] [...] 703 
mil aposentados contribuindo com o sistema. 
O advogado especialista em previdência Décio 
Scaravaglioni salienta que o número de apo-
sentados com direito a requerer revisão pode 
passar de milhares de pessoas. “Qualquer 
aposentado que contribuiu por algum tempo, 
mesmo que não esteja [...] [trabalhando], tem 
direito a requerer um novo benefício [se as-
sim lhe interessar] com base na contribuição 
adicional [que ele fez]. [...] [Assim], o número 
de pedidos vai superar [...] [com certeza muito 
mais do que se imagina].”
O Supremo Tribunal Federal (STF) avalia a 
procedência de uma dessas ações, com intui-
to de criar jurisprudência. A ação é coletiva e 
de autoria da auxiliar de farmácia aposentada 
Lúcia Costella (primeira ação neste sentido), 
que requer, juntamente com outras quatro 
aposentadas [lá do meu Rio Grande] do Gru-
po Hospitalar Conceição, o direito à renuncia 
ao benefício, garantido na década de 1990, 
para recálculo do valor, considerando contri-
buições feitas posteriormente. [Diz ela:] “Eu 
me aposentei [o salário despencou] e conti-
nuei trabalhando por seis ou sete anos” [...]. 
[Eu quero que esses sete anos sejam usados 
para o cálculo do benefício.]
Para o advogado de Lúcia, Cristiano Ferreira, 
a legislação favorece a tramitação do proces-
so no STF, que já obteve parecer favorável do 
Ministro-Relator Marco Aurélio Mello. “Não é 
uma garantia de que os processos [...] [já estão 

ganhos], mas, [com certeza], [...] é um indício 
[...] [de que estamos avançando].
Defensores do projeto rechaçam argumento 
contrário [...] [levantados por setores gover-
nistas.]
Segundo artigo publicado em outubro de 2011 
pelo Diretor do Departamento do Regime Geral 
da Previdência, Rogério Nagamine Costanzi, 
a longo prazo, a desaposentadoria poderia 
gerar um déficit [...]. Os dados que subsidiam 
o estudo são de 2010.
Como autor, argumento que o projeto de lei 
foi estruturado em estudos e que esse ar-
gumento [de déficit não têm lógica], não faz 
sentido. “Como é que vai dar gasto se [...] [o 
trabalhador] está contribuindo? [...] [Quem não 
está contribuindo, não vai ter o direito à desa-
posentadoria; só quem estiver contribuindo.] 
Quanto mais o trabalhador ficar em atividade, 
mais ele vai contribuir. [E é claro que ele vai 
alcançando o que eu chamo de marco zero 
do próprio fator previdenciário. Assim, ele terá 
direito à aposentadoria integral.]
“Falam que vai trazer um custo, um rombo para 
o INSS, mas isso não é representativo”, diz o 
advogado André Luiz Marques. “Não tem que 
se falar em rombo da Previdência por conta 
disso. O sistema de seguridade não é feito para 
ter superávit [somente] e, muito menos, déficit. 
Você não pode aceitar uma contribuição sem 
ter a contrapartida do benefício”.
Entre as centrais sindicais prevalece a mesma 
lógica. “Essa é uma conversa pouco séria [...]”, 
[dizem os dirigentes sindicais]. “A Previdência, 
se você somar a contribuição dos empresá-
rios e dos trabalhadores da iniciativa privada, 
é superavitária, sustentável a médio e longo 
prazo”, pontua Claudir Antônio Nespolo, Pre-
sidente da CUT/RS, dizendo que o problema é 
de gestão [palavra do líder máximo da CUT no 
meu Estado, endossada pela CUT nacional.]
“Os constituintes brasileiros destinaram à po-
pulação benefícios justos, com o auxílio para 
crianças deficientes e aposentadoria ao traba-
lhador rural, só que tudo sai da contribuição 
dos assalariados da iniciativa privada e da con-
tribuição empresarial. O Governo, no decorrer 
dos anos, não cumpriu a sua parte [...], [não 
fez o seu repasse e ainda se deu o direito de, 
recentemente, desonerar a folha em 20% Aí, 
sim, pode chegar a R$100 bilhões.]

Sr. Presidente, circula que vai haver um recurso 
para que o projeto, aprovado por unanimidade, em 
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dois turnos, na Comissão de Assuntos Sociais, possa 
vir a plenário.

Olha, no meu currículo, essa maldade não vai 
constar. O Senador ou Senadora que quiser pode 
assinar esse documento, não deixando nem que o 
projeto vá para a Câmara, para o debate lá, como ha-
viam me dito: “Paim, o projeto vai ser votado aqui e, 
depois, vai para a Câmara, e o debate continuará lá.” 
Quem quiser registrar no currículo que botou o seu 
nome num processinho desqualificado como esse, 
que rompe inclusive o acordo, que bote, mas assuma 
a sua responsabilidade quando, lá na frente, a popu-
lação cobrar e dizer: “Muito bem, Senador. O projeto 
havia sido aprovado por unanimidade, e você foi um 
dos oito, nove, dez ou onze, que o jogou para o Ple-
nário para não deixar votar”.

Se quiserem jogar para o Plenário, joguem. Jo-
guem para o Plenário, mas vamos votar aqui, vamos 
ver qual é o Senador ou a Senadora que vai votar 
contra o projeto. Aqui, votinho no painel, mas não 
esta malandragem de jogar para o Plenário, meter 
uma emendazinha, jogar para uma comissão, jogar 
para outra, escondendo-se para não assumir as suas 
responsabilidades.

O Senador que quiser botar o nomezinho dele 
nesse recursozinho aí, para mim sem-vergonha, por-
que desrespeita o acordo... Foi feito um acordo de que, 
aqui no Senado, a matéria seria votada – e foi votada 
–, iria para a Câmara, e o debate continuaria lá. Quem 
quiser botar o nomezinho ali que bote, mas pode saber 
que está rompendo o acordo firmado.

Senador Mozarildo, o projeto foi votado em dois 
turnos, por unanimidade, e não houve uma voz contra, 
não houve um voto contra, porque sabem que é justo. 
Agora, dizerem que vão fazer recurso para o Plenário 
só para ir enrolando, enrolando, e a matéria não ser 
votada não é correto. Então, tivessem me dito, lá na 
Comissão: “Olha, Paim, vamos votar, mas vai haver 
recurso.” Não me disseram!

É o caso do Estatuto da Juventude. Garantiram-
-me que vai ser votado amanhã. Eu espero que vo-
tem. Eu sempre digo que eu cumpro a palavra dada. 
Quando eu disse aqui que votaria nesta ou naquela 
situação, daquela forma, eu sempre cumpri a minha 
parte. Eu espero que não haja Senador colocando, no 
seu currículo, na sua história, um momento como esse 
em que o fator não foi votado, o reajuste real para o 
aposentado não foi votado, a questão do Aerus não 
foi resolvida. E não aceitar sequer que o cidadão pos-
sa pedir o recálculo do seu benefício, com base nas 
suas contribuições, sinceramente, é muita maldade. 
É maldade, e eu vou dizer, é mais do que maldade, é 
meio que uma covardia. É meio que uma covardia, sim, 

porque se não for covardia, vamos para o voto aqui. 
Pronto! Daí eu retiro o que eu disse. Vamos votar, e, se 
derrubarem nós todos aqui que, no meu entendimen-
to, pensamos diferente, derrubaram. Agora, começar 
a lançar notinhas para a imprensa de que vamos obs-
truir, não vamos deixar votar, e patati-patatá, há coisa 
com coisa nisso aí. 

Eu quero me basear nos argumentos que estão 
sendo colocados por toda a sociedade. Eu vejo alguns 
dizendo na imprensa, Senador Mozarildo: “Não! Se tiver 
a desaposentadoria para o trabalhador, para ele poder 
fazer o recálculo para ter um benefício maior, quem vai 
pagar é a sociedade”. Só que esse malandro que diz 
isso – eu queria que ele dissesse isso também, quan-
do eu desonero a folha em 20% para zero por cento 
e 1% – não vai dizer isso para a televisão e nem para 
o jornal. Vá lá e diga também quem é que vai pagar a 
conta, quando o empregador deixa de pagar os 20%. 
Eu não questiono porque eu digo que é possível, como 
é possível também acabar com o fator, como é pos-
sível dar o aumento real para o aposentado, como é 
possível, sim, que o aposentado que voltou a trabalhar 
possa contar esse tempo para atualizar o seu benefício. 

Eu acho que estou sendo coerente. Se eu esti-
vesse aqui contra o instituto da desoneração, podiam 
me cobrar: “Não! O Paim só é favorável quando be-
neficia o trabalhador”. Eu tenho sido coerente: pode-
-se desonerar a folha e pode-se também acabar com 
o fator, garantir o aumento real e, consequentemente 
também, a questão da desaposentadoria. 

Senador Ataídes, um aparte a V. Exª.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Se-

nador Paim, eu tenho dito, várias vezes, a V. Exª que 
eu me sinto muito contente e muito feliz em saber que, 
nesta Casa, há um Senador com o seu calibre, com a 
sua sabedoria, que defende diuturnamente essa ca-
tegoria tão sofrida, tão carente e tão desprotegida. A 
princípio, Senador Paim, eu quero dizer que eu sou so-
lidário com a sua indignação. Eu o percebo, nos seus 
discursos, sempre tão sereno, e hoje o nobre Senador 
está um pouco alterado, mas alterado de fato e de di-
reito, porque o que a gente escuta por aí de rumores 
de desfazer esse trabalho tão bonito que você fez, 
que é, Excelência, um direito do nosso aposentado 
de querer ou não continuar aposentado, e perceber 
esses rumores...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A palavra 
é chave, me permita. 

O Sr. Ataídes Oliveira (PSDB – TO) – Claro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O apar-

te é para elogiar V. Exª. Nós estamos dando o direito 
ao aposentado. Ele só quer ter o direito de continuar 
ou não aposentado, e não querem deixar. Agora, para 
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o Executivo, o Legislativo e o Judiciário pode. É bom 
lembrar. Eu, a qualquer momento, posso renunciar a 
minha aposentadoria e optar por uma melhor. Agora, 
o celetista, não querem deixar.

O Sr. Ataídes Oliveira (PSDB – TO) – Senador, 
isso é uma barbaridade! Eu, mais uma vez, quero aqui 
dizer que sou solidário. Esses colegas nossos, como V. 
Exª colocou, que assinarem esse papelzinho não são 
dignos de representarem esta Nação, porque esta cau-
sa é muito justa, com toda vênia. Eles não são justos 
para representarem esta sociedade. Presidente Paim, 
eu conheço um pouquinho da história da Previdência 
Social no Brasil. Percebo aqui o seguinte: falando dos 
trabalhadores urbanos, em 2012, eu sempre disse que 
a Previdência era superavitária. Eu sempre disse, ao 
longo dos anos. Em 2012, a Previdência arrecadou 
quase R$278 bilhões. Pagou, em benefícios, R$252 
bilhões e teve um superávit, com o trabalhador urbano, 
de R$25 bilhões, como V. Exª, há poucos dias, colocou 
desta tribuna. Espere aí! Esse trabalhador urbano teve 
um superávit de R$25 bilhões? Que Previdência de-
ficitária é essa? Por que tirar esse direito do aposen-
tado de querer se desaposentar e, depois, continuar 
trabalhando? Por que tirar esse direito, sendo que há 
esse superávit de R$25 bilhões? Isso é um crime. Se 
isso acontecer nesta Casa, será mais uma decepção 
para mim, Senador Paim. Quanto ao trabalhador rural, 
lembro, como se fosse hoje, quando se criou o famoso 
Funrural. Que coisa maravilhosa a criação do Funru-
ral! O coitado, o pobre do trabalhador rural – e eu vim 
de lá com minha família, abandonei meus pais aos 
11 anos e fui para a cidade –, que não tinha direito a 
absolutamente nada, nem mesmo a comida, quando 
pintou o Funrural, ele passou a ter um salário mínimo 
como renda. Mais do que justo, Senador Paim – e V. 
Exª conhece muito bem o que estou dizendo. Mais do 
que justo. Hoje os números dos trabalhadores rurais 
são os seguintes: arrecadou em 2012 – se eu estiver 
errado, depois me corrija, Senador – quase R$6 bi-
lhões e pagou, com esses trabalhadores rurais, R$73 
bilhões. Houve um déficit de R$52 bilhões. Aqui, agora, 
está a questão, Senador. Eu me lembro, repito como 
se fosse hoje: aquele trabalhador que puxava a enxada 
dia e noite, sol e chuva, ele era realmente merecedor, 
um salário mínimo. Só que essa história do Funrural, 
naquela época, virou festa. O que tem de milhões e 
milhões e milhões de aposentadorias de trabalhado-
res, consideradas rurais, fraudulentas neste País é 
enorme. Este buraco hoje, que se joga em cima des-
se trabalhador,... 

(Soa a campainha.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – ... 

que trabalhou com a enxada e a foice, ele não merece 

isso. Foi o trabalhador, foi o aproveitador, foi o malandro 
urbano – porque bastava pegar uma declaração de um 
fazendeiro ou de um chacareiro, ir ao Funrural e ter a 
sua aposentadoria. Esse é o grande buraco do Funru-
ral, o golpe do trabalhador rural. Não é esse lavrador, 
esse trabalhador rural o culpado; o culpado aqui desta 
diferença, desse déficit do trabalhador rural chama-se 
fraude. Pois bem, Senador. Eu queria colocar também 
o seguinte: a história da CLPS – Consolidação da Lei 
da Previdência Social, que o cidadão pagava, então, 
sobre até 20 salários mínimos. V. Exª se lembra muito 
bem desta época. Trabalhava e pagava rigorosamen-
te; aquilo fazia uma falta tremenda no salário daquele 
trabalhador. Aposentou-se, na intenção de que fosse 
viver uma vida, como todos os demais, viver uma vida 
sossegada no futuro. Mas, a falta de correção nessas 
aposentadorias, determinada por essa Consolidação 
da Lei da Previdência Social, foi comendo essas apo-
sentadorias. Eu não me esqueço de que quem ganhava 
20 salários chegou a ganhar um salário, um salário e 
meio. Na Constituição de 1988, o Governo não viu outra 
saída senão fazer uma ligeira correção nessas aposen-
tadorias, e corrigiu, então, em 80%. Mas o Governo só 
tomou essa decisão porque havia milhares e milhares 
de processos de aposentados, de associações, contra 
a Previdência Social. Mas a correção simplesmente foi 
um melzinho na chupeta, de nada valeu. Esses traba-
lhadores que ganhavam 20, hoje continuam ganhando 
2, 3 ou 4 salários. Agora ainda vem uma história que 
aconteceu nesta Casa, há pouco tempo, que é o fator 
previdenciário, que temos que derrubar. Esse é outro 
crime que se cometeu nesta Casa, e temos que der-
rubar esse fator previdenciário. É interessante, Sena-
dor, para terminar, e tenho outra preocupação muito 
grande: a Previdência Social, em 1998, para se eximir 
– imagino eu – de algumas responsabilidades com os 
aposentados, criou os famosos RPPS – Regime Pró-
prio de Previdência Social, que é uma preocupação 
enorme. Vejo que essa bomba vai explodir a curto ou 
médio prazo. Por que ela vai explodir? Porque jogou 
para cima dos Municípios e Estados a responsabilidade 
de arrecadar e administrar o dinheiro do recolhimento 
dessas aposentadorias. Percebo, Senador Paim, que 
alguns Municípios e Estados estão administrando essa 
verba com responsabilidade, mas muitos, muitos es-
tão utilizando de toda essa verba arrecadada desses 
contribuintes, inclusive, aplicando erradamente esses 
recursos. Vejo que daqui a 10 ou 15 anos, na hora que 
fizerem fila nesses Municípios, nesses Estados, para 
requererem essas aposentadorias e se esses órgãos 
não tiverem dinheiro em caixa será uma bomba que 
explodirá no colo do Governo Federal. Para encerrar, 
Senador Paim, quero dizer o seguinte, mais uma vez, 
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que sou solidário e quero parabenizar V. Exª por estar 
sempre nessa luta, até certo ponto desigual – percebo 
isso – mas com êxito. Quero ser solidário sempre a V. 
Exª dizendo que o problema da Previdência Social, 
além das fraudes, é de gestão. Mais nada. Se eu tives-
se condições, eu compraria a Previdência Social para 
mim. É porque não tenho condições financeiras. O pro-
blema é fraude e má gestão. Muito obrigado Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do pelo apoio, Senador Ataídes. Eu pediria ao nobre 
Presidente, para que eu possa concluir o meu pronun-
ciamento, que me desse cinco muitos a mais. Agra-
deço muito.

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

sidente, quero registrar também que eu não estava no 
Rio Grande do Sul quando a Presidenta Dilma esteve 
lá, acompanhada da Ministra Tereza Campello, do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, da Ministra 
Maria do Rosário e do Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas. Essa foi a 14ª visita da Presi-
dente ao Rio Grande. E a agenda foi muito positiva. A 
Presidenta foi muito aplaudida na Formatura de 2.223 
alunos do Programa Nacional do Ensino Técnico (Pro-
natec), destinado a qualificar jovens do Ensino Médio, 
a maioria mulheres.

Das 384 mil matrículas do Pronatec Brasil Sem 
Miséria em todo o país, quase 60 mil foram feitas no 
Rio Grande.

O Pronatec Brasil Sem Miséria oferece, em todo 
o País, 448 cursos em diferentes áreas, com duração 
mínima de 160 horas, destinados a pessoas com mais 
de 16 anos.

Além do material escolar e didático, os alunos 
recebem alimentação e verba para transporte. O pro-
grama, coordenado pelo MDS e pelo Ministério da 
Educação, está indo bem.

Destaco que a estudante Adelina Fátima apre-
sentou um juramento em nome de todos os formandos. 
Ela disse: “Prometo valorizar a oportunidade que tive, 
aplicar os ensinamentos que recebi, exercer com zelo 
e empenho minha nova atividade profissional”.

E acrescentou no juramento:

Prometo vivenciar o presente com os olhos no 
futuro e continuar a crescer, aprendendo sem-
pre mais. Prometo ser um exemplo para minha 
família e para todos que me cercam, para que 
acreditem que as oportunidades existem e que 
sempre é possível mudar.

Todos sabem – e, Senador Ataídes, dirijo-me mais 
uma vez a V. Exª – que eu sou oriundo do Senai. Por 
isso, eu tenho um amor enorme pelo ensino técnico e 

vejo, com alegria, que milhares e milhares de jovens, em 
todo o Brasil, estão se dedicando à formação técnica.

Cumprimento a Presidenta Dilma, que, nesse dia, 
avalizou o complemento que o Governo Tarso Genro 
fará àqueles beneficiados pelo Bolsa-Família, com 
crianças na faixa de zero aos seis anos. O investimento 
do Estado será de R$80 milhões até março de 2014. 
Cumprimento o Governador Tarso Genro, por esse 
complemento ao Bolsa-Família, que vai contemplar 
as nossas crianças.

A Presidenta esteve também no Cais do Porto, 
onde falou sobre a infraestrutura, entregou 25 ônibus 
escolares, 80 retroescavadeiras, 40 motoniveladoras, 
atendendo em torno de 70 Municípios.

Disse a Presidenta: “Nosso País precisa ser com-
petitivo. Seremos competitivos se tivermos uma infra-
estrutura forte. Rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e 
aeroportos são fundamentais. Sem eles, o Brasil não 
compete internacionalmente como deve, nem aproveita 
as oportunidades”.

A região metropolitana da Capital gaúcha recebe-
rá duas das três obras: ainda em construção: BR-448, 
desafogando o trânsito da BR-116, e ganhará ainda a 
extensão até Estância Velha; com a mesma intenção, 
a BR-116 entre a Capital e Novo Hamburgo passará 
também por obras. A maior, de 235km, será a cons-
trução da BR-392 entre Santa Maria e Santo Ângelo.

Cumprimentamos a Presidência e o Governador 
Tasso, todos os que acompanharam a comitiva, porque 
Dilma Rousseff, com esse investimento, ultrapassou 
a casa de R$2,4 bilhões destinados ao nosso Estado.

Por fim, Sr. Presidente, quero só que V. Exª con-
sidere na íntegra os meus pronunciamentos e também 
uma carta que recebi, via e-mail, no congresso em que 
estive agora em Aracaju, promovido pelos aposenta-
dos e pensionistas, liderados pela Cobap. Trata-se de 
uma carta escrita pelo Sr. Valter Almeida, aposentado 
de Recife, onde ele fala das suas preocupações com 
a situação dos aposentados e pensionistas no País.

Aqui, na carta, ele diz:

O fato, Sr. Senador Paulo Paim, é que sinto 
no ar um silêncio macabro e até fúnebre em 
respeito à solução que resolva o problema dos 
aposentados que ganham acima do salário mí-
nimo. Vejo com preocupação que os projetos, 
na maioria de V. Exª, que foram aprovados aqui 
no Senado, estão engavetados na Câmara.

Ao longo da carta, faz um apelo para que o Se-
nado pressione a Câmara, no bom sentido, para que 
vote os projetos. A esperança dos aposentados está 
depositada nesses projetos. Faz um apelo a todas as 
centrais sindicais, federações e confederações que 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 18765 

entendam que o assalariado de hoje é o aposentado 
de amanhã. Por isso, tem que haver uma grande cara-
vana, uma grande cruzada, em nível nacional, unindo 
trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas, 
para que a Câmara vote os projetos que o Senado já 
votou. E ele também diz que tem certeza de que o Se-
nado, como tem feito, não deixará mal o Brasil.

O Senado vai aprovar, sim, como já o fizeram as 
comissões, o instituto da desaposentadoria, para que 
a Câmara, então, junto com o fim do fator previdenci-
ário, com o reajuste real, com o aumento real, com a 
reposição de perdas, também possa votar o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência e também o instituto da 
desaposentadoria.

Sr. Presidente, não vou ler toda a carta, que vai a 
detalhes, mas quero cumprimentar o Sr. Valter Almeida, 
que, com muita competência, escreve uma bela carta. 
Ele dá, em seguida, uma sugestão.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele mesmo 

diz na carta para mim: “Eu estou dizendo que vocês têm 
que pressionar a Câmara para votar os projetos que o 
Senado votou.” E ele diz: “Mas como é que vocês vão 
fazer isso?” Daí, ele propõe: “Vocês votam os projetos 
da Câmara. Passem a não votar também os projetos 
que a Câmara manda para o Senado, enquanto eles 
não votarem os projetos que vocês mandam do Se-
nado para a Câmara.”

Cumprimento, pela inteligência e pela capacida-
de, o Sr. Valter Almeida, Sr. Presidente. Ele disse, na 
sua carta, com muita competência:

Senador, há algumas coisas que estão escri-
tas aí que eu sei que o senhor não poderá ler 
da tribuna. Não há problema, não precisa ler, 
mas leia e saiba que é isso que a maioria dos 
aposentados e pensionistas pensa da realida-
de, principalmente de a Câmara não votar [...]

Senador Renan Calheiros, estou comentando 
uma carta que recebi.

Ele elogia muito o Senado e diz que, aqui, esta-
mos cumprindo o dever de casa. Mas ele diz: “Por que 
a Câmara não vota?” Todos os projetos que já votamos 
aqui precisam ser votados lá.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aí ele dá 

uma sugestão – é claro que é uma sugestão –, para 
que a gente pressione politicamente, para que a Câ-
mara acompanhe a mesma posição do Senado.

É claro que não é V. Exª que vai fazer isso. Isso 
tem que ser feito por um movimento social, em con-
versa com os líderes de todos os partidos, para que a 
Câmara vote o fim do fator e a desaposentadoria, ma-

téria que, tenho certeza, vai para a Câmara. O Senado 
vai cumprir sua parte, como a cumpriu nas comissões, 
votando em dois turnos por unanimidade.

O acordo foi firmado comigo, Sr. Presidente. Quero 
aqui terminar. Foi dito o seguinte: “Paim, vai votar no 
Senado, e o debate continua na Câmara”. Eu espero 
que aconteça isso. Isto me foi dito: “Vai ser votado no 
Senado, e o debate continua na Câmara”. Mas só es-
tou cobrando que volte para lá! Ele não termina aqui. 
Daqui, ele vai para lá.

Por isso, estou pedindo isto aos Senadores: não 
é preciso fazer o recurso. É terminativo, vai para lá e 
volta para cá de novo. Nós vamos dar a última palavra 
no momento adequado.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Era isso o 

que tinha a dizer, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras.

Peço que considere na íntegra, inclusive, a carta 
do meu amigo, que somente comentei.

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, “Direito dos aposentados”.... 

O projeto de lei que assegura aos aposentados 
pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que 
voltaram a trabalhar o direito de renunciar aos bene-
fícios para requerer ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) o recálculo da nova aposentadoria, com 
a incorporação do período adicional de contribuição, 
repara uma injustiça e deve reduzir substancialmente 
a quantidade de ações abertas na Justiça por segu-
rados que reivindicam esse direito.

Apresentado em 2010 pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS), o projeto que permite a renúncia à aposen-
tadoria para recálculo do valor do benefício foi aprova-
do, na forma do substitutivo do senador Paulo Davim 
(PV-RN), pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
do Senado em caráter terminativo. 

Se não houver recurso para votação em plenário, 
seguirá para a Câmara.

O projeto cria a figura da “desaposentadoria”. Com 
ela, os aposentados do INSS que voltaram a trabalhar 
com registro em carteira poderão se beneficiar da con-
tribuição previdenciária que são obrigados a recolher, 
mas que, pela legislação atualmente em vigor, não 
lhes rende mais nada. Ou seja, o projeto restabelece 
o verdadeiro significado da contribuição previdenciá-
ria, que é um recolhimento que o segurado do RGPS 
faz durante sua fase ativa com o objetivo de assegurar 
uma renda durante o período de inatividade.
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Como a legislação não prevê a possibilidade de 
renúncia ao benefício, o INSS rejeita todos os pedidos 
de desaposentadoria apresentados por beneficiários 
que querem solicitar nova aposentadoria, a qual levará 
em conta o tempo adicional de contribuição, a idade 
do trabalhador e sua expectativa de vida no momento 
da solicitação, elevando o valor do benefício.

Muitos aposentados que voltaram a trabalhar - 
estima-se que haja de 500 mil a 700 mil pessoas nes-
sa situação - tiveram de recorrer à Justiça para obter 
esse direito. 

Estão nesse caso segurados que começaram a 
recolher a contribuição cedo, e, por isso, se aposen-
taram quando eram relativamente jovens, e os que 
optaram pela aposentadoria proporcional, mas conti-
nuaram trabalhando. 

O governo estima que haja, no momento, 24 mil 
processos com pedido de reconhecimento do direito à 
desaposentadoria. Alguns já chegaram ao STJ.

O grande número de processos dessa natureza 
levou o STF a escolher, em 2011, um dos recursos que 
chegaram até lá para ter efeito de repercussão geral, 
isto é, para que sua decisão seja seguida por todas 
as instâncias do Judiciário.

Mas ainda não há data para o julgamento, pois 
o relator do processo era o ministro Ayres Britto, que 
se aposentou.

Em recurso apresentado por aposentados do 
Rio Grande do Sul em 2010, o ministro relator, Marco 
Aurélio Mello, votou a favor do recálculo do benefício 
quando o aposentado volta a contribuir, mas o julga-
mento foi suspenso por um pedido de vista.

Sempre que derrotado em ações desse tipo – o 
que acontece na grande maioria dos casos –, o INSS 
tem exigido dos segurados a restituição dos valores 
recebidos enquanto ele esteve aposentado. 

Para o relator do projeto, senador Paulo Davim, 
isso é “inadmissível”, pois, a seu ver, o segurado “fez 
jus aos proventos decorrentes do benefício da apo-
sentadoria”. 

Por isso, em seu substitutivo, incluiu um parágrafo 
estabelecendo que a renúncia à aposentadoria “não 
implica devolução dos valores percebidos enquanto 
esteve aposentado”.

O governo, como sempre age em casos como 
esses, já apresenta cálculos bilionários. Em 20 anos, 
a desaposentadoria poderá custar de R$ 50 bilhões a 
R$ 70 bilhões, segundo suas estimativas. 

Qualquer que seja o custo, porém, o projeto ape-
nas restabelece o direito do segurado ao benefício pro-
porcional ao valor e ao tempo de contribuição. 

Mesmo assim, o governo quer barrar o projeto 
ainda no Senado, alegando que não há dinheiro.

Mas ele existe, por exemplo, para pagar a apo-
sentadoria da governadora do Maranhão, Roseana 
Sarney, como servidora do Senado – onde foi admitida 
sem concurso público – com benefício vitalício de R$ 
20,9 mil, que se somará aos R$ 15,4 mil que receberá 
de aposentadoria como governadora”. 

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE-
NADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, “Desaposentadoria promove justiça, dizem 
especialistas. Centrais sindicais afirmam que revisão 
representa o direito do trabalhador de se beneficiar do 
recolhimento de contribuições.

Aprovada na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado, o projeto de lei que prevê a possi-
bilidade de renúncia da aposentadoria para recalculo 
do benefício é visto como uma conquista por advoga-
dos especializados em previdência e por sindicalistas.

“Essa lei trará justiça social para os trabalhadores 
aposentados, porque o Estado, quando retirou o pecú-
lio (devolução da contribuição feita pelo aposentado), 
diz que quem voltou a trabalhar é obrigado a contribuir 
sem ter direito a benefícios. Isso é inconcebível, por-
que é uma contribuição sem contrapartida”, avalia o 
advogado André Luiz Marques, presidente do Instituto 
dos Advogados Previdenciários (IAP).

“A partir do momento em que o cidadão aposen-
tou-se e continuou trabalhando e, por força de lei, é 
obrigado a contribuir com a Previdência, é inaceitável 
e até inconstitucional que essas contribuições sirvam 
absolutamente para nada”, acrescenta Marques.

A opinião do advogado repercute no mesmo 
sentido entre sindicalistas. “A gente via essa impossi-
bilidade de recalcular o valor da aposentadoria como 
um grande castigo, porque se o trabalhador continua 
na ativa, é justo”, justifica o presidente da CUT/RS, 
Claudir António Nespolo.

“Nós vemos com grande alegria essa posição do 
Senado, que tem tido encaminhamentos e decisões 
que são de interesse do povo e dos trabalhadores”, 
afirma o presidente da Força Sindical do Rio Grande 
do Sul, Cláudio Janta.

Janta argumenta que a aposentadoria já sofre com 
reduções pelo fator previdenciário e que o recalculo 
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do benefício para quem continua contribuindo com o 
sistema “é um direito”.

A possibilidade de renúncia da aposentadoria 
já existe para os servidores públicos. O mecanismo, 
chamado de desaposentadoria ou desaposentação, 
permite a revisão no valor do benefício, reconsideran-
do o tempo total de contribuição no cálculo.

“Esse argumento é um dos que os advogados uti-
lizam na sua fundamentação ao requerer judicialmente 
essa desaposentadoria”, explica Marques.

Para o advogado especializado em Direito Previ-
denciário Décio Scaravaglioni “hoje em dia se paga a 
contribuição e ela não tem destinação alguma”.

Scaravaglioni ressalta que a contribuição dos 
aposentados representa valores significativos para 
Previdência, já que, segundo ele, a maior parte dos 
aposentados que seguem contribuindo com o sistema 
é composta por profissionais que dão continuidade à 
carreira e que têm um vencimento maior.

O senador Paulo Paim (PT-RS), autor do proje-
to de lei, esclarece que a possibilidade de revisão do 
benefício não é um favor.

“O aposentado que contribui não está pedindo 
nada de graça. Ele está contribuindo”, defende.

Há 24 mil ações judiciais requerendo a desa-
posentadoria, de acordo com levantamento da Pro-
curadoria do Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), que resultariam em 70 mil ações, segundo o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por conta dos 
recursos apresentados.

Segundo o levantamento mais recente do INSS, 
de fevereiro de 2012, há 703 mil aposentados contri-
buindo com o sistema.

O advogado especialista em previdência Décio 
Scaravaglioni salienta que o número de aposentados 
com direito a requerer revisão pode passar de milha-
res de pessoas.

“Qualquer aposentado que contribuiu por algum 
tempo, mesmo que não esteja recolhendo agora, tem 
direito a requerer um novo benefício com base na con-
tribuição adicional. Então, o número de pedidos vai su-
perar o de contribuintes aposentados ativos.”

O Supremo Tribunal Federal (STF) avalia a pro-
cedência de uma dessas ações, com intuito de criar 
jurisprudência. A ação é coletiva e de autoria da auxi-
liar de farmácia aposentada Lúcia Costella (primeira 
ação neste sentido), que requer juntamente com outras 
quatro aposentadas do Grupo Hospitalar Conceição, o 
direito à renuncia ao benefício, garantido na década de 
1990, para recalculo do valor, considerando contribui-
ções feitas posteriormente. “Eu me aposentei e conti-
nuei trabalhando por seis ou sete anos”, explica Lúcia.

Para o advogado de Lúcia, Cristiano Ferreira, a 
legislação favorece a tramitação do processo no STF, 
que já obteve parecer favorável do ministro-relator 
Marco Aurélio Mello.

“Não é uma garantia de que os processos vão ser 
favoráveis, mas a legislação (aprovação na comissão 
do Senado) é um indício positivo”, defende.

Defensores do projeto rechaçam argumento con-
trário do governo.

Segundo artigo publicado em outubro de 2011 
pelo diretor do Departamento do Regime Geral da Pre-
vidência Rogério Nagamine Costanzi, a longo prazo 
a desaponsentadoria poderia gerar um déficit previ-
denciário de R$ 69 bilhões. Os dados que subsidiam 
o estudo são de 2010.

O senador Paulo Paim (PT/RS) argumenta que 
o projeto de lei foi estruturado em estudos e que esse 
argumento não faz sentido. “Como é que você vai dar 
gasto se você está contribuindo?”, questiona. “Quan-
to mais o trabalhador ficar em atividade, mais ele vai 
contribuir”, completa.

“Falam que vai trazer um custo, um rombo, para 
o INSS, mas isso não é representativo”, atesta o ad-
vogado André Luiz Marques.

“Não tem que se falar em rombo da Previdência 
por conta disso. O sistema de seguridade social não 
é feito para ter superávit e, muito menos, déficit. Você 
não pode aceitar uma contribuição sem ter a contra-
partida do benefício”, explica.

Entre as centrais sindicais prevalece a mesma 
lógica. “Essa é uma conversa pouco séria por parte 
dos agentes do governo.

A Previdência, se você somar a contribuição dos 
empresários e dos trabalhadores da iniciativa privada, é 
superavitária, sustentável a longo prazo”, pontua Clau-
dir Antônio Nespoto, presidente da CUT/RS, dizendo 
que o problema é de gestão.

“Os constituintes brasileiros destinaram à popu-
lação benefícios justos, como o auxílio para crianças 
deficientes e aposentadoria ao trabalhador rural, só que 
tudo sai da contribuição dos assalariados da iniciativa 
privada e da contribuição empresarial.

O governo, no decorrer dos anos, não cumpriu 
a sua parte que era repassar à Previdência os custos 
desses setores”, defende.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, por uma questão de compromissos as-
sumidos anteriormente, eu não pude acompanhar a 
presidenta Dilma Rousseff, na sexta-feira passada, dia 
12, ao estado do Rio Grande do Sul. 
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Eu estava na cidade de Aracaju, capital do Ser-
gipe, participando do Primeiro Seminário Nacional de 
Aposentados, Pensionistas e Idosos. O evento foi uma 
promoção da Confederação Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas (COBAP) e Federação das Associações 
de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de 
Sergipe (FAAPI-SE).

Falei lá sobre o projeto de desaposentadoria, o 
fim fator previdenciário, perdas salariais, Estatuto do 
Idoso, conjuntura nacional.

Mas, Sr. Presidente, a presidenta Dilma Rousseff 
estava acompanhada das ministras Tereza Campelo, 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Maria 
do Rosário, dos Direitos Humanos, e do ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, do governador 
do estado, Tarso Genro, além de deputados federais e 
estaduais, prefeitos e vereadores. 

Esta foi a décima quarta visita ao Rio Grande do 
Sul após a sua chegada a Presidência da República. 
E esta também foi uma agenda das mais positivas. 

A presidenta foi a estrela da formatura de 2.223 
mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), destinado a qualificar 
jovens do Ensino Médio e beneficiários de programas 
sociais.

Das 384 mil matrículas do Pronatec Brasil Sem 
Miséria em todo o país, quase 60 mil foram feitas no 
Rio Grande do Sul.

O Pronatec Brasil Sem Miséria oferece, em todo 
o país, 448 cursos em diferentes áreas. Com duração 
mínima de 160 horas, os cursos são destinados a pes-
soas com mais de 16 anos. 

Além de material escolar e didático, os alunos 
recebem alimentação e transporte. O programa é exe-
cutado pelo MDS e Ministério da Educação em par-
ceria com governos estaduais, prefeituras e iniciativa 
privada, por meio do Sistema “S” (Senai, Sesi, Senac, 
Sesc, Sest e Senar), entre outros.

A estudante Adelina Fátima leu o juramento em 
nome de todos os formandos. Disse ela: Prometo Valo-
rizar a oportunidade que tive / Aplicar os ensinamentos 
que recebi / Exercer com zelo e empenho / minha nova 
atividade profissional / Prometo / Vivenciar o presen-

te / Com os olhos no futuro / E continuar a crescer / 
Aprendendo sempre mais / Prometo / Ser um exemplo 
/ Para minha família /. E para todos que me cercam / 
Para que acreditem / Que as oportunidades existem / 
E que sempre é possível mudar.

Todos vocês sabem que eu sou oriundo do ensino 
técnico. Fui estudante do SENAI. E quando vejo hoje 
o nosso país avançando nesse sentido, tudo isso, me 
deixa muito orgulhoso. 

Dilma também avalizou o complemento que o 
governo Tarso Genro fará aos beneficiados pelo Bolsa 
Família com crianças na faixa de zero aos seis anos. 
O investimento do Estado será de R$ 80 milhões até 
março de 2014.

Logo em seguida, no Cais do Porto, a nossa Pre-
sidenta falou sobre infraestrutura e entregou 25 ônibus 
escolares, 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladoras, 
para 69 municípios.

E sobre investimento em rodovias ela disse: “Nos-
so país precisa ser competitivo. Seremos competitivos 
se tivermos uma infraestrutura forte. Rodovias, ferrovias, 
hidrovias, portos e aeroportos são essenciais para o 
país. Sem eles o Brasil não compete internacionalmente 
como deve, nem aproveita oportunidades”.

A Região Metropolitana da Capital receberá duas 
das três obras. Ainda em construção, a BR-448, de-
safogo para o trânsito da BR-116, ganhará extensão 
até Estância Velha. 

Com a mesma intenção, a própria BR-116, entre 
a Capital e Novo Hamburgo, passará por melhorias. A 
maior obra, de 235 quilômetros, será a construção da 
BR-392 entre Santa Maria e Santo Ângelo.

Esses investimentos anunciados para o Rio Gran-
de do Sul pela presidenta Dilma Rousseff ultrapassam 
a casa dos 2,4 bilhões de reais. O meu estado está 
de parabéns.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE-
NADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exª será atendido, Senador Paulo 
Paim, na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros.
V. Exª tem a palavra, Senador Renan.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti; Srs. 
Senadores; Srªs Senadoras, há nove anos, está em 
tramitação no Congresso Nacional o Estatuto da Ju-

ventude, e estamos muito perto de um final feliz para 
esse Estatuto. Será a primeira legislação, em nível 
constitucional, a tratar da juventude como política de 
Estado. Ensinou-nos Roosevelt: “Nem sempre podemos 
construir o futuro para a nossa juventude, mas pode-
mos construir nossa juventude para o futuro.”

O Estatuto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma 
bandeira histórica dos movimentos juvenis que irá ga-
rantir a todos que estão na faixa etária entre 15 e 29 
anos de idade uma série de benefícios. Entre esses 
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direitos, que até hoje se encontravam negados aos 
jovens, está a meia-entrada em eventos de natureza 
artístico-cultural, de entretenimento e de lazer, uma 
das principais reivindicações dos jovens, que ressalto 
pelo seu grande significado emblemático.

A meia-entrada permitirá que muitos jovens de 
família com menor poder aquisitivo consigam ingressar 
em teatros, em cinemas e em muitos outros espetácu-
los de natureza cultural. Essa possibilidade de acesso 
mais barato aos eventos dessa natureza é de suma 
importância para o futuro dos jovens.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é nessa etapa 
da vida que o contato com as produções artístico-cul-
turais é mais profícuo, contribuindo de forma muitas 
vezes determinante para a formação da personalidade 
do indivíduo. É nessa etapa da vida que normalmen-
te descobrimos nossas potencialidades e definimos 
nossa visão de mundo, nossas opções profissionais 
e, principalmente, as bases de nosso caráter.

O mais importante, contudo, é que a aprovação 
do Estatuto significa que aos jovens serão dadas me-
lhores condições de acesso à cultura de nosso País 
e, sem dúvida, a possibilidade de serem ainda mais 
ativos na construção de um Brasil mais soberano e 
mais desenvolvido.

Assim, reitero, Sr. Presidente, a participação da 
juventude é sempre importante para o amadurecimento 
da consciência nacional, da cidadania e da fundamen-
tal renovação. A alma da juventude é intrinsecamente 
revolucionária. É preciso que assim seja sempre. Se 
tivermos jovens irrequietos, libertários e mudancistas, 
não teremos, sem dúvida, adultos reacionários. Tris-
te da nação cujos jovens envelhecem precocemente!

Falo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a 
experiência de quem, no movimento estudantil, esteve 
nas ruas, brigando para implementar essa revolução 
que hoje chamamos democracia. O custo, como todos 
sabem, foi muito alto, e, hoje, na maturidade democráti-
ca, não devemos ser complacentes com qualquer gesto 
ou intenção que tenda a abolir direitos e liberdades, 
principalmente a liberdade de expressão, o direito à 
diferença, à divergência.

Eu disse no meu discurso de posse como Pre-
sidente do Senado Federal e reitero aqui: temos um 
compromisso com a liberdade de expressão, e qual-
quer tentativa tendente a constrangê-la será rechaçada 
pelo Senado Federal.

(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Encerrando, Presidente Mozarildo Cavalcanti, essas 
breves palavras, saúdo os jovens de todo o Brasil que 
participaram dessa luta. Gostaria de fazer uma men-
ção especial à juventude do PMDB, que está prati-

camente acampada em Brasília há meses, na busca 
da aprovação do Estatuto. Mesmo que tardiamente, 
o Estatuto da Juventude, depois de longa tramitação, 
será, se Deus quiser, amanhã, aprovado pelo Plenário 
do Senado Federal.

Antes de encerrar, concedo um aparte ao Sena-
dor Paulo Paim.

Hoje, acaba sendo uma grande oportunidade para 
que possamos acertar a mão com relação à aprecia-
ção definitiva dessas matérias.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Renan, eu estava ali conversando com a imprensa, e 
eles falavam também do Estatuto da Juventude, como 
também da desaposentadoria. Eu não poderia deixar 
de vir aqui cumprimentar V. Exª. Desde o primeiro mo-
mento em que não somente eu, mas também jovens de 
todos os partidos, inclusive do seu Partido, entregamos 
um grande documento pedindo o Estatuto da Juventu-
de já, V. Exª deu todo o apoio para que a Comissão o 
votasse. Inclusive na questão do requerimento de ur-
gência, nós viemos aqui, falamos com V. Exª, que nos 
disse: “Hoje, vamos votar a urgência, mas, na semana 
que vem, na terça-feira, amanhã, ou na quarta-feira, 
o número 1 da pauta será a aprovação do Estatuto da 
Juventude”. Nós estamos ajustando todos os enten-
dimentos com o MEC, para não trazer prejuízo às co-
tas, que é um sucesso absoluto; a votação no Senado 
e na Câmara e também a questão da meia-entrada. 
Os artistas estão fazendo um apelo para que haja um 
limite, para que não sejam 100%. Isso também está 
sendo costurado com a juventude brasileira de todos 
os partidos, com os líderes de todos os partidos, com 
o movimento social e sindical. Todos estão trabalhando 
em sintonia com a conversa que tivemos com V. Exª.

(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero dizer 

que muitos duvidavam, mas V. Exª, no exercício da Pre-
sidência, votou a PEC das domésticas, que é um suces-
so absoluto e que a sociedade está assimilando. V. Exª 
votou o Estatuto da Juventude. V. Exª, tenho certeza, 
vai colaborar para o andamento dessa matéria. V. Exª 
já deu o sinal verde do seu Partido e a sua orientação 
àqueles que V. Exª lidera. V. Exª lidera todos na Casa, 
mas há um setor... V. Exª sabe que o PMDB é o maior 
Partido do Estatuto da Juventude. Quanto ao próprio 
Fundo dos Estados, V. Exª o trouxe ao plenário, com 
um debate democrático. Pode ser que não tenha sido 
aquilo que eu gostaria, mas V. Exª assumiu o compro-
misso que o Supremo exigiu de colocar a matéria em 
votação. V. Exª não vacilou e a colocou em votação. 
E que prevaleça a vontade da maioria! Enfim, quero 
cumprimentá-lo pelo mandato como Presidente da 
Casa. Está deixando muita gente que o criticou com a 
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boca meio aberta, com boca de jacaré. Estamos na-
quela do avestruz que enfia a cabeça na areia, porque 
não tem o que dizer. Parabéns a V. Exª!

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Agradeço a V. Exª. Eu queria também cumprimen-
tar V. Exª pelo grande trabalho que fez na construção 
desse acordo, para que, rapidamente, no Senado Fe-
deral, pudéssemos apreciar o Estatuto da Juventude.

Há pouco, eu ouvia o discurso de V. Exª com rela-
ção à desaposentadoria, à defesa da desaposentadoria. 
Eu queria dizer a V. Exª que o recurso para o Plenário 
do Senado Federal só teria sentido se a matéria esti-
vesse tramitando terminativamente na Comissão, mas 
ela vai ainda à Câmara dos Deputados.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Exatamente!

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – E os argumentos que V. Exª levantou hoje aqui 
são irrespondíveis, do ponto de vista de que não pe-
nalizam a Previdência, de que, na medida em que o 
trabalhador não se aposenta por opção pessoal dele 
e continua pagando para a Previdência, acontece exa-
tamente o oposto.

Eu quero dizer a V. Exª que, da forma que puder, 
eu quero assumir o compromisso com V. Exª e com o 
Brasil no sentido de que daremos a última palavra com 
relação a essa questão, também afirmando o Congres-
so Nacional definitivamente com relação à sua análise 
e ao término da sua tramitação.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente. Eu sabia que podíamos contar 
com V. Exª. V. Exª foi feliz. Daqui, vai para lá e ainda 
volta para cá. E nós vamos ter que apreciar...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Se for alterada, a matéria volta para cá.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E nós a 
apreciaremos aqui, neste plenário. Meus cumprimen-
tos, mais uma vez, a V. Exª!

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Um grande abraço, Senador Paim! Muito obrigado.

Muito obrigado, Sr. Presidente Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Com a palavra, o Senador Ataídes 
Oliveira, do PSDB de Tocantins, por permuta com a 
Senadora Angela Portela.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna para falar sobre o nosso querido Estado do To-
cantins e das suas potencialidades, dos seus incenti-
vos e das oportunidades que nosso Estado oferece a 
todos os empresários brasileiros e ao povo brasileiro, 
ao povo do nosso País.

Sr. Presidente, mais uma vez, assomo a esta 
tribuna para falar sobre o meu querido Estado do To-
cantins, um Estado jovem, pleno de oportunidades, 
com vasto potencial de crescimento.

Tocantins tem o quarto melhor PIB da Região 
Norte do País e ocupa o 24° lugar no ranking nacional. 
Com relação à taxa de crescimento anual, o Estado 
ocupa o primeiro lugar do ranking, registrando 14,2% 
em 2010.

No que diz respeito ao crescimento acumulado 
nos últimos oito anos, o Estado também se destaca no 
cenário nacional. Tocantins cresceu o dobro da média 
nacional, realidade já apresentada no último balanço 
divulgado pelo IBGE em 2009.

A produção da bioenergia, por exemplo, é uma 
das principais vocações do Estado. Tocantins conta 
com duas usinas de biodiesel em funcionamento e 
mais três em instalação, cuja matéria-prima é forneci-
da por milhares de propriedades produtoras de soja e 
de outras plantas similares.

Sr. Presidente, nosso Estado tem 14 milhões de 
hectares disponíveis para cultivo. Desse total, pelo 
menos 5 milhões de hectares correspondem a pas-
tagens degradadas, prontas para serem destinadas à 
produção, sem a necessidade de derrubar uma única 
árvore sequer e sem a desvantagem de desvirtuar as 
terras que hoje produzem alimentos.

A projeção do Governo do Estado é que, nos 
próximos dez anos, 24 usinas de etanol e 20 usinas 
de biodiesel sejam instaladas numa área de quase um 
milhão de hectares, sem contar outros investimentos 
associados à atividade, que certamente serão realiza-
das nesse período.

É claro que a produção de matéria-prima para 
os biocombustíveis são apenas uma parcela do total 
da produção agrícola do Estado. O setor agrícola é o 
carro-forte da economia tocantinense e corresponde 
a mais de 80% da riqueza produzida no Estado. E não 
poderia ser diferente, dadas as características natu-
rais do Estado, que são essenciais para a agricultura 
e a pecuária. 

Metade do nosso território é composto por ter-
ras férteis. A água é farta, pois o Tocantins é banhado 
pela maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, 
formada pelos Rios Tocantins e Araguaia, que cortam 
o Estado de Norte a Sul. Essa situação geográfica dá 
também ao Estado a condição de construir o maior 
modal logístico de transporte do País, ao abrigar o 
também maior eixo ferroviário brasileiro. 

Os terrenos de plantio são planos, na sua absolu-
ta maioria. As estações climáticas são bem-definidas, 
e a quantidade de horas de luz solar é abundante e 
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superior à media nacional. Portanto, Sr. Presidente, lá, 
temos terras férteis, temos água e muito sol.

Além do imenso potencial para o plantio de ma-
térias-primas para o biocombustível, Tocantins já é 
uma referência para o agronegócio brasileiro. Somos 
os maiores produtores de grãos da Região Norte do 
País, com destaque para a soja. A soja e a carne bo-
vina lideram o ranking de exportação do Tocantins. De 
janeiro a outubro do ano passado, a exportação no To-
cantins apresentou alta de mais de 24,66%, subindo 
de US$447 milhões para mais de US$594 milhões. Só 
nos primeiros nove meses de 2012, o Estado ultrapas-
sou todo o montante de exportações de 2011, que foi 
de aproximadamente de US$486 milhões.

A produção de minerais é outro ponto forte do 
Estado do Tocantins que quero destacar. Temos uma 
forte indústria de matérias-primas voltadas para a cons-
trução civil, o que se harmoniza com o crescimento 
que o Estado vem experimentando desde sua criação.

A produção de argila e areia, rochas britadas e 
cascalho, além de calcários que são aplicados na fa-
bricação de cimento e na correção de solo, já é uma 
realidade. A esmeralda, a granada e o quartzo são 
algumas das gemas que produzimos no Estado. Con-
tudo, o que mais chama a atenção no momento em 
relação à produção de minérios é o imenso potencial 
a ser explorado nos próximos anos. A produção de ro-
chas fosfáticas e de zirconita secundária está sendo 
implantada, assim como lavras de ouro e manganês. 
A produção de minério de ferro está sendo viabilizada 
no Município de Lagoa da Confusão. Com certeza, o 
Tocantins ainda produzirá muito mais nessa área. Fir-
mo minha convicção, pois o DNPM – Departamento 
Nacional de Produção Mineral está avaliando as pro-
missoras reservas de fosfato, minério de ferro, níquel, 
cobre e rochas ornamentais.

No que se refere à atividade turística, o Tocantins 
tem clara vocação para o turismo verde. Localiza-se no 
território do Estado, por exemplo, a Ilha do Bananal, 
a maior ilha fluvial do mundo. Localizada no Rio Ara-
guaia, tem cerca de 20 mil quilômetros quadrados, e é 
um dos principais santuários ecológicos do nosso País. 

O Rio Araguaia, por sua vez, é referência na-
cional quando o assunto é pesca esportiva. As praias 
que se formam tanto no Rio Araguaia quanto no Rio 
Tocantins, durante o período das secas, atraem milha-
res de turistas anualmente. Os parques estaduais do 
Cantão e do Jalapão, além de sua relevância ecológica 
e turística, também são verdadeiros polos econômicos 
e geram emprego e renda para os habitantes das ci-
dades que os circundam. Estão à espera dos turistas 
centenas de cachoeiras no entorno da nossa capital, 

Palmas, uma ocorrência geográfica relativamente rara 
e de grande beleza.

O Tocantins teve a graça de herdar do antigo norte 
goiano localidades de inegável importância histórica. Os 
principais exemplos são as cidades de Porto Nacional, 
Monte do Carmo e Natividade. Em particular, destaco 
a cidade de Natividade, carinhosamente considerada 
pelos tocantinenses como a capital cultural do Esta-
do. A cidade ganha tal título por manter ruas e casas 
construídas nos séculos XVIII e XIX com as mesmas 
características do ciclo do ouro daquela época. É em 
Natividade, aliás, que ocorre a tradicional romaria do 
Senhor do Bonfim, a festa popular mais importante do 
nosso Estado.

A infraestrutura do Tocantins, no que diz respeito 
ao transporte, está estruturada sobre dois eixos impor-
tantes: a Ferrovia Norte–Sul e a Hidrovia Tocantins. Pra-
ticamente concluídos, esses eixos já transformaram o 
Estado em um grande corredor logístico, que passa a 
ligar o norte ao centro do País; e, o que é mais impor-
tante, por intermédio de meios de transportes baratos 
e minimamente poluentes.

A Ferrovia Norte-Sul já opera com bastante efi-
ciência e permite, por exemplo, o escoamento e a ex-
portação de minério de ferro por intermédio do Parque 
Multimodal de Guaraí.

Mas não nos situamos somente no eixo de de-
senvolvimento Norte–Sul. No sentido Oeste–Leste, o 
Tocantins, mais uma vez por sua posição geográfica, 
é engrenagem estratégica para o crescimento brasi-
leiro. No extremo Sul, a Ferrovia de Integração Oeste-
-Leste está em construção e ligará Figueirópolis, no 
Tocantins, às cidades de Ilhéus, Caetité e Barreiras, 
no Estado da Bahia.

A ligação, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, for-
ma mais um corredor de transporte e tornará ótima a 
operação do Porto de Ponta da Tulha e ainda abrirá 
nova alternativa de logística para portos no Norte do 
País, que já recebem cargas via Ferrovia Norte–Sul e 
Estrada de Ferro Carajás.

No outro extremo do Estado, na região do Bico do 
Papagaio, mais um projeto importante está em execu-
ção. A região se destaca pelo inquestionável potencial 
que detém para receber e escoar a produção indus-
trial da Zona Franca de Manaus para as Regiões Sul 
e Sudeste, bem como ser um centro de distribuição de 
alimentos para a Região Amazônica e também para 
o exterior. Tamanha potencialidade fez projetar obras 
estratégicas que permitirão a integração do Porto de 
Praia Norte às rotas de três dos principais portos do 
País: o de Manaus, o de Belém e Itaqui.

O Porto de Praia Norte, verdadeira rota alternativa 
de saída do corredor centro-norte, recebe investimentos 
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públicos e privados próximos de meio bilhão de reais, 
o que gera cerca de mil empregos diretos para os mo-
radores daquela região, ou seja, do Bico do Papagaio.

Na região mais central do Tocantins, a Plataforma 
Multimodal de Porto Nacional/Palmas, o centro nervoso 
da Ferrovia Norte-Sul, é parte do complexo logístico, 
que, atualmente, forma o maior modal de transporte 
do País, como já havia afirmado.

Tocantins oferece um dos melhores leques de 
incentivos fiscais do País. São muitos, e eu gostaria 
aqui de assinalar só alguns deles: o Proindústria; o 
Prosperar, que é do comércio atacadista, produção de 
carne, produção de frutas e pescados; indústria auto-
mobilística; complexo agroindustrial; o E-Commerce, 
comércio atacadista de produtos farmacêuticos; indús-
tria de confecção e a Prologística. Modalidades que 
disponibilizam entre si outros benefícios, reduções 
tributárias e facilidades para instalação e manutenção 
do empreendimento.

Esse tipo de apoio geralmente é voltado para 
pequenas, médias e grandes empresas, uma vez que 
uma microempresa pode optar pelos incentivos, desde 
que esteja enquadrada no Simples Nacional. A ideia 
é conquistar novos empreendimentos e novos empre-
sários, que venham a se instalar no Estado, gerando 
empregos e impulsionando a arrecadação de impos-
tos, de modo que contribuam para o desenvolvimento 
econômico do Tocantins. 

Porém, mesmo incentivando constantemente 
empreendimentos maiores, o Governo do Estado en-
tende que são os empresários de micro e de peque-
nas empresas os grandes responsáveis pela geração 
de emprego no Tocantins É por isso que também há 
projetos voltados exclusivamente para esse público. 

E é sabido, Presidente – nós temos falado sem-
pre aqui –, que realmente é o empresário a força mo-
triz deste País. É ele que gera emprego e que distribui 
renda, o que o nosso Estado de Tocantins tanto ne-
cessita. E sabemos que quem dá emprego neste País 
é o pequeno e o médio empresário. 

Eu percebo, através do Sebrae, uma empresa 
que foi criada com a finalidade exclusiva de dar su-
porte a pequenas e a médias empresas, que, hoje, há 
algo em torno de R$2,5 bilhões aplicados em banco. 
O Sebrae podia pegar esse dinheiro, hoje aplicado, e 
investir nessas pequenas e médias empresas, que, 
com certeza, o País melhoraria o seu crescimento. Nós 
teríamos, Senador Ciro Nogueira, mais emprego, mais 
crescimento, mão de obra qualificada e, com certeza, 
principalmente, o nosso Estado cresceria muito mais.

Pois bem, entre as ações mais recentes, está a 
implantação do Femep – Fórum Estadual das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte, em maio deste 

ano. A partir da criação do fórum, muito tem sido feito 
para beneficiar as MPEs. 

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) – 

Entre as ações, está o estudo para a implantação do 
Projeto Integrar, que deve fazer valer a Lei da Redesim 
do Estado. O objetivo é reunir todos os processos para 
abertura, alteração e encerramento de empresas em 
um só lugar, diminuindo a burocracia e o tempo gasto 
com esse tipo de procedimento. A expectativa é a de 
que, a partir do momento em que a Redesim estiver 
plenamente funcionando, os empreendedores possam 
diminuir o tempo de espera para abrir uma empresa, 
que é em torno de 60 dias – o que é um absurdo –, 
para, no máximo, sete dias.

Para 2013, o Governo do Estado prepara um le-
que de vantagens para atração de novas empresas e 
valorização das já instaladas no Estado. 

Parque tecnológico construído – prevê a implan-
tação do primeiro parque tecnológico do Estado, onde 
pesquisas poderão ser desenvolvidas e novas empre-
sas incentivadas.

Novo distrito industrial, em Palmas, entregue com 
toda a infraestrutura pronta – o projeto deve custar 
cerca de R$7 milhões, advindos do Fundo de Desen-
volvimento Econômico.

Distrito industrial da cidade de Paraíso, localizada 
a cerca de 60 km de Palmas, também entregue com 
todas as obras de infraestrutura.

Em andamento, a construção de um porto na 
cidade de Praia Norte, extremo norte do Estado. O 
investimento é de um grupo alemão que apostou na 
implantação de um porto às margens do Rio Tocan-
tins. O Ecoporto Praia Norte vai diminuir o tempo do 
translado de produtos da região Norte do País até o 
Sul e o Sudeste. Sabemos que o problema logístico 
de nosso País é um dos grandes gargalos e esse por-
to, com certeza, irá viabilizar o transporte dos nossos 
alimentos, de nossa produção.

Entreposto fiscal do Governo do Amazonas fun-
cionando dentro do porto de Praia Norte. O entreposto 
fiscal vai atender a produção da Zona Franca de Ma-
naus, o que deve gerar uma redução de custos para 
as empresas. O acordo entre os dois Estados...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 

... já foi assinado. Entre as vantagens para o Tocantins 
está o lucro com serviços e a movimentação financeira 
que o porto vai gerar na região.

Estou quase concluindo, Presidente.
Primeira usina de energia fotovoltaica do Brasil 

funcionando (Sky Solar – Porto Nacional) – acabamos 
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de instalar a primeira usina fotovoltaica do País – e in-
dústria de painéis (Braxcel – Peixe).

Distrito de Colinas inaugurado e com empresas 
instaladas – as obras já foram concluídas com água, 
energia, asfalto, meio fio e iluminação pública

Digitalização de processos da Jucetins, nossa 
junta comercial do Estado.

Regulamentação da Lei Geral no Estado, decreto 
assinado em abril deste ano – a ação favoreceu cer-
ca de 47 mil empresários tocantinenses, em especial 
os de micro e pequenas empresas, para que possam 
participar de processos de compras governamentais.

Validação da Redesim no Tocantins, desburo-
cratizando processos de abertura, encerramento e 
alterações em documentação de empresas, além de 
beneficiar também outros processos.

Pois bem, Presidente, era tão-somente o que eu 
queria descrever em relação ao nosso querido Estado 
do Tocantins. 

O nosso Governador Siqueira Campos está de 
braços abertos aguardando os nossos empresários 
que queiram investir naquela região. E eu posso afir-
mar como tocantinense: lá é um paraíso de oportuni-
dades, Senador Paim; quem quiser desbravar, quem 
quiser sucesso, quem quiser oportunidade procure o 
Estado do Tocantins.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Ataídes, é um minuto no máximo, só para cumprimentá-
-lo – eu tive que sair, mas voltei a tempo de pegá-lo na 
tribuna. Eu quero cumprimentar V. Exª pelo alerta que 
está fazendo, o que fez também no meu aparte. Refiro-
-me à situação da previdência dos Municípios. Criaram 
fundos de previdência nos Municípios e em muitos Es-
tados, independentes do fundo nacional, e nós estamos 
vendo que esse dinheiro também está sendo usado, 
em inúmeros casos, indevidamente. Depois quebra o 
Município, o prefeito sai, e os trabalhadores ficam sem 
o seu fundo de pensão, seu fundo de aposentadoria. Ao 
me alertar outro dia, V. Exª dizia que vai apresentar um 
trabalho mostrando essa situação delicadíssima dos 
fundos de previdência dos Municípios, que merecem 
uma fiscalização – eu diria até uma auditoria. Depois, 
lá na frente, não adianta chorar, porque vai ficar todo 
mundo sem o direito à aposentadoria. V. Exª me alertou 
outro dia quanto a essa questão e, ao cumprimentar 
V. Exª, sugiro: vamos fazer uma audiência pública na 
comissão correspondente para debater a matéria, para 
evitar fazer no futuro o que fazemos hoje: “Ah, usaram 
o dinheiro da Previdência para construir Brasília, a 
Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói...”. Usaram até 
para o petróleo, para a Petrobras foi usado também, 
para as grandes usinas e, depois, ninguém devolveu 

o dinheiro, como não vão devolver agora o que está 
acontecendo na Previdência. Parabéns a V. Exª.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Obrigado.

Presidente, permita-me mais um minuto.
Senador Paim, eu vejo que é uma bomba-relógio 

que explodirá a médio/longo prazo em nosso País. Eu 
não tenho dúvida disso por dois motivos. 

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 

Primeiro: em 1998, como eu disse, foi criado o RPPS, 
que dá aos Estados e Municípios o direito de recolher 
de 11% a 20% daquela contribuição patronal. 

Evidentemente, os Estados e Municípios vão 
recolher o mínimo, que é 11%. Começa por aí a defi-
ciência de caixa.

Segundo: administrar esse rio de dinheiro. A in-
formação que eu tive recentemente é de que esses 
RPPS hoje têm quase R$90 bilhões em caixa. E, se 
governadores e prefeitos não tiverem competência, 
responsabilidade para administrar esse dinheiro, na 
hora em que esses beneficiários pegarem a fila – por-
que começou agora, começou em 1998 –, quando eles 
pegarem a fila para requerer os direitos deles, para ter 
os direitos…

(Interrupção no som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– … e não houver esse dinheiro em caixa…
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– … vai explodir essa bomba.
E, Senador Paim, vou começar a fazer um estu-

do sobre esse assunto; um estudo bem aprofundado. 
E concordo e coaduno com V. Exª. Precisamos fazer 
debates, chamar aqui presidentes destas… Porque 
cada um tem CNPJ próprio. Chamar esses presiden-
tes dessas entidades, desses fundos, melhor dizendo. 
Vamos chamá-los, vamos conversar com eles, vamos 
ver como está sendo gerado e administrado esse rio 
de dinheiro.

Muito obrigado, Senador Paim. Muito obrigado, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) ) – Com a palavra, a Senadora Angela 
Portela, do PT de Roraima.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, queria dar boas-vindas ao 
Senador Mozarildo, que passou um período afastado 
aqui do nosso Senado e que teve como seu suplen-
te o Senador Sodré Santoro, desenvolvendo trabalho 
com muita dignidade, com muita competência. Está de 
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parabéns o Senador pelo trabalho realizado durante 
esses quatro meses. E nós ficamos muito felizes com a 
volta do Senador Mozarildo Cavalcanti aqui entre nós, 
também realizando um trabalho que muito dignifica o 
povo do nosso Estado, o povo de Roraima.

Mas Sr. Presidente, eu gostaria de trazer um tema 
de extrema relevância para meu Estado de Roraima, 
principalmente para o Poder Legislativo estadual. Tra-
ta-se de uma situação um pouco preocupante, e nós 
queríamos aqui, neste plenário, torná-la pública e apelar 
para o Presidente da Assembleia Legislativa, o nosso 
amigo, uma pessoa séria e trabalhadora, o Deputado 
Chico Guerra. Apelar para que ele possa efetivamente 
buscar uma solução para essa questão que aflige tanto 
os servidores comissionados da Assembleia Legisla-
tiva, que foram de extrema importância e relevância 
para esses anos em que a Assembleia Legislativa tem 
funcionado, de forma eficiente, de forma eficaz, graças 
ao trabalho realizado pelos servidores comissionados, 
quanto a situação dos servidores que realizaram um 
concurso público para formar os quadros da Assem-
bleia Legislativa, em 2010, que anseiam por assumir 
os seus cargos na Assembléia Legislativa.

Eu queria aqui lembrar que, historicamente, a As-
sembleia sempre contou com grande número de ser-
vidores comissionados. Essa situação é, hoje, objeto 
da atenção do Ministério Público Estadual. 

De acordo com o Ministério Público, cerca de 
mil desses funcionários encontram-se em situação 
irregular. Em função desse quadro, o Ministério Públi-
co ingressou com ação judicial solicitando a demissão 
desses funcionários, assim como a proibição de que a 
Assembleia Legislativa nomeie novos comissionados 
enquanto não realizar concurso público.

Complica-se ainda mais a situação quando se 
sabe que a Assembleia já realizou concurso público, 
em 2010. Nesse concurso, aprovaram-se 126 candi-
datos, que, em tese, estariam já em condições de ser 
nomeados.

À época, o próprio Ministério Público questionou 
judicialmente o concurso. Propunha que o concurso 
fosse anulado. O governo estadual defendeu a validade 
desse concurso que, em sentença de primeira instân-
cia, foi mantido. O Ministério Público recorreu dessa 
decisão, mas as nomeações ainda não ocorreram.

Vive-se, portanto, um impasse. Na verdade, um 
duplo impasse, pois é necessário avaliar tanto a situ-
ação dos servidores comissionados quanto a situação 
dos concursados ainda não nomeados.

Devemos reconhecer que, por definição, sempre 
será necessário ao Poder Público contar com os ser-
vidores comissionados. Esse princípio é ainda mais 

válido quando se fala no Poder Legislativo, por sua 
própria natureza e dinâmica.

Não se deve, portanto, crucificar os comissiona-
dos, antes pelo contrário, devido à grande importância, 
nesses anos todos da Assembléia Legislativa, desde 
a criação do Estado de Roraima, do trabalho que eles 
têm realizado, um trabalho profícuo e que tem que ser 
reconhecido.

Entretanto, não podemos compactuar com essa 
indefinição que aflige tanto servidores comissionados 
como aqueles que esperam ser chamados no concur-
so público realizado em 2010. No caso específico dos 
servidores da Assembleia Legislativa de Roraima, a 
solução não é nem jamais seria uma demissão em 
massa. Nós não defendemos jamais uma situação 
dessas. As condições de contratação e permanência 
dos servidores devem ser examinadas com atenção, 
à luz da legislação vigente. Se confirmadas, as irregu-
laridades apontadas pelo Ministério Público devem ser 
devidamente corrigidas, respeitando esses servidores 
comissionados. Nada disso interfere, porém, nos direitos 
dos concursados. Esses direitos foram reconhecidos 
em sentença do Desembargador Ricardo Oliveira, pro-
latada em 23 de maio de 2012. Trata-se, portanto, de 
decisão de segunda instância; mas, lamentavelmente, 
as nomeações ainda não ocorreram.

Sabemos que inexistem impedimentos para essas 
nomeações. Não há problemas de natureza orçamen-
tária nem funcional. Nessas condições, nós queríamos 
recomendar o cumprimento das regras do jogo; que a 
nomeação dos concursados seja imediata. O concur-
so foi realizado e teve a sua validade reconhecida em 
decisão judicial. Os aprovados devem, portanto, ter 
seus direitos reconhecidos, assim como as sentenças 
devem ser cumpridas.

Então nós apelamos ao Presidente Chico Guer-
ra, que é o Presidente da Assembleia Legislativa, para 
que definitivamente possa resolver essa situação, que 
possa resolver definitivamente esse impasse que tan-
to aflige, que tanto angustia esses servidores e essas 
servidoras que são pais e mães de família do nosso 
Estado de Roraima. 

Assim, meus amigos, este é um dos temas que 
eu gostaria de abordar hoje, tornando pública aqui no 
Senado Federal a situação desses servidores comis-
sionados e concursados da Assembleia Legislativa do 
nosso Estado de Roraima. 

Outro tema que eu desejo registrar aqui, que 
eu desejo destacar nesta segunda-feira é em relação 
ao trabalho que vem sendo realizado lá no Estado de 
Roraima quanto ao Pronatec. Desejo registrar aqui o 
trabalho extremamente interessante que passou a ser 
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desenvolvido, contribuindo, valorizando a educação do 
nosso País e do nosso Estado de Roraima

O Pronatec, que foi um programa criado pelo 
Governo do Presidente Lula, da Presidenta Dilma, 
um programa que visa a formar, capacitar, preparar 
mão de obra para o mercado de trabalho brasileiro, é 
um programa que tem extrema importância, extrema 
relevância em nosso País. 

No nosso Estado de Roraima, esse projeto vem 
sendo executado pelo Senai e também pela rede esta-
dual de ensino. Com a instituição do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, 
o Senai dedicou-se com entusiasmo a participar da 
busca de suas metas. 

Passou a ser, em 2011, a única instituição do 
ensino profissionalizante de Roraima a atender o pro-
grama logo após a sua criação. No segundo momento, 
a rede estadual de ensino também passou a oferecer 
vagas visando contemplar o Pronatec.

Eu gostaria de lembrar aqui que a qualidade 
da educação básica é hoje o grande desafio ligado à 
nossa geração.

O Brasil vive, graças às políticas econômicas 
dos Governos Lula e Dilma, um momento de desen-
volvimento que nos aponta cada vez mais na direção 
do emprego, passando a ocupar o posto de sétima 
economia do mundo.

Diante dessa realidade, surge a urgente neces-
sidade de formar profissionais qualificados para atuar 
no mercado de trabalho globalizado e cada vez mais 
exigente.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técni-
co e ao Emprego – Pronatec, surgiu justamente como 
resposta imediata para essas novas questões e tem por 
meta beneficiar 3 milhões de brasileiros com a oferta 
de cursos técnicos e profissionalizantes.

Concedo um aparte ao Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Se-

nadora Angela Portela, o Pronatec é uma ideia brilhan-
te, maravilhosa. Eu concordo plenamente com V. Exª 
quando fala do Pronatec. Agora, o que me deixa muito 
triste, Senadora, é saber dessa parceria do Pronatec 
com os entes do Sistema S, em especial o que V. Exª 
acabou de colocar, Sesi e Senai do vosso Estado. Eu 
discordo. Eu discordo pelo seguinte, Excelência: Sesi 
e Senai têm bilhões de reais de dinheiro do povo apli-
cado no mercado financeiro hoje no Brasil. Se eles têm 
milhões, bilhões aplicados, por que o Pronatec tem que 
botar mais dinheiro do povo em cima dessas entida-
des? Só é esse o meu questionamento, Excelência. E 
eu gostaria muito que o Ministro da Educação olhasse 
com muito carinho essa parceria, porque, enquanto 
o Governo está botando o dinheiro do Pronatec em 

cima do Sistema S, eles estão oferecendo cursos com 
preços exorbitantes, tirando de sua responsabilidade 
a gratuidade e usando o dinheiro do Pronatec para 
fazer essa gratuidade. Então, Pronatec é uma ideia 
maravilhosa para este País, para a profissionalização 
do nosso trabalhador, mas me deixa muito preocupa-
do essa parceria com os entes do Sistema S. Era só 
isso que eu queria registrar, Senadora. Muito obrigado.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Senador Ataídes, eu queria aqui lembrar – e eu vou 
apresentar números – que, no meu Estado de Roraima, 
o Sistema tem executado, de forma muito competente, 
muito comprometida, o Pronatec.

Eu, como sou uma Senadora que atua na área 
de educação, jamais poderia deixar de acompanhar 
a execução de um projeto de extrema relevância para 
o nosso País como o Pronatec. E, lá no meu Estado, 
eles têm executado com competência...

E eu acredito que o Ministério da Educação, o 
Ministro Aloizio Mercadante deverá reconhecer os 
resultados alcançados pelo Pronatec lá em Roraima.

Eu estou acompanhando, acompanhando como 
Senadora de Roraima, a execução desse projeto. No 
momento em que eu vir que existe alguma irregulari-
dade, que existe algum não cumprimento das metas, 
que existe algum desvio de recursos, eu vou estar 
atenta também a essas questões. Mas eu não posso 
deixar de registrar, neste momento, os números que 
são de extrema relevância para a formação profissio-
nal dos trabalhadores e dos jovens do nosso Estado 
de Roraima.

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – 
Senadora, eu fico muito contente em saber que está 
funcionando muito bem e que a nobre Senadora está 
fazendo o devido acompanhamento; fico muito con-
tente. A única coisa que me preocupa, Senadora, é 
saber que existe um rio de dinheiro dessas duas en-
tidades que está no mercado financeiro, especulando 
no mercado financeiro. Ou seja, para que o dinheiro do 
Pronatec, sendo que essas empresas têm esse rio de 
dinheiro? Eu não tenho dúvida da competência e da 
responsabilidade do Ministro da Educação, o Ministro 
Aloizio Mercadante; com certeza, ele está muito atento. 
Então, a minha preocupação é esta: há dinheiro para 
oferecer esses cursos gratuitos? Há. Então, por que 
o dinheiro do Pronatec? É só esse o registro mesmo.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Angela Portela, primeiro, quero cumprimentar V. Exª 
que sempre que vem à tribuna trata de temas de todo 
o interesse do nosso povo, de toda a nossa gente. Eu 
diria que V. Exª, nesse aspecto de valorizar o ensino 
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técnico, está coberta de razão. No Governo Lula e 
Dilma, nós mais que triplicamos o número de esco-
las técnicas no País; e mais que dobramos o número 
de universidades também. Essa formação técnica vai 
permitir que a nossa juventude se prepare, que ganhe 
um salário melhor e que depois, inclusive, possa fazer 
uma universidade no período em que entender mais 
adequado. Sei da posição do Senador Ataídes, dessa 
posição firme que tem em relação ao Sistema S, mas 
minha formação foi no Senai, a de Lula também foi 
no Senai. Diria que, se pegarmos Câmara e Senado, 
veremos que aqui há mais de uma centena de parla-
mentares que passaram pelos cursos do Sistema S. 
Se o Sistema S tem problemas – e sobre isso tenho 
conversado com V. Exª –, temos de aperfeiçoá-lo, de 
melhorá-lo. Mas o Pronatec, como V. Exª falou muito 
bem, foi uma bela iniciativa do Governo da Presidente 
Dilma e do Presidente Lula, ou de Lula e de Dilma, não 
importa a ordem, já que ambos caminham na mesma 
linha. O Ministro Aloizio Mercadante tem colaborado 
muito, incentivado e multiplicado o número de escolas. 
Por isso, quero cumprimentar V. Exª. Antes, eu falava 
da tribuna e dizia que a Presidenta Dilma esteve no 
Estado este fim de semana, na sexta-feira, e levou 
mais escolas técnicas, mais investimentos para essa 
área. Que bom que o seu Estado vai pela mesma li-
nha! Sou fã do Pronatec.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Paulo Paim.

Sem dúvida nenhuma é um programa de extre-
ma relevância e importância. Por isso, estamos aqui a 
destacar esses números do Pronatec e do Sesi/Senai.

O Senai integrou-se a esse esforço do Gover-
no Federal, do Ministério da Educação, em 2011, e 
abriu 85 matrículas em cursos vinculados ao Pronatec, 
quando ainda não se tinha confirmado se seria uma 
parceria com os Estados ou com o Sistema S. Foram 
cursos como o de auxiliar administrativo, desenhistas 
de produtos gráficos/web, instalador e reparador de re-
des de computador. Como se vê, são cursos voltados 
para a nova realidade do mercado de trabalho e para 
a crescente necessidade de contarmos com técnicos 
da área tecnológica, em especial na informática.

Esse esforço acentuou-se em 2012, quando o 
Senai-RR fixou meta inicial de 1.540 matrículas, mas 
superou essa previsão. Alcançou nada mais do que 
2.354 matrículas, não apenas nos cursos originais, 
mas em diversos outros, igualmente necessários para 
a realidade econômica com a qual convivemos hoje, 
analisando o mercado de trabalho local e nacional.

Passou, também, a atender outros Municípios, 
além de Boa Vista, a nossa capital. Um esforço que 
merece a nossa atenção, o nosso reconhecimento.

Então, manifesto, aqui da tribuna, o meu reco-
nhecimento pelo trabalho realizado pelo Senai de Ro-
raima, assim como a expectativa de que esse trabalho 
se amplie ainda mais ao longo dos próximos anos.

Não podemos deixar de registrar, de falar, mais 
uma vez, aqui, de destacar, como bem colocou o Sena-
dor Paulo Paim, que os Governos Lula e Dilma sempre 
priorizaram a educação em nosso País, ampliando o 
número de vagas no ensino médio e tecnológico, pro-
fissionalizante. Inclusive, o nosso Estado de Roraima 
será contemplado com mais um instituto federal, que 
irá atender 1.250 jovens no ensino profissionalizante 
e técnico. As obras deverão iniciar logo mais, a partir 
de maio; o Instituto Federal já está tomando todas as 
providências para o início dessas obras.

Não podemos deixar, também, de reconhecer 
a ampliação das vagas nas universidades federais, a 
valorização dos cursos, a abertura de cursos noturnos 
para beneficiar os trabalhadores, os estudantes de bai-
xa renda que precisam trabalhar, ampliando também 
as vagas no ProUni.

O ProUni é de fundamental importância para o 
nosso País. Não podemos deixar, também, de desta-
car o Fies, que está possibilitando que os alunos de 
baixa renda tenham acesso ao ensino superior privado.

Então, são inúmeras as ações que a gente gos-
taria de destacar, com veemência, no Governo da 
Presidenta Dilma na área de educação.

Reconhecemos, Sr. Presidente, que há muito a ser 
feito, mas o Governo da Presidenta Dilma é consciente 
da necessidade de avançarmos, inclusive aprovando 
o Plano Nacional de Educação, que define metas e 
diretrizes para a educação do nosso País até 2020. 
No momento, encontra-se na Comissão de Assuntos 
Econômicos e deverá passar ainda pela Comissão de 
Educação e outras comissões.

Então, há urgência, há necessidade da aprovação 
do Plano Nacional de Educação para que nós tenhamos 
metas claras, diretrizes para todas as modalidades de 
ensino, para a educação em nosso País.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Angela Portela, o Sr. 
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senadora Angela Portela.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência designa o Senador Mozarildo 
Cavalcanti para integrar, como titular, as Comissões de 
Assuntos Sociais; Constituição, Justiça e Cidadania; Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte; Comissão de 
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Relações Exteriores e Defesa Nacional; e Desenvolvi-
mento Regional e Turismo, em substituição ao Senador 
Sodré Santoro, nos termos dos Ofícios nºs 80 a 84, de 
2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 80/2013-BLUFOR

Brasília, 15 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência, para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar, União e Força, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti como membro titular da Comissão 
de Assuntos Sociais – CAS, em vaga anteriormente 
ocupada pelo nobre Senador Sodré Santoro.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

Of. nº 81/2013-BLUFOR

Brasília, 15 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Mo-
zarildo Cavalcati como membro titular da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em vaga ante-
riormente ocupada pelo nobre Senador Sodré Santoro.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL. 

Of. nº 82/2013-BLUFOR

Brasília, 15 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti como membro Titular da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte – CE, em vaga ante-
riormente ocupada pelo nobre Senador Sodré Santoro.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força – PTB/PR/PSC/PPL.

Of. nº 83/2013-BLUFOR

Brasília, 15 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 

pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti como membro Titular da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, 
em vaga anteriormente ocupada pelo nobre Senador 
Sodré Santoro.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força –PTB/PR/PSC/PPL.

Of. nº 84/2013-BLUFOR

Brasília, 15 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador 
Mozarildo Cavalcanti como membro Titular da Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, 
em vaga anteriormente ocupada pelo nobre Senador 
Sodré Santoro.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força – PTB/PR/PSC/PPL.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Respeitando a alternância entre Líderes e ora-
dores inscritos, passo a palavra ao Senador Romero 
Jucá, do PMDB de Roraima, pela Liderança do PMDB.

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental, Se-
nador Romero.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, para mim é uma honra poder 
estar me dirigindo a todas as pessoas que estão nos 
acompanhando pela TV e pela Rádio Senado, Sr. 
Presidente.

Queria fazer quatro registros rápidos. Serei rápi-
do, Senador Cícero Lucena – pode ter certeza disso 
– e Senador Ciro Nogueira também.

O primeiro deles é agradecer à Confederação 
Nacional do Comércio a outorga do colar de grande 
mérito das Federações do Comércio da Amazônia Le-
gal, que me honraram com essa distinção, na sexta-
-feira passada, na cidade de Porto Velho.

Houve um encontro de presidentes das federa-
ções dos comércios de toda a Amazônia Legal, com 
onze Estados representados, e eu, o Governador de 
Rondônia, Confúcio Moura, e o empresário Sérgio Lon-
gen fomos homenageados com esse reconhecimento, 
que para nós é um incentivo muito grande.

Queria registrar, efetivamente, corroborando inclu-
sive o que disse lá no meu discurso, representando os 
agraciados com o prêmio, o nosso reconhecimento ao 
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trabalho da Federação do Comércio, da Confederação 
Nacional do Comércio e ao Sistema S.

O Senador Ataídes tem feito uma campanha e 
um questionamento sobre o Sistema S, a Senadora 
Angela Portela falou aqui também, mas, no caso da 
Amazônia e no caso de Roraima, temos um trabalho, 
feito tanto pelo Sesc/Senac quanto pelo Sesi e também 
por outras confederações, extremamente relevante e 
importante para o nosso Estado.

Então, gostaria aqui de agradecer e registrar o 
trabalho do Sesc, do Senac, porque também foram 
parte da homenagem que fizeram a mim.

Quero também, Sr. Presidente, registrar, com sa-
tisfação, que a Presidenta Dilma Rousseff sancionou a 
Lei do Orçamento Federal para 2013, que nós votamos 
só este ano por conta da questão dos royalties. E a 
sanção da Presidente Dilma orgulha-me muito porque 
foi uma sanção feita sem nenhum veto. O orçamento 
foi sancionado sem nenhum veto neste ano! E o Go-
verno tem um instrumento efetivo para trabalhar, para 
ampliar os investimentos e para aumentar a geração 
de emprego, Senador Paim, porque este é um desafio 
que nós temos. Nós estamos vivendo uma encruzilha-
da econômica, um desafio importante. Tem caído o 
nível de crescimento do emprego. Nós temos que re-
tomar o nível do crescimento da economia e também 
do crescimento do emprego, e, sem dúvida nenhuma, 
o instrumento federal é o meio adequado para isso.

Inclusive, o Governo encaminhou esta semana a 
nova margem da LDO, os novos parâmetros macroe-
conômicos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2014. Encaminhou 4,5% de previsão de inflação, 4,5% 
de crescimento da economia e R$67 bilhões de abati-
mento do superávit primário, previsto em R$167 bilhões.

Portanto, esses são os dados macroeconômicos 
que o Governo enviou para confecção do orçamento 
do ano que vem. Isso suscita um desafio que nós te-
mos: retomar o crescimento de 2013, para chegar a 
2014 com um crescimento de 4,5%, como está sendo 
previsto, e também endurecer no combate à inflação, 
para que nós tenhamos a condição efetiva de diminuir 
a inflação no ano de 2013 e chegar em 2014 ao centro 
da meta, que é 4,5% de inflação.

Ouço, com satisfação, o Senador Ataídes Oliveira.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – 

Senador Romero, fico muito contente de ouvir V. Exª 
dizer que o Sesi/Senai, em especial no seu Estado, 
tem trabalhado corretamente, porque eu também te-
nho dito nesta tribuna que sou um defensor do Siste-
ma S, que, como o Pronatec, é uma ideia maravilhosa 
de profissionalizar o nosso trabalhador, de qualificar o 
nosso trabalhar e dar-lhe oportunidade. Agora o que 
eu busco, Senador Jucá, é transparência no sistema, 

que não existe. Trata-se de um sistema criado há mais 
de 70 anos, com uma arrecadação que deve chegar, 
neste ano, a algo em torno de R$18 bilhões do dinheiro 
público, sem nenhuma transparência. Essa é a minha 
preocupação. E, quando me refiro ao Pronatec, é com 
muito carinho. Agora, não consigo ver é botar dinheiro 
do Pronatec em cima de R$5 bilhões do Sesi/Senai 
aplicado em banco. E tive uma informação ontem – 
ontem, não: na sexta-feira –, Senador, que me deixou 
estarrecido, e acho que não é de conhecimento do povo 
brasileiro e até mesmo desta Casa: as confederações 
dos entes do Sistema S, que devem ter recebido, no 
ano passado, algo em torno de quase R$1 bilhão das 
entidades, não podem ser fiscalizadas por órgão ne-
nhum deste País! Veja só: CNI, CNA, CNT, CNC não 
podem ser fiscalizadas por nenhum órgão de fiscali-
zação. Então, quero me coadunar com V. Exª, porque 
também sou um defensor do Sistema S, mas busco 
a transparência, a seriedade no Sistema, e aumentar 
esses cursos gratuitos, que hoje são cobrados com pre-
ços exorbitantes. É isso que eu defendo, Senador Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Registro, Senador Ataídes, a preocupação de V. Exª 
e também que entendo que deve haver transparência 
e fiscalização e prestação de contas. Acho que temos 
que fortalecer as confederações, mas, efetivamente, 
todo trabalho deve ser transparente.

Por fim, Sr. Presidente, quero fazer um registro 
que é salutar de ser feito de que economistas do mun-
do inteiro criaram novos parâmetros para analisar a 
condição de vida nos países. Além, Senador Cícero 
Lucena, de se ter o parâmetro econômico com avalia-
ção do PIB, economistas do mundo inteiro criaram um 
índice que leva em conta o bem-estar da população. 
Isso está sendo medido em 50 dos principais países 
do mundo. O índice de bem-estar da população leva 
em conta fatores como nutrição, assistência médica, 
moradia e sustentabilidade ambiental. Quem lidera 
esse Índice de Progresso Social – que é assim que o 
índice é chamado –, o país que lidera esse índice é 
a Suécia; em segundo lugar, está o Reino Unido; em 
terceiro lugar, a Suíça, o Canadá, a Alemanha e os 
Estados Unidos; e o Brasil, Senador Cyro Miranda, 
está em 18º lugar nesse índice do progresso, atrás do 
Chile, da Costa Rica e da Argentina.

Portanto, temos um desafio grande pela frente, 
Senador Sérgio Souza, que preside esta sessão, que 
é não só ser medido pelo IDH, mas ser medido tam-
bém, além de pelo PIB e pelo IDH, por esse Índice de 
Progresso Social, que é um índice mais humanista, 
que efetivamente leva em conta a condição de medir, 
se fosse possível medir, a felicidade da população de 
determinado país.
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Então, sem dúvida nenhuma, eu quero louvar 
esse novo índice. Eu acho que é mais um dado que 
se soma, para que governantes e sociedade debatam 
a situação de cada país, e a gente encontre caminhos 
efetivos para melhorar a condição de vida da população.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer e 
agradeço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Romero Jucá.

Como próximo orador inscrito, passo a palavra ao 
ilustre Senador Ciro Nogueira, do PP do PI.

V. Exª tem a palavra pelo prazo regimental, Se-
nador Ciro.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna 
para tratar de um tema que tem tomado a mídia, as 
discussões em todos os lugares do nosso País.

A sociedade brasileira se vê, mais uma vez, en-
volvida por um sentimento de injustiça e impunidade.

A morte do estudante Victor Hugo Deppman, de 
19 anos, assassinado por um adolescente na porta de 
sua casa na semana passada, em São Paulo, causou 
uma verdadeira comoção pelo País. E se tratou de divul-
gar muitos outros incidentes envolvendo adolescentes 
por todo o nosso Brasil. Isso passa a representar, Sr. 
Presidente, um marco na mobilização dos brasileiros 
que exigem mecanismos legais para dar um basta aos 
incontáveis crimes cometidos por adolescentes que 
atuam protegidos pela menoridade.

Cada vez mais fatos que despertam emoções 
intensas e chocam o País ocorrem, e essas discus-
sões vêm à tona por conta desses fatos. Entretanto, 
Srs. Senadores, diante desse clamor por justiça que 
ouvimos em todos os cantos deste Brasil, penso que 
o Congresso Nacional deve dar sua resposta definiti-
va à sociedade nesse sentido de discutir – de forma 
madura e desapaixonada – a questão da redução da 
maioridade penal.

Vamos pensar no absurdo que é saber que a 
vida do estudante Victor Hugo custará, no máximo, a 
reclusão de três anos ao assassino, que, aliás, está 
tão amparado pela nossa legislação, que nem mesmo 
terá o seu nome revelado, porque ele é menor de idade.

Vamos pensar, Srªs e Srs. Senadores, que o as-
sassino do estudante Victor Hugo, assim como milha-
res de outros criminosos em todo o País, empunham 
mais do que uma arma, uma pistola, uma faca: eles 
também estão armados com a cláusula do Estatuto da 
Criança e do Adolescente que garante que menores 
de 18 anos não podem ser penalizados ou punidos.

Não restam dúvidas: acredito que somente a 
redução da maioridade penal poderá acabar de vez 
com a sensação de impunidade que amedronta nos-
sas famílias. Por essa razão, apresentei o projeto de lei 
no qual defendo, veementemente, essa posição. Além 
disso, os menores apreendidos devem ter um tempo 
maior de internação, considerando-se a gravidade das 
infrações. Quanto mais grave o crime, maior deve ser 
a pena, que, aliás, deve ser integralmente cumprida, 
mesmo que o menor passe de 21 anos de idade.

Sr. Presidente, o Direito deve acompanhar a evo-
lução da sociedade. Há duas décadas, pessoas ama-
dureciam bem mais tarde que hoje em dia. Atualmen-
te, as crianças e adolescentes têm acesso a todo tipo 
de informação, ou seja, o jovem menor de 18 anos 
antigamente era muito mais ingênuo do que é o me-
nor de hoje, e muito mais passível de ser reeducado. 
Os adolescentes deste século XXI são perfeitamente 
capazes de compreender seus atos e devem ser res-
ponsabilizados por isso.

A sociedade evoluiu, de modo que a legislação 
deve adequar-se aos novos tempos. O fato é que de-
vemos enfrentar essa discussão, sabendo que, se es-
colhermos manter em 18 anos o limite para a condição 
de impunidade, estaremos desprezando o desenvolvi-
mento mental de nossos jovens. 

A redução da maioridade, por si só, não resolve-
ria os graves problemas de segurança em nosso País, 
mas é indiscutível que o endurecimento de suas leis vai 
diminuir o número de crimes praticados por menores 
que, em função da impunidade, sentem-se incentiva-
dos à prática do crime.

Por último, ao lado da redução da maioridade 
penal, temos que continuar defendendo a adoção de 
políticas públicas que favoreçam nossas crianças e 
adolescentes, tratando-os como prioridade em edu-
cação, saúde, lazer, alimentação, profissionalização, 
dignidade e respeito. Garantir a inclusão de nossas 
crianças e nossos jovens a melhores condições de 
vida é um dos principais passos para evitar que eles 
entrem no mundo do crime. Ao lado de tudo isso, será 
necessário um sistema que assegure aos infratores 
a verdadeira justiça reeducativa, com oportunidades 
dignas de recuperação e ressocialização, porque to-
dos merecem uma nova chance, ao mesmo tempo em 
que a sociedade não pode ficar refém da insegurança 
que resulta de uma legislação que só tem favorecido 
a prática de todos esses crimes.

Isso tem que mudar. É por essa mudança que 
vamos lutar em uma discussão de alto nível que esta 
Casa terá de travar nos próximos meses.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. PMDB – 
PR) – Obrigado, Senador Ciro. Gostaria de dizer a V. 
Exª que esse é um tema que sempre me tem preocu-
pado muito. Inclusive, sou autor de um projeto de lei 
que está na relatoria, há bastante tempo, do Senador 
Eduardo Suplicy. Já pedi a ele a agilidade necessária, 
e, infelizmente, ocorre um trágico desses na cidade e 
no Estado de São Paulo, e talvez isso vá sensibilizá-lo 
a trazer pelo menos para o debate esse projeto de lei.

O que diz o projeto?
Não se trata da redução da maioridade penal, 

mas nos casos de reincidência de menor infrator em 
crimes graves, ele será julgado pelo Código de Pro-
cesso Penal e aplicado a ele a pena do Código Penal 
brasileiro. Até a idade de 18 anos, ele vai ficar recluso 
no estabelecimento adequado. Mas, após os 18 anos, 
ele vai para o estabelecimento como qualquer cidadão 
que tenha sua maioridade penal já atingida.

Isso porque, no Brasil hoje – e aí louvo V. Exª 
pela sensibilidade de trazer este tema ao Senado –, 
há uma sensação de impunidade, pois o menor é uti-
lizado, por vezes, por organizações criminosas para o 
cometimento de crimes graves, sob o manto de que 
ao menor não chegará a punibilidade, ele não terá os 
mesmo rigores da lei que tem um adulto.

Então, parabéns a V. Exª e pode contar também 
com a minha atuação nesse sentido.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Eu 
que agradeço.

O senhor tem toda a razão. E muitos desses jo-
vens nem cometem o crime, mas são utilizados por 
essas quadrilhas para assumirem esses crimes.

O que é certo, Senador Sérgio, é que nós temos 
de trazer esse debate, e algo tem de ser feito, urgen-
temente, para acabar com a sensação de impunidade 
que campeia pelo nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – E cabe a nós congressistas.
Obrigado a V. Exª.
Como próximo orador inscrito, concedo a palavra 

ao Senador Ciro Lucena, do PSDB da Paraíba, pelo 
tempo regimental.

V. Exª, Senador Ciro, que vai, junto comigo, atuar 
na Subcomissão para Acompanhamento das Obras 
da Copa e das Olimpíadas, tem a palavra pelo tempo 
regimental.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Presidente Sérgio. Para mim é uma 
honra ser chamado de Senador Ciro, embora seja Cí-
cero. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Cícero Lucena, desculpe-me, mas 
é uma honra...

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – V. 
Exª tinha terminado de ouvir o Senador Ciro, e nada 
mais natural do que haver a confusão.

Mas, Sr. Presidente, para mim também é uma 
honra estar ao seu lado como relator, no sentido de que 
a gente possa cumprir o nosso papel na Subcomissão 
de Fiscalização e Acompanhamento da Copa. Com fé 
em Deus, faremos um bom trabalho, cumpriremos os 
nossos objetivos. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com pesar 
que ocupo este espaço para registrar o falecimento do 
advogado, procurador aposentado, escritor, ex-prefeito 
de João Pessoa e ex-governador da Paraíba Dr. Dor-
gival Terceiro Neto, aos 80 anos.

Ele faleceu na última sexta-feira, dia 12, sendo 
que, há 30 dias, estava internado no Hospital da Uni-
med. Segundo a família, duas paradas cardiorrespi-
ratórias, em decorrência de um AVC, provocaram a 
sua morte.

Dorgival Terceiro Neto foi velado no Palácio da 
Redenção, em João Pessoa, e o seu sepultamento foi 
na sua terra natal, a cidade de Taperoá.

O ex-Governador deixa a viúva, a Srª Marlene 
Muniz Terceiro Neto; os filhos Dorgival Terceiro Neto 
Júnior, Germana Terceiro Neto Parente Miranda e 
Adriana Terceiro Neto Bernardo de Albuquerque; oito 
netos, além de genros e nora.

Filho de Melquíades Vilar e de Eliza Vilar, come-
çou seus estudos na cidade de Patos, no Sertão da 
Paraíba, no Ginásio Diocesano, e, no ano de 1950, 
seguiu para a cidade de João Pessoa, onde concluiu 
seus estudos no Liceu Paraibano e prestou vestibular 
para o curso de Direito, curso este que concluiu, em 
1957, pela Faculdade de Direito da Paraíba, hoje Uni-
versidade Federal da Paraíba.

Iniciou a vida profissional no Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER) e, posteriormente, pas-
sou a trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba. Foi um dos incentivadores da federalização 
da faculdade local e ainda exerceu as funções de as-
sessor do Conselho Estadual de Desenvolvimento e 
de diretor de crédito e fomento do Banco do Estado da 
Paraíba, o antigo Paraiban. Foi Procurador do Estado 
da Paraíba e, por fim, foi professor de Direito Civil e 
de Direito Agrário da Universidade Federal da Paraíba.

Dorgival Terceiro Neto iniciou sua carreira políti-
ca no início da década de 70. Em 1971, foi nomeado 
Prefeito de João Pessoa pelo então Governador Er-
nani Sátyro. Na época, os prefeitos das capitais não 
eram eleitos, como nas demais cidades. Ao terminar 
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o mandato de prefeito, foi eleito indiretamente, em 
1974, para o cargo de Vice-Governador da Paraíba, 
na chapa encabeçada por Ivan Bichara Sobreira. Na 
época, os governadores e vices também não eram 
eleitos diretamente, eram escolhidos pelos Deputados 
Estaduais, no chamado Colégio Eleitoral, e nomeados 
pela Presidência da República.

Dorgival Terceiro Neto assumiu o mandato de 
Governador no dia 14 de agosto de 1978, em conse-
quência da renúncia de Ivan Bichara, que se candida-
tou ao Senado, mas não obteve êxito. Ficou no cargo 
de Governador até 15 de março de 1979, quando o 
Professor Tarcísio de Miranda Burity assumiu o gover-
no do Estado.

Assumiu a Cadeira nº 07 na Academia Paraibana 
de Letras em 17 de junho de 1999, tendo como patro-
no Arthur Achiles. Foi recepcionado pelo jornalista e 
acadêmico Luiz Gonzaga Rodrigues.

Portanto, gostaria de solicitar, nos termos do 
disposto nos arts. 218 e 221 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a inserção em ata de voto de pe-
sar pelo falecimento do ex-Governador da Paraíba 
Dorgival Terceiro Neto, bem como a apresentação de 
condolências à família por parte do Senado Federal. 
O requerimento foi assinado por mim e também pelo 
Senador Cássio Cunha Lima.

Sr. Presidente, há um tema sobre o qual tenho 
falado praticamente todas as semanas nesta Casa. 
Refiro-me à seca do Nordeste e, em particular, à seca 
da Paraíba.

Ontem, estive na cidade de Guarabira, no Brejo 
Paraibano. Para que V. Exª tenha ideia, há poucos anos, 
era inadmissível, na Paraíba, fazer qualquer comentário 
sobre uma possível seca nesta região chamada Brejo 
Paraibano. Podia até haver menos chuvas, um inverno 
com mais ou menos chuvas, mas falar em seca era 
algo inadmissível. Ontem, na cidade-polo dessa região 
do Brejo Paraibano, a cidade de Guarabira, participei 
de uma caminhada até a cidade vizinha de Cuitegi e 
de lá até a barragem que abastece hoje essa cidade.

Sr. Presidente, trago esse relato para, de forma 
clara, demonstrar que as ações do Governo não es-
tão compatíveis com a necessidade e o sofrimento da 
população. Eu estou falando de abastecimento d�água 
para seres humanos.

Na região, estão cadastrados cerca de 50 car-
ros-pipas. Há um mercado paralelo em que outros 70 
carros-pipas estão pagando R$50,00 por cada carrada 
à Cagepa � Companhia de Água e Esgotos da Paraí-
ba � para carregar seus caminhões nesse manancial. 
Pois bem, Sr. Presidente, esses carros-pipas estão 
vendendo a água por R$300,00, numa demonstração 
clara de que o número de cadastros de carros-pipas 

é insuficiente, menos da metade dos carros que estão 
sendo utilizados para abastecer as comunidades: 50 
são cadastrados, e outros 70 estão comercializando 
a água. E a demanda é maior do que a desses 120 
carros-pipas, porque muitos estão precisando da água, 
não recebem do Governo e não têm os R$300,00 para 
pagar por um carro-pipa.

Essa é uma demonstração clara daquilo que ve-
nho dizendo. É para isto que venho alertando desta 
tribuna e desta Casa: o Governo precisa dimensio-
nar melhor a gravidade da seca, da sede, da fome no 
Nordeste.

Se falarmos sobre a questão da fome, Sr. Presi-
dente, o alimento, no Nordeste, infelizmente, assumiu 
preços exorbitantes. O valor do Bolsa Família não tem 
reajuste – é pouco o que pagam – e se mantém ao lon-
go dos anos como base principal para atender e ajudar 
a enfrentar a fome do povo nordestino. Os preços de 
alguns alimentos estão sofrendo aumento de até 600%.

Há poucos dias, estive em Esperança, dando 
entrevista a um programa de rádio. Lá se falava que 
a fava, na área produtora, custava R$4,00 há pouco 
tempo; agora, está custando R$24,00 o quilo da fava. 
Sr. Presidente, com os R$70,00 do Bolsa Família, po-
deriam ser comprados de 16 quilos a 17 quilos de fava, 
mas, hoje, com esse valor, compram-se três quilos 
apenas. Esse é um exemplo da gravidade da situação 
que estamos vivendo hoje no Nordeste.

Está chovendo, mas não chegou junto com a 
chuva o alimento, não chegou junto com a chuva o 
abastecimento de água para a população. Pelas no-
tícias e informações que temos, esse inverno não vai 
repor as condições hídricas no Nordeste para atender 
à demanda necessária. Portanto, o Governo precisa ter 
sensibilidade, gerenciamento, competência e vontade 
política para enfrentar esse problema.

Por falta de transporte, o milho ainda não chegou 
à Paraíba, onde 70% do rebanho já estão dissemina-
dos. Está em tempo de o Governo planejar a chegada 
ao Estado do milho de que ele sabe que vai precisar 
neste ano. É preciso começar a fazer o transporte para 
estocar milho na Paraíba, para nós não sofrermos da 
mesma forma que estamos sofrendo hoje.

É preciso redimensionar a questão dos carros-
-pipas, até porque, quanto maior a seca, mais distantes 
ficam os mananciais para abastecer os carros-pipas. 
Ao ficarem distantes os mananciais, aumenta o tempo, 
diminui a quantidade de transporte por dia, e, conse-
quentemente, menos pessoas são atendidas e abas-
tecidas. É preciso redimensionar essa quantidade e 
planejar a questão do transporte do milho.

Por fim, trato de outro assunto que é fundamen-
tal. Não adianta o Governo dizer que disponibilizou o 
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recurso de R$2 bilhões para o financiamento do peque-
no e médio agricultor! Desde 2007, tenho um projeto 
aqui, para que se dê anistia a esses pequenos agri-
cultores, porque isso já está na conta do balanço do 
Banco do Nordeste como prejuízo. E são recursos do 
Fundo Constitucional do Nordeste. Portanto, podem e 
devem ser anistiados os pequenos agricultores, que, 
ao longo desses anos, vêm enfrentando secas e con-
dições precárias, não podendo gerar renda e cumprir 
com seus compromissos.

Por isso, Sr. Presidente, nós pedimos para que o 
Governo adote medidas, de uma vez por todas, para 
tornar os nossos pequenos e médios agricultores do 
Nordeste adimplentes, para que, consequentemente, 
eles possam ter a chance mínima de acesso ao Ban-
co do Nordeste para financiar o custeio para a manu-
tenção do rebanho e também para ter condições de 
produzir algo. Do jeito que vai, o Banco do Nordeste, 
em vez de facilitar esses empréstimos, de fazer essa 
anistia, está entrando com ações na Justiça para tomar 
as terras dos pequenos e médios agricultores nordes-
tinos. Do jeito que vai – repito –, o Banco do Nordeste 
vai terminar sendo o maior latifundiário do Nordeste 
por tomar terra dos pobres agricultores nordestinos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Meu 
muito obrigado. Que Deus proteja a todos!

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Cícero Lucena, meu colega, V. Exª 
poderia assumir a Presidência, para que eu pudesse 
fazer meu pronunciamento na tarde noite de hoje?

O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Com a palavra, o Senador Sérgio Souza, do 
PMDB do Paraná.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Meu caro Presidente, Senador Cícero Lucena; caros 
ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV 
Senado; senhoras e senhores, estou no Senado da 
República há quase dois anos. Cheguei aqui em ju-
nho de 2014, por ocasião da escolha pela Presidente 
Dilma da Senadora Gleisi Hoffmann para integrar seu 
quadro de Ministros como Ministra Chefe da Casa Civil.

No ano de 2012, ao final do ano, uma revista de 
circulação nacional me deu o título de terceiro Sena-
dor mais atuante do Congresso Nacional no ranking 
do progresso.

E, hoje, pela manhã, no final da manhã, recebi 
uma honraria da Associação Comercial do Estado do 
Paraná, uma das mais antigas do Brasil, que tem mais 
de cem anos. Essa honraria é concedida a poucos ci-

dadãos paranaenses e é intitulada de Cidadania ACP, 
Cidadania da Associação Comercial do Paraná. Ela é 
concedida, Sr. Presidente, somente àqueles que de-
fendem os princípios da ética, do respeito humano, da 
liberdade e da democracia.

Sou autor de um projeto de lei que, já aprovado 
no Senado Federal, encontra-se na Câmara dos De-
putados, para instituir no currículo escolar, no ensino 
fundamental, a disciplina Cidadania, Moral e Ética e, 
no ensino médio, a disciplina Ética Social e Política. E 
aqui, desta tribuna, já justifiquei as razões da minha 
sugestão para incluirmos tais disciplinas no currículo. 
Principalmente, nós precisamos resgatar um pouco 
mais esse convívio em sociedade, o respeito ao pró-
ximo, o respeito ao mais idoso, o respeito ao cidadão. 
Cada vez mais, percebo que damos mais valor aos ani-
mais domésticos do que a um irmão de mesmo sangue.

Percebo também que há uma crítica muito forte 
aos políticos brasileiros pela sua postura. Nos nossos 
meios de comunicação, são recorrentes os momentos 
que demonstram situações que colocam todos nós, 
políticos, no constrangimento. Sugiro que venhamos a 
ensinar um pouco mais de política ao cidadão brasileiro, 
não a política ideológica, a política partidária – essa, 
não; essa se tem de aprender nos bastidores de cada 
um dos partidos –, mas a política em que o cidadão 
conhece um pouco mais os seus direitos e também 
os seus deveres com a sociedade e com a Pátria e, 
principalmente, saiba escolher seus representantes.

Pesquisas feitas logo após as eleições demons-
tram, normalmente, que 80% da população não se 
lembram mais em quem votou meses após as elei-
ções, principalmente nas eleições proporcionais, em 
que escolhe seu legítimo representante seja na Câ-
mara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na 
Câmara Distrital ou no Congresso Nacional. E, mais 
do que isso: precisamos formar cidadãos que serão 
os representantes no futuro. 

Esse projeto, que já está na Câmara dos Depu-
tados, foi anexado a outro projeto e está pronto para 
votação. Espero que venha em forma de lei e que pos-
samos incluir disciplinas tão importantes como Ética 
Social, Cidadania Moral e Política, no currículo esco-
lar. O tamanho, a quantidade e o conteúdo quem vai 
decidir é a sociedade brasileira dentro do Conselho 
Nacional de Educação.

Sr. Presidente, também sou um defensor aguer-
rido das bandeiras do meu Estado, das bandeiras do 
Estado do Paraná. Por muitos anos, esse Estado e os 
Estados do Sul têm sido tímidos. Percebo, cada vez 
mais, que precisamos empunhar essas bandeiras e 
tratá-las de forma diferenciada dentro do Congresso 
Nacional. Precisamos criar o ambiente propício e fa-
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vorável à sua aprovação. Um projeto de lei não deve 
nascer, ser aprovado e ser instituído no mesmo dia. 
Ele tem que ser gestado, ele tem que ser construído, 
ele tem que ser preparado para se tornar, um dia, lei. 

Há três bandeiras do meu Estado que gostaria 
de citar no dia de hoje. 

Em 1988, quando da instalação da Constituinte, 
nos artigos próprios da Constituição Federal, foram 
definidas as competências para legislar sobre maté-
ria tributária. Sobre o que a União diz que é dela, ela 
legisla. Depois, vem o Estado; depois, os Municípios. 
E foi dito que o Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços seria de competência dos Estados. 
E foi dito que o ICMS seria cobrado na produção, no 
Estado que produz. 

Por meio de uma emenda de um membro da 
Constituinte, foi colocada uma vírgula e a palavra “ex-
ceção” para estabelecer que isso se daria com exceção 
da energia elétrica. Isso foi feito porque, nos anos 80, 
Itaipu produzia metade da energia elétrica do Brasil. 
Com isso se retirou a prerrogativa de gerar ICMS no 
local da produção. Nesse caso foi para o consumo, mas 
com exceção do petróleo, porque, nos anos 80, nós 
éramos grandes importadores de petróleo. E se retirou. 
No caso do petróleo também será no consumo, assim 
como no caso do gás natural e dos hidrocarbonados. 

No entanto, passaram-se quase 25 anos, e a 
realidade do País é outra. Nós temos vários Estados 
brasileiros produzindo energia elétrica, e outros che-
gando agora com grandes usinas, como aquelas que 
estão sendo construídas no Estado de Rondônia, Jirau 
e Santo Antônio; e, no Estado do Pará, Belo Monte. 

Nós deixamos de ser um país com taxa alta de 
importação de petróleo para sermos autossuficientes, 
se considerarmos a balança do que exportamos e do 
que importamos. Descobrimos a maravilha do pré-sal 
– e já se está produzindo, e muito. E agora, neste mês 
de maio, nós vamos ter um leilão que vai do Estado do 
Espírito Santo até o Estado do Maranhão, uma frontei-
ra enorme na qual novos campos de petróleo poderão 
ser instalados e prospectados, gerando uma riqueza 
ímpar para o Nordeste brasileiro, Senador Cícero, que 
passará a ser um grande produtor de petróleo, a exem-
plo de poucos Estados, como o Estado do Rio Grande 
do Norte, o Estado do Ceará e o Estado de Sergipe, 
que hoje são considerados produtores de petróleo. O 
Estado de Mato Grosso pode ser um grande produtor 
de gás natural. 

Então, se considerarmos, hoje, o número de 
Estados produtores e o número de Estados consu-
midores... A realidade é diferente. Por isso, eu tenho 
defendido que nós devemos rever essa questão do 
ICMS da energia, do petróleo, do gás e dos hidrocar-

bonados, para que tenhamos uma regra só. Se este 
é o ano do Pacto Federativo, vamos discutir todos os 
temas para que possamos dar um mesmo tratamento 
a todos os Estados, a todas as unidades federativas, 
sem desconsiderarmos a necessidade do tratamento 
do desenvolvimento regional. 

Também é uma das bandeiras do meu Estado a 
discussão das linhas que tratam o mar territorial. No 
Paraná e no Piauí, diferentemente de qualquer outro 
Estado brasileiro que tem mar, as linhas se cruzam a 
poucos quilômetros da costa. Ou seja, não é conside-
rada no Brasil a regra global: que são as linhas para-
lelas e os meridianos, utilizados por qualquer cidadão 
brasileiro hoje para se localizar, que nós chamamos 
de coordenadas geográficas.

Além de outras bandeiras, Sr. Presidente, cito 
também a criação do Tribunal Regional Federal, que 
tem sido objeto de muitos comentários nos últimos dias, 
na imprensa nacional, na imprensa local e também nos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. E eu venho 
à tribuna para dizer ao povo brasileiro que a criação do 
Tribunal Regional Federal é benéfica à população. O 
art. 27, do Ato das Disposições Transitórias da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, em seu § 
6º, que criou os atuais cinco tribunais existentes hoje 
no Brasil, diz que nós devemos levar em consideração 
dois princípios para criar esses tribunais: territorialida-
de e número de processos.

Há cinco tribunais hoje no Brasil: um no Rio Gran-
de do Sul, chamado de 4ª Região, próximo à costa 
brasileira; um no Estado de São Paulo, na capital de 
São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros da costa 
brasileira; outro no Estado do Rio de Janeiro, na cida-
de do Rio de Janeiro, às margens da costa brasileira; 
outro na cidade de Recife, no Nordeste, às margens 
da costa brasileira. Tudo bem, grande número da po-
pulação brasileira, a grande maioria está nessa costa. 
E, como considerar a questão da territorialidade, se 
há somente um tribunal no interior do País, que está 
aqui, na Capital Federal, em Brasília, que atende todo 
o Centro-Oeste, atende parte do Nordeste, atende o 
Norte inteiro? Vai de Minas Gerais ao Amapá, a Ro-
raima, ao Amazonas, ao Acre, a Rondônia, ao Pará, à 
Bahia, pega o Mato Grosso, pega Goiás, o Tocantins.

Um desembargador federal recentemente me con-
fessou que julga mil processos por mês, e ainda tem, no 
seu gabinete, uma pilha de mais de 25 mil processos.

Nós criamos, na Constituição de 1988, os tribu-
nais regionais federais. E aí, Sr. Presidente, eu digo a 
V. Exª que também não está sendo observado o outro 
princípio, que é o princípio do número de processos. 
Nós tínhamos, no Brasil, em 1989, 96 mil processos 
para os cinco tribunais hoje existentes. Atualmente, 
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nós temos 1,1 milhão de processos nas pilhas dos tri-
bunais espalhados pelo Brasil, desses cinco tribunais. 
Então, também não estamos observando o princípio 
do número de processos.

Agora, que processos são esses? É bom que se 
diga que 80% são de natureza previdenciária. Oitenta 
por cento! Isso quer dizer que há quase um milhão de 
processos parados nos porões dos tribunais regionais 
federais hoje, que são da sua aposentadoria, da revi-
são da sua aposentadoria.

Sr. Presidente, o fato de haver essa morosidade 
toda na Justiça Federal do 2º grau faz com que o cida-
dão brasileiro seja desestimulado a buscar a justiça, 
porque, se fosse um tribunal otimizado, um processo 
rápido, célere, que fosse perto da sua sede, da sua 
residência, do seu domicílio, não seria mais barato? 
Não seria mais eficiente? Nós teríamos mais brasi-
leiros buscando a Justiça, buscando, na Justiça, os 
seus direitos.

Então, Sr. Presidente, senhoras e senhores, não 
posso, de forma alguma, como Coordenador da Fren-
te Parlamentar Pró-Tribunais Regionais Federais no 
Brasil, admitir o que tem sido falado na imprensa e 
nos Poderes da República. Dizem que não se justifica 
a criação desses tribunais. 

O custo, o impacto orçamentário financeiro dado 
pelo próprio Poder Judiciário, pelo Superior Tribunal de 
Justiça, entregue à Frente Parlamentar Pró-Criação 
dos TRFs, no ano de 2012, demonstra que é em tor-
no de R$400 milhões. Muito distante dos R$8 bilhões 
de que ouvimos falar. O custo total da Justiça Federal 
brasileira de 1º, 2º e 3º graus não chega a R$8 bilhões. 
Setenta, 75% desse custo é do primeiro grau.

Então, Sr. Presidente, considerando a morosida-
de da Justiça Federal hoje, de segundo grau, que julga 
causas importantíssimas para a sociedade brasileira... 
E não é somente a previdenciária. Eu cito aqui também 
a discussão que tem o cidadão com relação à presta-
ção da sua casa própria, financiada pelo Minha Casa, 
Minha Vida; financiada pela Caixa Econômica ou por 
qualquer órgão federal. 

É a Justiça Federal a competente para discutir 
o valor da parcela que você está pagando, se você 
considerar que não é correta; é a Justiça Federal a 
competente para discutir e para julgar os crimes de 
contrabando, descaminho, tráfico de armas, de drogas, 
os crimes internacionais. E o meu Estado, o Estado 
do Paraná, e o Estado do Mato Grosso do Sul sofrem, 
e sofrem muito com isso por conta da morosidade da 
Justiça, porque nós somos fronteiras, e temos grandes, 
largas fronteiras secas com o Paraguai e com a Bolívia. 
Vários Estados brasileiros sofrem da mesma forma. 

Assim, Sr. Presidente, na minha humilde visão, 96 
mil processos em 1999 justificaram a criação de cinco 
Tribunais Regionais Federais no Brasil; 1,1 milhão de 
processos pode, sim, justificar a criação de mais quatro 
tribunais no Brasil para observar também o princípio 
da territorialidade. Teremos um na capital do Estado 
do Paraná, Curitiba; teremos um na capital do Amazo-
nas, Manaus; um na Bahia e o outro em Minas Gerais, 
em Belo Horizonte. Só assim nós daremos à Justiça 
brasileira a celeridade de que ela precisa e daremos 
ao jurisdicionado o tratamento que ele merece por ser 
cidadão brasileiro.

Para finalizar, Sr. Presidente, eu rogo ao Presi-
dente do Congresso Nacional, Senador Renan Calhei-
ros, que seja promulgada essa proposta de emenda 
constitucional o mais rápido possível. Chegou à Mesa 
do Congresso na última sexta-feira. Já está com todos 
os autógrafos prontos, e essa proposta já está ges-
tada dentro do Congresso Nacional. É uma emenda 
constitucional proposta por um Senador da República. 
No ano de 2001 foi votada no Senado Federal. Des-
de 2002 foi aprimorada na Câmara dos Deputados, 
sendo votada em primeiro e segundo turno agora, no 
ano de 2012. Portanto, está devidamente pronta para 
ser promulgada, e é justificável a criação dos quatro 
Tribunais Regionais Federais no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, e a todos uma 
boa tarde.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
- PB) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria, Senador Sérgio Souza, de estar subindo à 
tribuna do Senado nesta noite, na semana em que Bra-
sília completa 53 anos, para celebrar avanços, celebrar 
conquistas da população do Distrito Federal e do Go-
verno do Distrito Federal que representa a população, 
já que foi eleito para governar o Distrito Federal; mas, 
infelizmente, com muita tristeza, subo a esta tribuna 
para denunciar o verdadeiro descaso, o abandono do 
Distrito Federal.

É um absurdo que na Capital da República, em 
pleno Séc. XXI, nós estejamos vivendo nas nossas 
cidades do Distrito Federal o verdadeiro abandono, a 
falta de Governo que nós estamos presenciando neste 
momento. E nós poderíamos dizer que esse abandono 
se reflete em praticamente todas as áreas da admi-
nistração pública. 

O País acompanhou, pesaroso, surpreso, estupe-
fato, a notícia do fechamento da maternidade do Hos-
pital Regional de Ceilândia, cidade mais populosa do 
Distrito Federal, após a morte de sete bebês, de sete 
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recém-nascidos, dois deles por uma bactéria chamada 
Serratia, que foi a causa já comprovada dessas mortes. 

A morte dessas sete criancinhas, desses sete 
bebês revela a face mais cruel do abandono em que 
vive o Distrito Federal, da falta de governo em que vive 
o Distrito Federal.

É importante registrar, Sr. Presidente, que o Go-
vernador de Brasília atual, Agnelo Queiroz, é médico, 
assumiu e fez sua campanha colocando a saúde pú-
blica como uma prioridade do seu Governo e que ele 
seria o secretário de saúde nos primeiros seis meses. 

O que a gente percebe, até este momento, é que 
não houve nenhuma mudança fundamental, expressi-
va, relevante na saúde do Distrito Federal. As pessoas 
continuam passando semanas, meses para conseguir 
um atendimento, para conseguir fazer um exame, uma 
cirurgia. Demoraram seis dias para o Secretário de Saú-
de se dirigir ao Hospital de Ceilândia para ver in loco o 
que estava acontecendo naquela unidade hospitalar e 
que ocasionou a morte dessas crianças. 

Isso é revoltante, porque a própria imprensa indi-
ca que servidores daquele hospital já haviam alertado 
as autoridades do Distrito Federal da possibilidade de 
contaminação, pela situação precária daquele hospital. 
E é inadmissível que, em pleno Séc. XXI, possamos 
imaginar um surto desses, de mortes desse tipo por 
falta de higiene, por falta de higiene numa maternida-
de, maternidade essa que está fechada, maternidade 
que fazia o maior número de partos no Distrito Federal.

Mas como disse, infelizmente, o abandono não é 
só na saúde, porque não mudou nenhuma concepção 
no sistema público de saúde do Distrito Federal. Con-
tinua-se comprando, de forma emergencial, remédios 
que já se sabe de antemão que precisarão ser com-
prados. E ao ter que comprar de forma emergencial, 
continua-se comprando remédio acima dos preços de 
mercado, como a imprensa tem demonstrado. 

Mas na segurança não é diferente, Sr. Presidente. 
A violência que assola o Distrito Federal faz com que, 
hoje, qualquer mãe de família, qualquer pai de família 
viva uma verdadeira aflição quando seus filhos saem 
de casa até o momento do retorno desses filhos. Ti-
vemos a oportunidade de ouvir relatos comoventes de 
pais e mães nas cidades de Brazlândia, nas cidades de 
Taguatinga, de Ceilândia e de Samambaia nesse final 
de semana, quando realizamos os Congressos Zonais 
do Partido Socialista Brasileiro, sobre a total inseguran-
ça que paira sobre o Distrito Federal: as drogas sendo 
comercializadas nas portas das escolas; as pessoas 
sendo ameaçadas. A cidade está acompanhando os 
crimes graves que aconteceram recentemente e a têm 
sobressaltado, que infelizmente se transformaram em 
rotina na vida dos cidadãos brasilienses. 

Os dados da violência de 2011 e de 2012, em 
relação aos de 2010, são chocantes. É importante que 
as pessoas saibam que em 2010, no ano da maior crise 
política do Distrito Federal, tivemos quatro governado-
res. Ainda assim, os índices de violência, nos anos já 
concluídos, de 2011 e de 2012, em todos os tipos de 
crimes violentos, aumentaram de forma impressionante. 

É inimaginável a notícia de que em pleno Séc. 
XXI uma criança foi tragada – e morreu – por um buei-
ro, após uma chuva forte. O bueiro era um verdadeiro 
buraco. O fato é que esse mesmo risco, essa mesma 
situação que causou a morte dessa criança existe 
em praticamente todas as cidades do Distrito Federal. 

Infelizmente, como mostrou o jornal, é uma situ-
ação comum, fruto do abandono. Esse abandono co-
meça com os administradores regionais. Muitos deles 
sequer são moradores das cidades que administram. 
Não conhecem as cidades, não conhecem as pesso-
as das cidades, estão ali por um mero arranjo político, 
eleitoral. Não guardam nenhuma relação de compro-
misso com a cidade. 

Tive a oportunidade de, há alguns dias – e postei 
isso no Facebook –, ir ao Condomínio Sol Nascente. 
É inimaginável, inadmissível que em plena Capital da 
República, a menos de 40 km do Palácio do Planalto, 
do Palácio do Buriti, tenhamos uma comunidade, que 
não é pequena, com centenas de milhares de pesso-
as vivendo daquele jeito. Nas ruas, o esgoto segue a 
céu aberto, as pessoas não têm como sair para tra-
balhar nos dias de chuva porque, literalmente, têm de 
atravessar poças enormes. Não conseguem encontrar 
nenhum pedacinho de chão nas suas ruas por onde 
possam passar sem atolar o pé na lama. Esta é a Ca-
pital da República, no ano de 2013, na qual nós esta-
mos vivendo! É inadmissível!

E, ao mesmo tempo em que a gente percebe o 
relato desses absurdos, temos aqui o Tribunal de Con-
tas do Distrito Federal apontando superfaturamento 
na compra da merenda escolar, superfaturamento na 
compra de alimentos não perecíveis da merenda es-
colar, em dois contratos emergenciais assinados pela 
Secretaria de Educação.

Minha gente, dois anos e três meses depois de 
iniciado o governo, será que o Governo não sabe que 
tinha que comprar merenda escolar? Por que tudo 
tem que ser feito de forma emergencial? Eu só posso 
imaginar que existe um interesse obscuro na compra 
emergencial, que é o de favorecer determinadas em-
presas e fazer com que, efetivamente, o DF compre 
por preços muito mais elevados do que poderia com-
prar. Estamos falando de merenda escolar! De acordo 
com o Tribunal, todos os produtos – todos os produtos! 
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– apresentavam preços entre 40% e 118% acima do 
valor de mercado. 

De um lado, o abandono da saúde, o abandono 
da segurança, o abandono das cidades; de outro lado, 
o superfaturamento, o superfaturamento da merenda 
escolar. Para beneficiar quem? Com que objetivo? 
Compras emergenciais na saúde, compras emergen-
ciais na educação, dois anos e três meses depois de 
iniciado o Governo. 

Os contratos foram assinados com a empresa 
Atacadista de Alimentos Fonte Fofinho Ltda. e Comér-
cio e várias outras. O Tribunal relata os valores que o 
próprio GDF já tinha contratado. Portanto, tinha ata de 
preço, podia ter comprado por valor muito mais baixo, 
mas optou pela compra emergencial de forma super-
faturada. Mas não é só, infelizmente não é só.

Superfaturamento do estádio. O Tribunal de Con-
tas do Distrito Federal também apontou vários super-
faturamentos ao longo da obra e, agora, mais recen-
temente, superfaturamento na execução da cobertura 
do estádio. Suspendeu o edital e fez com que o Go-
verno do Distrito Federal reduzisse em 23% o custo 
do pregão para sinalização do estádio. E se não fosse 
essa ação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
que o Governo do Distrito Federal reputa como uma 
ação política de quem quer atrapalhar o Governo do 
Distrito Federal?

Ora, está aqui. O Governo foi capaz, em função 
da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 
reduzir em 23,6% o custo do pregão para sinalização 
dos estádios. Por que não fez antes? E se o Tribunal 
de Contas não tivesse apontado, de forma preventiva, 
essa questão? É o mesmo descaso! 

Este Governo demonstra falta de compromisso 
com a história da cidade, com a história do País ao 
se submeter a todas as exigências da FIFA. E quan-
to ao nome do Estádio de Brasília, carinhosamente 
batizado de Mané Garrincha, o Governador, de for-
ma subserviente, mais uma vez se curvou à pressão 
da FIFA e vetou o projeto de lei que garante o nome 
Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Quero 
dizer ao Governador Agnelo que para a população de 
Brasília esse estádio será sempre Mané Garrincha. 
Mané Garrincha é um nome que expressa, mais do 
que qualquer outro, a criatividade da população bra-
sileira, a criatividade do futebol brasileiro, do futebol 
arte brasileiro. 

As trapalhadas do Governo não param por aí. 
Semana passada, o Governo do Distrito Federal pu-
blicou, quebrando o sigilo fiscal, a dívida de imposto 
de milhares de contribuintes no Diário Oficial do Dis-
trito Federal. São mais de 300 páginas publicadas, 

com uma extensa lista de nomes e CPFs de pesso-
as que deviam o Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação.

Hoje, o jornal Valor Econômico trouxe uma matéria 
que mostra o completo desconhecimento da empresa 
de Cingapura, Jurong, para planejar o desenvolvimento 
do Distrito Federal. Foram apresentados dados com-
pletamente equivocados. Os próprios técnicos da Co-
deplan acabaram contestando os dados da empresa 
de Cingapura.

Fico impressionado como um governo, realmen-
te sem projeto e sem ideia, vai buscar numa empresa 
de Cingapura a alternativa, a receita, para o desen-
volvimento!

Tenho certeza de que vamos ter um conjunto de 
papéis – papel aceita tudo – para serem utilizados na 
campanha eleitoral, como se fossem um programa 
de governo. 

É a população do Distrito Federal que não tem 
acesso, que não tem direito a uma saúde de qualidade, 
que não tem direito a segurança, que está custeando 
com seus impostos a contratação de uma empresa 
que não tem a menor relação com Brasília, para que 
seja apresentado o que seria um programa, o que 
será apenas – não tenho dúvida – um instrumento de 
campanha eleitoral.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é com muita 
tristeza, é com muita indignação, como uma pessoa 
apaixonada por esta cidade, que viveu a vida toda 
nesta cidade, que tem profundo compromisso com o 
Distrito Federal, que subo a esta tribuna para denun-
ciar o descaso, o desmando, o abandono.

Gostaria muito de estar aqui celebrando avan-
ços, conquistas para a população do Distrito Federal, 
mas não tenho elementos para fazê-lo neste momento. 
Sinto-me na obrigação de subir à tribuna para denun-
ciar o desgoverno, a falta de governo que infelicita o 
Distrito Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollem-
berg, o Sr. Cícero Lucena deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio 
Souza. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.

Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:
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ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

N” 4, DE 2012 
(Em regime de urgência, 

 nos termos do Requerimento n° 258, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução n° 4, de 2012, do Senador Inácio Arruda, 
que declara nula a Resolução da Mesa do Se-
nado Federal que extinguiu o mandato do Sena-
dor Luiz Carlos Prestes e do seu suplente, Abel 
Chermont, adotada em 9 de janeiro de 1948.
Parecer favorável, sob n° 156, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 2011 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento n° 259, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara n° 98, de 2011 (n° 
4.529/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Benjamin Maranhão), que institui o Estatuto da 
Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens, 
os princípios e diretrizes das políticas públicas 
de juventude, o estabelecimento do Sistema 
Nacional de Juventude e dá outras providências.
Pendente de Pareceres da CCJ, CAS, CE, 
CMA e CDH.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 N° 117, DE 2012 
(Em regime de urgência, 

 nos termos do Requerimento n° 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n° 117, de 2012 (n° 7.330/2010, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência 
da República, que dá nova redação ao art. 9” 
da Lei n” 11.803, de 5 de novembro de 2008.
Pareceres favoráveis, sob n°s 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda n°s 1-CAE, que apresenta.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

N° 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo n° 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer n° 209, de 2013, 

da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N’ 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 42, de 2012, tendo 
corno primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob n° 1 . 1 44, 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.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
89, de 2011, tendo corno primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2” 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, 
Hl, I; devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob n° 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento n° 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição n°s 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6” Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob n° 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
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Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda n° 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 n°s 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição n°s 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento n° 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 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 6° Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob n° 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda n° 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 n°s 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição n°s 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento n° 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 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 n° 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda n° 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 n°s 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 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 n° 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda n° 1 # CCJ (substitutivo), que oferece.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

N° 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n° 101, de 2008 (n° 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 n° 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

12 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

N° 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado n° 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob n°s 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.

13 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

N° 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado n° 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
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Pareceres favoráveis, sob n°s 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Sup I icy.

14 
REQUERIMENTO  
N° 157, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
157, de 2013, do Senador Jayme Campos, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado n° 196, de 2007, dos Projetos 
de Lei do Senado n°s 431, de 2003, e 150, de 
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(disposições sobre rótulos de bebidas).

15 
REQUERIMENTO  
N° 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n° 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

16 
REQUERIMENTO  
N° 169, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
169, de 2013, do Senador José Agripino soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n° 332, de 2010, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(Veiculação de mensagens contra exploração 
sexual e o uso seguro da Internet).

17 
REQUERIMENTO  
N° 170, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos n° 
170, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n° 332, de 2010, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (Veiculação de mensagens contra 
exploração sexual e o uso seguro da Internet).

18 
REQUERIMENTO  
N° 173, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
173, de 2013, do Senador José Pimentel, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado n’s 90, 180, 298 e 540, de 2007; 
265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230, 243, 
315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e 719, 
de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 2012; 
todos Complementares, por regularem maté-
ria correlata (Lei de Responsabilidade Fiscal).

19 
REQUERIMENTO  
N° 190, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
n° 190, de 2013, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n” 525, de 2009, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (equipamento pedagógico em escolas 
da educação básica).

20 
REQUERIMENTO  
N° 192, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n”242, de 2007 # Complementar (tramitando 
em conjunto com os Projetos cie Lei do Sena-
do n°s 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90, 
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 # 
todos Complementares), além das Comissões 
constantes do despacho de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (atividades passíveis de aderirem 
ao Simples Nacional).

21 
REQUERIMENTO  
N° 204, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando o desapensamento do Projeto de Lei do 
Senado n° 50, de 2012, dos Projetos de Lei da 
Câmara n°s 114, de 2005; 40 e 106, de 2007; 
143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 57, 75 e 99, 
de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado n°s 
42, 154, 542, 625 e 735, de 2007; 190 e 340, 
de 2008; 1, 54, 135, 408 e 429, de 2009; 55, 
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125, 180, 274, 276 a 283, de 2010; 6, 65, 271, 
439, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 90, 97, 209 
e 371, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (altera a Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e o Código de Defesa do Consumidor).

22 
REQUERIMENTO  
N° 217, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-
to n° 217, de 2013, de autoria do(a) Senador 
Walter Pinheiro, que solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n” 85, de 2013, além 
da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática (proibição da cobrança de roaming 
nacional ou adicional por chamada).

23 
REQUERIMENTO  
N° 230, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-
to n° 230, de 2013, de autoria do(a) Senador 
Deicídio do Amaral, que solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n° 144, de 2012, 
além das Comissões constantes do despa-
cho de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania (veda 

comércio de refeição rápida acompanhada de 
objeto de apelo infantil).

24 
REQUERIMENTO  
N° 262, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
n° 262, de 2013, do Senador Antonio Car-
los Rodrigues, solicitando, em aditamento ao 
Requerimento n° 702, de 2012, que a Comis-
são de Juristas criada com a finalidade de 
elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e 
Mediação, passe a ser composta por vinte e 
dois membros.

25 
REQUERIMENTO  
N° 263, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-
to n° 263, de 2013, de autoria do(a) Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, que requer, nos ter-
mos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 12, 
do Regimento Interno do Senado Federal, que 
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado n”147, de 2004, 
seja ouvida, também, a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 1 minuto.)
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	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: 


	P1161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1162    
	LNormal: 


	P1163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1164    
	LNormal: 


	P1165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1166    
	LNormal: 


	P1167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1168    
	LNormal: 


	P1169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1170    
	LNormal: 


	P1171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1172    
	LNormal: 


	P1173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1174    
	LNormal: 


	P1175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1176    
	LNormal: 


	P1177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1178    
	LNormal: 


	P1179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1180    
	LNormal: 


	P1181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1182    
	LNormal: 


	P1183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1184    
	LNormal: 


	P1185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1186    
	LNormal: 




