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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – As matérias vão à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Para uma comunicação inadiável, concedo a
palavra ao Senador Eduardo Lopes, por cinco minutos.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos que
nos acompanham agora.
Quero referir-me à liminar concedida no dia de
ontem pelo Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal
Federal, determinando à Mesa Diretora do Congresso
Nacional que se abstenha de apreciar o Veto Parcial
n°. 38, de 2012, referente à divisão dos royalties do
petróleo explorado no regime de concessão, até que
sejam apreciados os mais de 3 mil vetos já constantes
da sua pauta de votações e que a sobrestam.
O contentamento decorre de ver reestabelecida
a ordem para a correta apreciação daquele veto, cuja
tramitação vinha se realizando com o mais absoluto
desprezo às normas regimentais e aos comandos da
Constituição Federal.
Os meus vários apelos, feitos aqui desta mesma
tribuna, foram desprezados. Minhas convicções sobre
o tema até se tornaram, por parte de alguns, motivo
para gracejos.
Mas vejo agora aqueles mesmos argumentos
contemplados pela redentora decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Com a liminar, o desprezo cedeu espaço à sisuda
atenção. Os gracejos foram substituídos por reações
coléricas, inflamadas pelo fictício argumento de indevida interferência da Corte Suprema na competência
atribuída ao Congresso Nacional.
Mas não estou aqui para tripudiar, escarnecer.
Não, estou aqui para que seja realmente analisado
aquilo que nós falamos: o flagrante prejuízo ao direito
constitucional das minorias parlamentares.
Sou tomado também de grande pesar por ver que foi
necessária a intervenção do Supremo Tribunal para que
as normas que deveriam reger os nossos trabalhos, pelas
quais tanto clamei, fossem observadas. Isso é frustrante!
De nada adiantou a minha reiterada e prudente
advertência para que se obedecesse ao devido processo legislativo; inúteis foram os meus renovados
avisos quanto à inconstitucionalidade da deliberação
aleatória dos vetos, sem obediência à ordem cronológica de sua comunicação ao Congresso; desperdiçados
também foram os meus clamores contra a atribuição
de um malsinado regime de urgência para o veto 38,
cujo requerimento foi apreciado como se ele próprio
detivesse urgência; em vão foram as minhas manifes-
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tações para que fizéssemos um debate sincero, justo,
racional e aberto antes de proceder à votação daquele veto; foram desprezados os meus alertas contra a
afronta a disposições regimentais, que eu cito aqui:
I –������������������������������������������
impedir a apreciação de matéria não constante da pauta de votação;
II – exigir a constituição de comissão mista para
a prévia elaboração de relatório sobre vetos
presidenciais,
III – impor a aplicação do Regimento Interno
do Senado Federal ante a eventual omissão
do Regimento Comum do Congresso Nacional
e, em especial, excepcionar da aplicação dos
procedimentos regimentais apenas o que for
objeto de acordo unânime, em votação nominal
e qualificada.
Pois bem, vejo agora que, apesar de a minha voz
não ter sido ouvida por meus Pares, ela ecoou do outro lado da Praça dos Três Poderes e produziu o efeito
que eu esperava nos sensíveis ouvidos de S. Exª, o
Ministro Luiz Fux. Ao ensejo, faço pausa para pedir aos
meus nobres colegas que, antes de vociferarem contra
a suposta intromissão daquela Corte em assuntos interna corporis cometidos ao Congresso Nacional, que
leiam a liminar deferida por aquele ilustre magistrado
e me ouçam ao menos mais uma vez.
Então, eu quero reforçar o que nós falamos ontem aqui, já pedindo até a complacência do nosso
Presidente, a mesma que foi dada à Senadora que
me antecedeu, para registrar também o seguinte: nós
aqui não estamos,
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
...em especial eu não estou aqui reclamando, falando
da decisão do Ministro quanto à questão da ordem
cronológica dos vetos, de se analisar todos os 3 mil
vetos. O que eu coloquei aqui e registrei aqui nesta
tribuna foi a questão de que a sessão do Congresso
Nacional, na última quarta-feira, ultrapassou, desprezou todos os regimentos possíveis, inclusive a própria
Constituição. Então, eu quero que fique registrado isso,
lembrando que o requerimento de urgência foi pedido
em cima do art. 155 do Regimento da Câmara, desprezando o Regimento do Senado, que trata disso no
seu art. 336-I, e também no art. 345. Então, eu chamei a atenção aqui para o modo como foi conduzida
a sessão. O meu registro é...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Fora
do microfone.) – ...contra o rito...
(Soa a campainha.)
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
...o rito que foi vivido...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª me
concede um aparte, Senador?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Gostaria muito, Senador Magno Malta, mas na comunicação inadiável eu não posso. Regimentalmente, eu
não posso dar o aparte e, já que estou aqui defendendo o Regimento, eu tenho que, realmente, cumprir o
Regimento.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Cumpra
o Regimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Eu gostaria muito de lhe dar o aparte, que eu tenho
certeza que seria proveitoso.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES. Fora do microfone.) – Cumpra o Regimento. Não queira atropelar,
como a maioria. Cumpra o Regimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k. Obrigado, Senador.
Então, eu finalizo, Presidente, agradecendo a tolerância e dizendo que a sessão do Congresso Nacional
da última quarta-feira passou, sim, por cima da Constituição e por cima do Regimento e, por isso, na minha
opinião, a votação deveria ser anulada. Deveria ser
feita outra votação, seguindo totalmente os regimentos.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Lopes, o Sr.
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradeço a V. Exa. Próximo orador...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O próximo orador inscrito é o Senador Acir
Gurgacz, pelo PDT do Estado de Rondônia, mas, pela
ordem...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para fazer um registro, Sr. Presidente, já que o Senador Eduardo cumpriu
o Regimento. Porque alguns cumprem o Regimento,
mas há outros que não querem cumprir. Parabenizo-o por isso, mas só para dar uma informação a ele de
que estão trabalhando uma manobra para votar 3.023
vetos amanhã, sem saber do que se tratam as matérias. Simplesmente um papel; vai lá e se vota, derruba
tudo, sem saber o que está ali, por que vetou, por que
não vetou, e esses vetos por que lá ficaram.
Mas estamos trabalhando, também, em uma manobra muito ruim, porque tentaram que o Presidente
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Sarney fizesse hoje. Ele não quis, recusou-se, e disse
que só o faria com a assinatura de todos os Líderes
das duas Casas. Mas há Líder, lá na outra Casa, que
não vai assinar. E vamos ver onde vamos dar, com
essa manobra ruim, que estão tentando de afogadilho
para amanhã. Ele é Líder no Senado e não vai assinar.
Então, não haverá unanimidade de Liderança.
Por isso, faço esta denúncia ao País de mais essa
manobra. Será uma irresponsabilidade para as duas
Casas votar 3.023 vetos sem analisar o mérito, o contexto, o porquê dos vetos e o porquê de cada matéria.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Lopes, o Sr.
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradecemos a V. Exª a comunicação.
Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito se tem
falado a respeito de desenvolvimento sustentável ou de
sustentabilidade. Particularmente, prefiro falar apenas
em desenvolvimento, pois creio que esse termo, por
si só, passa a ideia de aperfeiçoamento, de melhoria
constante que todo ser humano almeja e que a sociedade tem perseguido ao longo dos anos.
Todos buscam melhor condição de vida, no seu
lar, para sua família, na sua rua, na escola, um emprego melhor, enfim, estamos sempre em desenvolvimento, querendo melhorar a nossa vida e a sociedade
da qual participamos.
Mas, se precisarmos rotular o tipo de desenvolvimento que queremos, o mais apropriado seria falarmos em desenvolvimento humano, pois ele aponta
a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com a
ampliação das escolhas e da liberdade das pessoas
para serem o que desejam ser.
É com base nesse princípio que o economista
indiano Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia em
1988, criou para o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), um dos indicadores que
melhor retratam o desenvolvimento de uma nação, que
é o IDH – o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse
indicador leva em conta o progresso a longo prazo em
três dimensões básicas: renda, educação e saúde.
Portanto, o IDH tem sido tomado como um indicador da qualidade de vida das pessoas de um País,
enquanto o PIB indica o conjunto das riquezas produzidas, que caracterizam o desenvolvimento econômico.
Diferentemente da perspectiva do crescimento
econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade ape-
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nas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a
abordagem do desenvolvimento humano procura olhar
para as pessoas, suas oportunidades e capacidades.
A renda é importante, mas como um dos meios do
desenvolvimento e não como seu fim.
É esse o desenvolvimento que nos interessa,
especialmente para os brasileiros que vivem na Amazônia, lá na nossa Rondônia, uma região rica e com
grande potencial, mas que ainda carece de muita coisa, de muito trabalho.
O nosso Estado de Rondônia tem apresentado,
nos últimos cinco anos, um ritmo de crescimento chinês,
com um incremento da ordem de 7,5% no seu PIB a
cada ano, um dos maiores do País. Esse crescimento
se manteve em 2012, quando praticamente todas as
economias do mundo apresentaram uma retração no
crescimento.
A força da economia do nosso Estado vem, em
grande medida, de uma agricultura forte e diversificada,
em que a agricultura familiar tem uma grande parcela
de contribuição, assim como o pecuarista e o grande
produtor de soja, de milho, de arroz ou de café também
são importantes para sua sustentação e crescimento.
Porém, ao mesmo tempo em que temos um PIB
que cresce no ritmo de 7,5% ao ano, ainda enfrentamos
muitos problemas sociais e estruturais que limitam a
qualidade de vida dos rondonienses.
O Estado de Rondônia, que completará 31 anos
de emancipação política e administrativa no próximo
dia 22 de dezembro, já é o quarto maior exportador
de carne do País e o quarto maior produtor nacional
de café. Em breve, será um dos maiores produtores
de energia do País, o que deve fortalecer ainda mais
a sua economia.
Por outro lado, estamos apenas na 14ª classificação no índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
e estamos entre os estados com a pior classificação
no índice de Desempenho da Educação Básica (Ideb).
Sr. Presidente, meus amigos de Rondônia que
nos acompanham pela TV e pela Rádio Senado, é
para estes indicadores que temos que olhar se quisermos um dia alcançar o desenvolvimento pleno, o
desenvolvimento humano, um desenvolvimento que
traga qualidade de vida para nossas crianças e todas
as famílias rondonienses.
Para isso, temos que acabar coma corrupção,
investir mais em educação e nos profissionais do setor. Precisamos investir mais do ensino técnico, na
qualificação da mão de obra, bem como na saúde,
em segurança pública, na infraestrutura do Estado
e, sobretudo, ampliarmos as compensações sociais,
ambientais e financeiras que o Estado tem direito por
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sua condição ambiental e de fornecedor estratégico de
riquezas naturais para a Nação brasileira.
Falo de compensações financeiras, Sr. Presidente,
porque o Estado de Rondônia tem perdido sistematicamente recursos oriundos das contribuições sociais
e dos repasses federais por conta de sua localização
na Amazónia Legal, o que restringe diversas atividades econômicas no nosso Estado.
Recentemente, o Terminal 1 da Termonorte foi
paralisado por conta da integração da matriz energética de Rondônia ao Sistema Integrado Nacional e da
política de redução de gases de efeito estufa. Paramos de queimar 300 mil litros de óleo combustível/dia
nessa usina termoelétrica, o que acarretou perdas de
mais de R$30 milhões, em 2012, só com a redução
dos repasses do ICMS.
O Estado e os Municípios rondonienses também
têm acumulado perdas com a redução dos repasses
aos fundos de participação – FPE e FPM –, decorrentes das reduções no IPI para carros e linha branca,
sem contar com as limitações e restrições ambientais
impostas aos Estados da Amazônia para o desenvolvimento de certas atividades econômicas.
Sr. Presidente, hoje, vivem cerca de 25 milhões
de brasileiros na Amazónia Legal. No entanto, muita
gente insiste em enxergar toda essa área, que ocupa
60% do território brasileiro como uma grande floresta
ou como um único ambiente, quando se trata de uma
região de muitos contrastes, com muita riqueza, mas
com um povo muito pobre. A Amazônia detém mais
de 80% desse território, com florestas naturais e reservas indígenas. E temos restriçoes para produzir. O
produtor rural tem que manter 80% da sua propriedade
com reserva legal, e somos proibidos, por exemplo, a
tomar crédito para o plantio de cana-deaçúcar. Com
isso, importamos álcool, transportado por caminhões
desde São Paulo. Isso não me parece sustentabilidade. Não estamos conseguindo reconstruir a BR-319,
que liga Porto Velho a Manaus, por conta de questões
ambientais. Enquanto isso, a população da Amazônia
leva de 5 a 8 dias para fazer esse percurso pelos Rios
Madeira e Amazonas, em embarcações conhecidas
como gaiolas, na maioria das vezes dormindo em redes. Isso também não me parece sustentabililidade.
Em junho deste ano, na abertura da Rio+20, a
Presidenta Dilma disse que o País mostrará ao mundo
que cumpre seus compromissos com a sustentabilidade e com a redução das desiqualdades sociais. É
isso que buscamos
É isso que buscamos para os Estados amazônicos. Queremos continuar crescendo, mas com sustentabilidade ambiental e, principalmente, sustentabilidade
social. Portanto, neste momento em que debatemos
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as novas regras dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM) e um novo Pacto
Federativo, a questão da preservação ambiental e da
Floresta Amazônica deve ser considerada como critério
para a repartição dos recursos da União. Precisamos
criar medidas de compensação financeira que, realmente, funcionem para a Região Amazônica.
Falo isso, Sr. Presidente, porque entendo que os
atuais programas, com o objetivo de criar compensação adicional por desmatamento evitado – tais como a
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD), que seria a compensação dessas áreas
de floresta, por meio de projetos públicos ou privados,
nacionais ou internacionais –, nunca saíram do papel,
na Região Amazônica. A participação da Floresta Amazônica, no mercado mundial de carbono, também não
avança, mas temos que preservar 80% da Floresta,
80% da Reserva Legal. Entendo que a conservação
da Floresta é importante para o equilíbrio ambiental do
Planeta, mas o mundo inteiro, que se beneficia deste
inestimável serviço ambiental prestado pela Amazônia,
precisa contribuir, para compensar, financeiramente, a
nossa Região – os Estados amazônicos devem ter uma
compensação financeira, de fato, e este é um debate
que pretendo trazer a esta Casa.
Está na hora de o desenvolvimento sustentável e
a sustentabilidade chegarem também ao ser humano,
principalmente lá na Amazônia, em especial no nosso
Estado de Rondônia. É muito fácil falar de sustentabilidade, na Avenida Paulista ou em Copacabana, mas
quero ver o mesmo discurso, lá na Zona Sul de Porto
Velho, onde, num calor de 40 graus e em salas de aula
sem ar-condicionado e com apenas quadro negro e giz,
mais de mil alunos recebem o ensino fundamental e
médio de professores que ainda não possuem ensino
superior. Esta escola teve o pior desempenho no Ideb
do País, com a média 1,6 – enquanto a média do Estado é 3,7 e a média nacional é 4,1.
Sustentabilidade, lá nos rincões de Rondônia e
da Amazônia, também se faz com mais investimentos
na educação, melhorando o salário dos professores,
contratando médicos especializados, equipando as
universidades e investindo em infraestrutura. Portanto, somente repassando mais recursos diretamente ao
Estado e aos Municípios onde moram os cidadãos rondonienses, poderemos resolver os problemas sociais
da Região Amazônica. Com a construção das Usinas
de Belo Monte, no Pará, e Jirau e Santo António, em
Rondônia, passaremos a ser grandes exportadores de
energia elétrica – então, temos que rediscutir também
o repasse do ICMS gerado pela energia.
Em que pese todo o otimismo em torno da construção dessas usinas, a comercialização da energia
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elétrica por elas produzida não beneficiará em nada a
arrecadação tributária do Estado. Isso porque, atualmente, o princípio da tributação de energia elétrica é
o fato gerador com incidência no consumo, ou seja, as
operações interestaduais são caso de não incidência
constitucional, e o repasse do ICMS será feito para
São Paulo, o Estado consumidor, em detrimento de
Rondônia, o Estado produtor da energia elétrica.
Para corrigir essa distorção, apresentei a Proposta de Emenda à Constituição nº 125, de 2011,
que propõe que o repasse do ICMS seja feito também
aos Estados produtores e não somente aos Estados
consumidores, como ocorre hoje. Essa proposta não
é importante apenas para o Estado de Rondônia, que
está construindo duas grandes usinas no Rio Madeira, mas também para diversos Estados das Regiões
Norte e Nordeste, que são grandes produtores, e que
daqui para frente irão assegurar o equilíbrio energético brasileiro.
A proposta de transferir para a origem a totalidade ou parte da receita do ICMS interestadual é fundamental para o equilíbrio econômico entre os Estados.
Precisamos realizar esse debate com muito equilíbrio
e serenidade, pois este é um momento histórico de
transformações socioeconômicas no País, em que a
Região Norte passa a integrar o eixo de desenvolvimento com a produção de energia elétrica e prestadora
de serviços ambientais para o País.
Precisamos de muito mais do que uma compensação ambiental, o que já está previsto no planejamento
dessas obras. Precisamos de compensação financeira,
uma vez que nossos produtores rurais, nossas empresas e toda atividade econômica precisam se adequar
às restrições ambientais. Precisamos, acima de tudo,
cuidar do ser humano, e isso se faz com boas escolas,
professores bem remunerados, hospitais equipados e
médicos especializados. E para que isso aconteça em
Rondônia e na Amazônia, precisamos dividir adequadamente os recursos da União.
Precisamos criar condições para que o povo da
Amazônia promova o seu desenvolvimento humano
com sustentabilidade, um desenvolvimento que contemple o crescimento econômico, a inclusão social e a
proteção ambiental, um desenvolvimento voltado para
as necessidades sociais mais abrangentes, que dizem
respeito à melhoria da qualidade de vida da maior
parte da população e responsabilidade para com as
gerações futuras.
Isso se faz com distribuição de renda. E o Estado de Rondônia precisa de apoio do Governo Federal
para continuar o crescimento e o desenvolvimento do
nosso Estado, visando à melhoria de qualidade de vida
das pessoas que moram na Amazônia. Nós precisa-
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mos cuidar do ser humano que mora na Amazônia,
pois é ele que vai cuidar do meio ambiente, é ele que
vai cuidar das nossas reservas e vai fazer produzir a
nossa Amazônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eram essas as minhas ponderações.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr.
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP)
– Muito bem, Líder Acir Gurgacz, pelo seu pronunciamento defendendo a população do seu Estado e, ao
mesmo tempo, o meio ambiente. Meus cumprimentos!
Passamos a palavra neste momento, para uma
comunicação parlamentar, ao Líder Inácio Arruda, do
PCdoB. Trabalhamos juntos, por longo tempo, na Câmara e, com muito orgulho, aqui no Senado, agora.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
É um grande prazer, Sr. Presidente, encontrarmo-nos
no Senado da República.
Sr. Presidente, acompanhei, de forma atenta,
essa ação no Supremo, a nossa corte de apelação
relativa ao veto, à decisão do Congresso Nacional,
decisão soberana, legítima, de encontrar uma maneira de distribuir melhor a riqueza produzida por essa
fonte extraordinária de petróleo e gás natural que nós
temos no nosso País. É uma questão de justiça para o
conjunto do Brasil. Vou citar apenas um número para
demonstrar essa razão que o conjunto do País tem:
quando descobrimos o pré-sal, o Governo Federal fez
um aporte de recursos para a Petrobras da ordem de
R$50 bilhões do Tesouro Nacional, do Brasil inteiro,
de todo o nosso País. Não foi do Ceará, nem do Rio
de Janeiro, nem do Espírito, nem de São Paulo, muito
menos do Maranhão, mas do Brasil todo. Por isso, nós
estamos tratando de uma matéria de justiça, e não cabe,
numa matéria como essa nenhuma ingerência, nem
sequer da corte máxima de apelação do nosso País.
Dito isso, Sr. Presidente, vou tratar de uma matéria
absolutamente correlata, que diz respeito ao assunto.
Acompanhei, no domingo, com muita alegria, a Presidente Dilma Rousseff, o nosso Governador do Estado
do Ceará, o nosso Ministro do Esporte, Aldo Rebelo,
os Governadores Eduardo Campos, de Pernambuco,
Rosalba Ciarlini, do Rio Grande do Norte, e Agnelo
Queiroz, de Brasília, o Secretário Especial da Copa,
ao lado dos nossos colegas Senadores e da nossa
Bancada Federal, presentes na sua grande maioria os
Deputados Federais pelo Estado do Ceará, o Presidente da Assembleia, agora eleito Prefeito da cidade de
Fortaleza, em visita ao nosso Estádio Castelão, uma
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obra muito especial para nós, cearenses. E digo que se
trata de questão correlata à do petróleo e gás, porque
ela é fruto de investimento, é fruto de determinação, é
fruto de planejamento de quem decidiu trazer a Copa
para o Brasil: o Presidente Lula, Luiz Inácio Lula da
Silva, esse que a turma ainda pensa em derrubar. O
cara já saiu da Presidência e ainda há uma campanha
para tentar derrubar o ex-Presidente da República. Eu
nunca vi isso! Só no Brasil.
Sr. Presidente, foi a ação de Lula, a determinação
da sua Ministra da Casa Civil no PAC, o trabalho que
nós desenvolvemos no Ministério do Esporte que deram o fruto de realizarmos a Copa do Mundo no Brasil.
E o Ceará, digamos assim, sai adiante, entregando o primeiro estádio para a realização da Copa
do Mundo de Futebol de 2014 e, ao mesmo tempo, da
Copa das Confederações.
É um estádio em que houve um trabalho muito
especial. Ali, naquele estádio, além dos 150 mil m2 de
área construída, há o campo, com as dimensões oficiais
da Federação Internacional de Futebol; a arquibancada absolutamente inovadora, com capacidade para a
presença de 65 mil torcedores sentados; os espaços
para os deficientes físicos poderem acompanhar – e
qualquer deficiência será bem acolhida dentro do novo
estádio do Castelão. Além da geração de energia eólica, da construção ao lado de uma vila olímpica, com
piscina e quadra multiuso, o Castelão ainda abriga
duas Secretarias, entre elas a do Esporte.
É resultado de um trabalho de uma Parceira Público-Privada, que vai dirigir o Castelão nos próximos 8
anos, garantindo que ele esteja sempre nas condições
mais perfeitas para receber o espetáculo do futebol
e, também, as atividades culturais as mais diversas.
É um fator de atração de novos empreendimentos.
Ali, no entorno, ao lado do Castelão, naquele bairro que
passou a receber o nome também de Castelão – as
antigas comunidades Parque Estrela, Boa Vista, Dias
Macedo, Mata Galinha, que ficam ali em torno do Castelão –, há uma região hoje em expansão, uma região
que permite acesso fácil.
Você tem ali, no novo estádio, vagas para 2 mil
automóveis, em estacionamento coberto. Você tem
uma praça belíssima, de onde você examina a cidade
inteira. É quase que um mirante para toda a cidade
de Fortaleza.
É importante ressaltar que quase 2.000 trabalhadores das mais diversas categorias, entre eles 1.200
operários, foram necessários para construir aquela obra
monumental. Entre estes, muitos presos que cumpriam
penas nos presídios de Fortaleza foram contratados,
não com o salário partido, como é o que propõe a legislação; não. Ali eles receberam como qualquer outro
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operário que estava trabalhando naquela obra e ainda
fizeram um curso profissionalizante para ter garantias
de que, ao trabalhar, você recebia o seu salário e ainda saia dali formado, com uma profissão. Eu mesmo
participei da entrega de títulos para muitos desses trabalhadores que conseguiram a sua profissionalização
durante a obra de construção do novo estádio Castelão.
É uma obra arquitetônica de rara beleza, um espaço muito bonito. E eu digo a todos vocês, do Brasil
inteiro, que, nesse período de férias que vai se iniciar
ou que já se iniciou em muitos recantos do Brasil para
estudantes e trabalhadores, que visitem Fortaleza para
ver a obra que nós ajudamos a construir ali no Estado
do Ceará: a primeira obra da Copa do Mundo. Já é um
legado, aquilo já é uma conquista.
É claro que há os incautos; é claro que há problemas, que há aquelas pessoas que vão questionar:
“Ah, mas para que uma obra com essas dimensões,
com essa beleza, com esse espaço maravilhoso?”
Isso é para demonstrar a nossa capacidade; é para
demonstrar a nossa inteligência, a nossa disposição
para o trabalho e para demonstrar que, quando se planeja, quando se organiza um Estado, ele dá grandes
frutos. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo; é
esse caminho que nós estamos percorrendo em nosso
País e que precisamos aprofundar.
Para a nossa felicidade, nós vamos receber ali,
durante a Copa do Mundo, cinco jogos, entre eles uma
partida do Brasil, da seleção brasileira. E, já na Copa
das Confederações, o Brasil também se apresentará
no Estádio Castelão. Vai ser uma movimentação muito
boa. E eu faço esse convite. Não percam! Compareçam
ao nosso novo Estádio Castelão!
Mas eu quero ressaltar, Sr. Presidente, o trabalho
articulado que foi desenvolvido pelo governo do Estado,
pelo Governador Cid Gomes, o seu Secretário Especial da Copa, Ferruccio Feitosa, e também ao nosso
Secretário de Esporte, Gony Arruda, que articulou um
trabalho que envolve desde os profissionais do futebol,
desde as pessoas que lidam diretamente com essa
arte maravilhosa, esse jogo coletivo, que é o futebol,
mas também a demonstração desse esforço da nossa
região, o Nordeste, de demonstrar que ali temos gente
de grande qualidade, que temos grandes profissionais
no futebol, nas outras modalidades do esporte, seja
do vôlei, seja do basquete, seja da natação e entre
aqueles que têm deficiência física.
Temos atletas com deficiência física disputando
medalhas no Brasil inteiro e no mundo, em várias modalidades. Cito, aqui, a nossa presença, entre os que
têm deficiência física, intelectual, visual e auditiva, nas
modalidades de atletismo, natação, futsal, basquete
em cadeira de rodas, tênis de mesa, caratê, xadrez,
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taekwondo. São trabalhadores e, ao mesmo tempo,
profissionais do esporte, num esforço extraordinário
do povo para fazer superações e para ter superações.
Também cito o esforço das comunidades nativas,
as nossas tribos nativas, conhecidas como indígenas,
que disputam atividades esportivas no arco e flecha,
no arremesso de lança, no cabo de guerra, na corrida de tora, no futebol, queda de braço, canoagem e
triatlo revezado.
É, pois, um trabalho conjugado, na busca de, pelo
esporte, podermos contribuir intensamente do ponto
de vista econômico e também do ponto de vista social.
Nós podemos fazer, sim, esse casamento, pois essa
atividade é alavancadora do desenvolvimento brasileiro, uma vez que a Copa acontecerá em 12 cidades
do nosso País, entre elas o Rio de Janeiro, com o seu
novo Estádio do Maracanã, que, espero, brevemente
seja inaugurado – e que o Ceará seja convidado também para estar presente nessa inauguração – bem
como o Beira Rio, que daqui a pouco também será
inaugurado. É outro estádio também que vai participar
da Copa do Mundo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Arena do Grêmio também. Beira Rio e Arena.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Já foi? Já foi. Embora não seja um estádio diretamente para a Copa do Mundo, mas é um estádio que vai
estar à disposição da Copa do Mundo efetivamente.
Então, quero fazer esse registro, Sr. Presidente,
porque o Governador do Estado do Ceará fez um esforço grande para que pudéssemos, numa PPP, garantir
não só que fôssemos o primeiro... E não estávamos
numa corrida; não era uma corrida que estávamos fazendo. Mas a eficiência do trabalho articulado entre o
Governo Federal, o Presidente Lula, a Presidente Dilma, o Governador do Estado do Ceará, a nossa bancada no Senado e na Câmara Federal, num trabalho
extraordinário, fez com que entregássemos ao Brasil
essa primeira grande obra da Copa do Mundo.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Eu considero, assim, Sr. Presidente, que já é um legado, já é uma conquista que nós vamos deixar para
muitos e muitos anos.
A inauguração daquele estádio é da década de 70
– 1971, 1972. Nós fomos fazendo devagar. Nós demoramos quase 20 anos para concluir toda aquela obra,
e agora, em dois anos, nós fizemos um novo Castelão,
que está à disposição do Brasil inteiro, não só para a
Copa do Mundo, para a Copa das Confederações, mas
para qualquer grande atividade esportiva e cultural.
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Parabéns, Governador do Ceará, nosso Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e nossa Presidente, por
entregarem esse primeiro grande estádio de futebol
para a Copa de 2014.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Inácio Arruda, fortalecendo, com
isso, o esporte brasileiro, um instrumento fundamental
no combate à violência.
Agora, como orador inscrito, o Senador Valdir
Raupp.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para fazer o registro, aqui, de que nós já estamos vendo aí movimentações com respeito à sessão de hoje, do Congresso
Nacional, onde já se fala em votar em bloco os 3 mil
vetos, ou mais de 3 mil vetos que estão aí na fila.
Eu quero ressaltar que é uma ação que nós consideramos um pouco temerária. Por que o acúmulo
desses 3 mil vetos? Porque desde 2000 que não se
vota nenhum veto. E nós já presenciamos, em outras
convocações do Congresso Nacional, a derrubada da
sessão porque o Governo se sentia um tanto quanto
ameaçado em ver derrubados os seus vetos.
Então, hoje se fala em votar os 3 mil em bloco,
sem uma análise, sem um cuidado, e nós não sabemos
exatamente o que há nos 3 mil vetos. Então, é uma
ação para resolver o problema de hoje. Temerária, repito, pois, se existem 3 mil vetos, é porque não foram
votados, inclusive em desobediência à Constituição,
que reza que tem que ser votado em 30 dias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está feito o registro, Senador Eduardo Lopes,
do Rio de Janeiro.
Senador Valdir Raupp com a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, é sabido por todos nós que um dos maiores
gargalos ao desenvolvimento de nosso País reside, de
maneira fundamental, na questão da infraestrutura em
transportes. Inclusive, já estive diversas vezes nesta
tribuna falando deste assunto.
Principal vetor do chamado “custo Brasil”, fator
que onera e muito a nossa produção, as fragilidades
e vicissitudes dos nossos modais de transporte têm
causado freios e solavancos em nossa escalada de
progresso.
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Ciente dessa situação, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, até pela sua ativa participação nos
grandes projetos de infraestrutura do País desde o
Governo Lula, a Presidente Dilma Rousseff apresentou recentemente importante plano de abertura e de
investimentos para a operação dos portos brasileiros.
Trata-se, meus caros colegas, de um dos setores
mais ineficientes e problemáticos de nossa infraestrutura, com pouquíssima competitividade, altos índices
de perdas e elevadíssimos custos operacionais.
Basicamente sob o controle do setor público, a
rigidez burocrática e a falta de investimentos no manejo de nossos portos têm sido apontadas, de forma
praticamente unânime, como causa direta da perda
de competitividade de produtos brasileiros no mercado internacional.
Dentro do plano anunciado, Sr. Presidente, serão investidos cerca de R$54 bilhões na operação de
nossos terminais portuários, abrindo-os para a exploração da iniciativa privada mesmo no transporte para
cargas de outras companhias. Desse montante, Sr.
Presidente, R$31 bilhões estão previstos para o período de 2013 a 2015.
Na prática, portanto, o Brasil está finalmente
abrindo o seu sistema portuário para as empresas ou
grupos de investidores que queiram explorá-lo comercialmente. Para as novas licitações, não será preciso
apresentar a maior proposta financeira, mas oferecer
a maior movimentação de carga prevista, ponderada
com a menor tarifa.
Paralelamente, Srªs e Srs. Senadores, também
serão investidos cerca de R$2,5 bilhões em obras de
acessos hidroviários, rodoviários e ferroviários nos 18
principais terminais públicos, permitindo ampliá-los, com
consequente melhoria da adequação em sua operação.
Ainda no sentido de desburocratização, será criado o Conaporto, órgão que reunirá todos os agentes
públicos que trabalham em nossos portos. Dessa maneira, Receita, Polícia Federal e Anvisa poderão atuar
de forma mais ágil e coordenada, eliminando etapas e
entraves desnecessários à lide portuária.
Haverá, também, uma ampliação no número dos
práticos – aqueles profissionais especializados nas
manobras de navios. A partir de agora, uma comissão
nacional de técnicos tornará mais flexíveis as regras
para treinamento e habilitação desses profissionais.
Por todas essas medidas, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos esperançosos de que o
nosso País suplante, nos próximos anos, suas deficiências estruturais e modernize o seu ainda insuficiente
sistema portuário, pois o Brasil, nos últimos 10 anos,
cresceu em níveis invejáveis, mas, infelizmente, seus
portos, por diversos entraves, não acompanharam esse
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crescimento, permanecendo nos mesmos padrões de
40 anos atrás.
Eu faço aqui um parêntese, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, para falar um pouco das hidrovias. As
hidrovias não estão muito inseridas neste programa lançado pela Medida Provisória nº 595. Eu falo aqui, porque
estive, ainda no dia de hoje, com o Ministro dos Portos,
Leônidas Cristino; juntamente com o Governador do meu
Estado, Confúcio Moura; com o Presidente dos Portos
de Rondônia, Dr. Ricardo de Sá; e alguns presidentes
de sindicatos na área de navegação da Amazônia, do
Pará, de Rondônia, do Amazonas e de outras regiões.
E lá pudemos discutir a questão dos portos da
Amazônia. E, para o meu Estado, há um investimento previsto para o porto integrado de Porto Velho, de
R$27 milhões, para a compra de alguns equipamentos.
Para o projeto do porto novo, apenas o projeto, R$35
milhões para elaboração do projeto executivo e, posteriormente, aí sim, poderiam ser aportados em torno
de R$300 milhões para a construção do novo porto
de cargas de Porto Velho, que ficará integrado à ZPE,
a Zona de Processamento de Exportação, que nós
estamos trabalhando para construir em Porto Velho.
A hidrovia teria um investimento, Sr. Presidente,
da ordem de R$150 milhões, para dragagem, sinalização, balizamento da nossa hidrovia, tão utilizada para
transportar cargas para a Zona Franca de Manaus,
para Belém, e a soja, também, que vai do Mato Grosso. Já são em torno de 5 milhões de toneladas de soja
transportadas pelo Porto de Porto Velho, danificando
até a nossa rodovia, que está sendo restaurada agora,
e nós estamos trabalhando para, no futuro, construir
uma ferrovia do Mato Grosso até o Porto de Porto Velho.
Temos, ainda, R$18,8 milhões para o Porto de
Guajará-Mirim, outro porto importante, que faz fronteira com a Bolívia, onde vai ser construída, também,
uma ponte binacional, em breve, entre as cidades de
Guajará e Guayarmerín.
Então, de forma que quero parabenizar a Presidente Dilma Rousseff pela coragem de ter lançado
programas, como o programa ferroviário, o programa
rodoviário, agora, o programa portuário e o programa
de investimentos nos aeroportos do sistema aeroportuário do nosso País.
Então, faço este apelo, para que as hidrovias e
os portos das hidrovias, que não são portos marítimos,
mas são portos importantes em diversas regiões do
nosso País... Eu cito, aqui, o exemplo da Amazônia,
que tem uma enormidade, muitos portos e hidrovias
de grande relevância para o nosso Estado de Rondônia e para a nossa região.
Por fim, Sr. Presidente, mais de 2 séculos após
o Ato de Abertura dos Portos às Nações Amigas, re-
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alizado por D. João VI, o Brasil se projeta, mais uma
vez, para o aprofundamento de sua vertente comercial
e produtiva, seguindo a trilha de suas crescentes participação e relevância no cenário internacional.
Eu queria, Sr. Presidente, para encerrar este meu
pronunciamento – creio que não venha a usar mais
a tribuna nesta semana, pois encerraremos, possivelmente na quinta-feira desta semana, os trabalhos
deste ano –, dizer que foi um ano produtivo. Apesar
de o crescimento global e o crescimento do País não
terem sido tão fortes, o Brasil tem resistido às crises
internacionais e já se projeta para crescer acima de
três pontos percentuais do PIB no ano que vem.
Li, hoje, algumas notícias também muito alvissareiras, que dão conta de que os Estados Unidos
da América deverão crescer, também, acima de três
pontos percentuais no ano que vem, e que a Europa
já dá sinais, também, de recuperação.
Isso é muito bom para o Planeta, é muito bom
para toda a população mundial e muito bom para o
Brasil, porque, quando a China, os Estados Unidos e
a Europa melhoram os seus índices de crescimento,
com certeza, aqui no Brasil, isso também acontece, e
vai acontecer mais uma vez.
Então, esperamos que, realmente, a economia
possa voltar a crescer no ano que vem, para que a
população brasileira tenha mais emprego, mais renda
e melhor qualidade de vida.
Por fim, quero desejar a todos os servidores do
Senado Federal, a todos os colegas Senadores e Senadoras e, por que não dizer, a toda a população brasileira e à população do meu querido Estado de Rondônia um feliz Natal. Que todas as famílias possam ter
um Natal de luz, um Natal de harmonia, de paz entre
as famílias. E que o ano de 2013 seja um ano abençoado por Deus, com muito crescimento, com muitos
investimentos no Brasil, em especial no meu Estado
de Rondônia, para melhorar cada vez mais a vida do
povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem. Meus cumprimentos ao Senador
Valdir Raupp pelo seu pronunciamento, brilhante como
sempre.
Passamos a palavra agora a um Líder.
O Senador Mário Couto, Líder do PSDB, não se
encontra.
Passamos a palavra ao Líder do Bloco União
e Força, ex-Ministro e Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pelo quinto ano consecutivo,
Manaus, no meu Amazonas, ocupa a sexta posição en-
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tre as maiores cidades em Produto Interno Bruto (PIB)
no País. A Capital do meu Estado do Amazonas atingiu
a marca de R$48,5 bilhões em riquezas geradas, em
2010, segundo recente pesquisa divulgada pelo IBGE.
Com esse resultado, Manaus se posiciona de forma diferenciada das demais capitais da Regiões Norte e Nordeste do País. Além disso, Manaus dá demonstrações
fortes de estímulo ao crescimento econômico brasileiro.
N���������������������������������������������
o Amazonas, os Municípios de Coari, de Itacoatiara, de Parintins, de Manacapuru e de Manaus, juntos, concentraram 87,4% de todas as riquezas geradas
no ano de 2010. Somente Manaus, naquele ano, foi
responsável por 81,3% do PIB estadual, o que reforça
a posição de que Manaus, Capital do Estado do Amazonas, é uma cidade-estado, em função da excessiva
concentração do poder econômico na capital, de que
tive a honra de ser prefeito por duas vezes.
A��������������������������������������������
inda segundo o IBGE, Manaus produziu o equivalente a 1,3% do PIB nacional. Juntamente com São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, Manaus foi responsável por 25% de toda a riqueza
produzida no País em 2010.
Os robustos números conquistados por Manaus
são motivo de orgulho para todo amazonense. Esses
dados são o reflexo positivo do trabalho e esforço da
população do meu Estado e das indústrias que apostam no Amazonas.
A presença efetiva de Manaus no PIB brasileiro
se dá, principalmente, pelo peso estratégico do Polo
Industrial de Manaus. As mais de 500 indústrias lá instaladas são capazes de promover o desenvolvimento do
meu Estado do Amazonas e de incrementar a economia
do País por meio de expressiva produção de riquezas.
Mas, ao mesmo tempo em que o Polo Industrial
de Manaus se afirma como importante alternativa para
o progresso do meu Estado do Amazonas, fica evidente também que os resultados da produção do Polo se
concentram basicamente na Capital, gerando uma grande disparidade em relação ao interior do meu Estado.
Srª�����������������������������������������
s e Srs. Senadores, a economia do meu Estado se desenvolve especialmente pela força do Polo
Industrial de Manaus. No entanto, a distribuição das
riquezas não ocorre de forma isonômica.
É extremamente positivo comemorarmos a sexta
colocação consecutiva de Manaus no ranking do PIB brasileiro. Porém, é oportuno avaliarmos a necessidade de se
incrementarem políticas de desenvolvimento econômico
para os Municípios do interior do Estado do Amazonas.
O PIB de Manaus, certamente, continuará influenciando significativamente na produção nacional – os resultados alcançados nos últimos anos caminham para isso
–, mas é chegado o momento, no entanto, de transferir
efetivamente esse valor para todo o Estado do Amazonas.
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É necessário criar mecanismos que levem às
empresas instaladas no Polo Industial de Manaus, por
exemplo, a reaplicarem boa parte de seus lucros no
Amazonas. Dessa forma, mais empregos, mais riquezas serão gerados.
Além disso, é preciso estudar alternativas de desenvolvimento econômico às regiões mais isoladas do
meu Amazonas. É fundamental instalar novos polos
industriais e incentivar a agroindústria, a piscicultura,
o bionegócio e muitos outros segmentos produtivos
que o Amazonas disponibiliza naturalmente.
Em suma, a importância estratégica do Polo Industrial de Manaus é indiscutível e, há anos, vem colhendo bons resultados. O que está evidente para todos
nós é a necessidade de expansão da economia para
todo o Estado. E é pulverizando a economia do Amazonas para o interior que diminuiremos a dependência
dos Municípios mais carentes dos recursos repassados
pelos Governos Estadual e Federal. Criando incentivos
concretos de desenvolvimento e diversificando as atividades econômicas em todo o Estado do Amazonas,
daremos um salto de qualidade na produção de riquezas, consequentemente ampliando nossa participação
no cenário econômico brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem. O Senador Alfredo Nascimento ficou no
tempo, não usou nem os 4 minutos que eu havia lhe
concedido a mais. Parabéns pelo seu pronunciamento!
Como orador inscrito, o próximo é o Senador
Alvaro Dias.
Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, leio um ofício.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designou o Deputado Paulo Pereira da
Silva, como membro titular, em substituição à Deputada
Sueli Vidigal, e a Deputada Sueli Vidigal, como membro
suplente, em substituição ao Deputado Salvador Zimbaldi, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 595, de 2012,
conforme, respectivamente, os Ofícios n°s 550 e 551, de
2012, da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.
Os Ofícios foram encaminhados à Comissão
Mista para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 550/2012 Lid PDT
Brasília, 18 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº
1/2012 do Congresso Nacional, indico o Deputado
Paulo Pereira da Silva como membro titular da Comis-
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são Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº
595/2012, em substituição à Deputada Sueli Vidigal.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 551/2012 Lid PDT
Brasília, 18 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico a Deputada Sueli Vidigal como membro suplente da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 595/2012, em
substituição ao nome de Deputado Salvador Zimbaldi.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, hoje, houve o fim melancólico da CPMI do
Cachoeira, talvez o mais melancólico de todos a que
tivemos oportunidade de assistir no Parlamento brasileiro desde que aqui nos encontramos.
A nossa presença nesta tribuna tem por objetivo
justificar a posição do nosso Partido na manhã de hoje.
Votamos contra o relatório apresentado pelo Deputado
Odair Cunha muito mais pelo que dele não constou do
que propriamente pelo que dele constou. Tínhamos razões para votar contra o que constou, mas tínhamos
razões de sobra para votar contra o relatório em razão
do que dele não constou, que foi o essencial, o mais
relevante. A sujeira maior ficou debaixo do tapete, porque não foi exposta e não condenada, portanto, pela
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Foi um relatório injusto e insuficiente, que aceitou
alterações de última hora, como, por exemplo, retirar
um Vereador do PSOL de Goiânia sem nenhuma explicação convincente, simplesmente porque houve uma
solicitação. E nós sabemos dos envolvimentos desse
Vereador no esquema de Cachoeira. Apenas dou esse
exemplo, porque outros itens foram retirados de última
hora, sem análise alguma, sem conhecimento prévio,
em razão da solicitação desse ou daquele parlamentar.
O que provoca indignação também é o fato de
alguns tentarem debitar ao PSDB, o nosso Partido, a
não conclusão satisfatória da Comissão Parlamentar
de Inquérito. Em primeiro lugar, é preciso dizer que,
dos 30 integrantes da Comissão, o PSDB tinha quatro
apenas, dois Senadores e dois Deputados, portanto,
uma minoria numericamente insignificante, incapaz
de promover qualquer alteração de rota nessa CPMI.
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Não nos restou alternativa, a não ser apresentar um
voto em separado.
O que estamos afirmando que não constou dessa CPMI? Exatamente tudo que deveria ser investigado e não o foi, porque a CPMI terminou onde deveria
começar.
A prorrogação da CPMI, sobretudo em função
da campanha eleitoral, que interrompeu os trabalhos
nesta Casa, era inevitável, mas não houve interesse na
prorrogação. O objetivo era outro, não era o da investigação. O objetivo, como se sabe, como se já alardeou
desde o primeiro momento, era desviar o foco do julgamento do mensalão e, se possível, alcançar, ferindo de morte, o PSDB de Goiás, explorando, de forma
exagerada, politicamente, um suposto envolvimento do
Governo de Goiás nas ações do Sr. Carlos Cachoeira.
Sem dois pesos e duas medidas, nunca pretendemos selecionar alvos na Comissão Parlamentar de
Inquérito. Não há por que proteger esse ou aquele.
Ocorre que o relatório final apenas repete ações desenvolvidas pela Polícia Federal e já encaminhadas
ao Ministério Público. Em relação a governadores, o
STJ autorizou a instauração dos procedimentos para
investigação judiciária, e essa investigação judiciária
está em curso. A CPMI apenas, como se diz popularmente, através desse relatório, “choveu no molhado”,
chegou com atraso, porque as providências já haviam
sido adotadas anteriormente e estão em procedimento
no Ministério Público Federal.
Afirmei que a CPMI escondeu o que deveria revelar. Dezoito empresas-fantasmas receberam R$421,6
milhões. Por que são empresas-fantasmas? Porque
são empresas de fachada, sem quadro de pessoal,
sem folha de salários, sem produção de equipamentos
e de objetos, sem prestação de serviços de qualquer
natureza, sem realização de obras. São empresas
constituídas para ocultar valores, para promover a lavagem do dinheiro sujo e também a evasão de divisas,
através de remessa de recursos públicos subtraídos
desonestamente dos cofres da União para contas no
exterior, em paraíso fiscal. Das 18 empresas, quebramos o sigilo de apenas seis, que movimentaram
R$108 milhões. Portanto, R$312,7 milhões não foram
investigados.
Alguns Senadores incluíram mais duas empresas que movimentaram R$128 milhões. Essas duas
empresas foram incluídas em nossa investigação, mas
foram tratadas de forma diferenciada, como suspeitas, porque não atendiam a todos os critérios por nós
estabelecidos para configuração de empresa laranja.
Portanto, essas 20 empresas movimentaram
R$550 milhões, sendo que R$441,2 milhões não foram investigados.
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Além disso, identificamos mais 42 empresas, por
meio de relatório do Coaf, que movimentaram mais
R$358,8 milhões, empresas que também não foram
analisadas.
O Coaf identifica movimentação financeira atípica. Portanto, tecnicamente, o que se recomenda é a
quebra de sigilo bancário para a verificação da origem
desses recursos, para saber se são recursos de origem
lícita ou ilícita, conhecendo, dessa forma, o passeio do
dinheiro, de sua origem até sua destinação. Isso não
foi feito pela CPI. Deveria ter investigado, portanto, 56
empresas (12 fantasmas, duas suspeitas e 42 indicadas pelo Coaf) mais as seis cujo sigilo quebramos,
que totalizariam 62 empresas, que movimentaram
R$908 milhões.
Todas essas informações fazem parte do voto em
separado redigido pelo PSDB, que organizou uma assessoria do próprio Congresso Nacional tecnicamente
qualificada, para assistir ao nosso Partido e encaminhar esse voto em separado, que será protocolado na
Procuradoria Geral da República como contribuição do
nosso Partido, para que se procurem desvendar, definitivamente, os mistérios desse escândalo de corrupção
que provoca revolta nas pessoas de bem deste País.
O que se fez foi blindar os corruptos maiores desse esquema. Evidentemente, não podemos distinguir
corruptos uns dos outros, mas é possível identificar o
prejuízo causado por uns e por outros. Aqueles que
produziram, que promoveram o maior prejuízo para os
cofres públicos do País e, portanto, para o povo brasileiro foram protegidos por essa CPI, porque a relação deles, estabelecida de forma promíscua, deu-se
exatamente com o Governo da União, de onde saiu
a maior parcela dos recursos destinados a abastecer
as contas bancárias dos integrantes dessa quadrilha.
Não se diga que o PSDB participou de qualquer
acordo, do qual, em hipótese alguma, participaria. O
PSDB procedeu da forma que entendeu ser a mais
adequada, primeiramente tentando prorrogar a CPI,
para que pudéssemos investigar as grandes empresas
envolvidas, especialmente a Delta, do Sr. Fernando
Cavendish. Fomos derrotados nessa tentativa. Depois,
tentamos fazer prevalecer o nosso voto em separado
e também fomos derrotados. Optamos pelo voto em
separado do Deputado Pitiman, exatamente porque
propunha o encaminhamento de todos os votos em
separado apresentados, inclusive o voto do Relator
Odair Cunha, ao Ministério Público.
O Procurador-Geral da República, portanto, terá
várias versões da mesma história, terá a oportunidade
de identificar em cada proposta apresentada à CPI, na
manhã de hoje, o que é essencial para a investigação
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judiciária. Sabemos que terá o Ministério Público árdua
tarefa. Não será fácil essa investigação.
A Polícia Federal, na voz dos próprios delegados que presidiram os inquéritos das Operações Las
Vegas e Monte Carlo, informou que a empresa Delta
não foi investigada, que o desvio do dinheiro público
não foi investigado e que, apenas no Centro-Oeste,
houve investigação. Além das fronteiras de Goiás e de
Tocantins, não houve investigação, e exatamente nos
caminhos que demandam dessas fronteiras é que o
maior volume de recursos públicos foi desviado pelas
mãos da corrupção.
Portanto, ressaltamos a nossa crença no trabalho
do Ministério Público. É desconfortável afirmar isso dessa forma, mas o Congresso Nacional abdicou de sua
responsabilidade, não investigou. Estamos transferindo
ao Procurador-Geral da República a responsabilidade
da instauração dos procedimentos que se fazem necessários para a continuidade das investigações que
mal começaram, se considerarmos a amplitude desse
esquema de corrupção, que, no meu entendimento, Sr.
Presidente, foi um dos maiores da história do Brasil,
sobretudo se considerarmos os valores financeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela condescendência do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o Senador Alvaro Dias, do PSDB.
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Cristovam Buarque, por permuta com o
Senador Pedro Taques.
O Senador Cristovam Buarque é convidado a ir
à tribuna.
Como houve uma permuta e o Líder Mário Couto
não se encontra, chamei o Senador Cristovam Buarque, que permutou com o Senador Pedro Taques. Em
seguida, é o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, faz algumas semanas, chegou aqui a proposta,
vinda da Câmara dos Deputados, do Plano Nacional
de Educação.
Por diversas vezes, eu vim aqui manifestar que
não fizeram um plano; fizeram uma lista de metas, de
intenções, sem dizer como realizá-las, salvo a ideia
de que 10% do Produto Interno Bruto deveria ir para
a educação, sem dizer como ele será aplicado.
Eu tenho uma grande preocupação de termos
um segundo plano igualzinho ao primeiro e com os
mesmos resultados: praticamente nenhum, por falta
de instrumentos para realizar, instrumentos para cumprir as metas.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, na primeira Comissão pela qual passa o PNE, que é a Comissão de
Assuntos Econômicos, eu dei entrada a 33 emendas
que eu gostaria de comunicar aqui, de debater. Emendas que, se forem aprovadas, eu creio que darão, de
fato, os instrumentos necessários para executar aquelas metas e até outras.
É claro que, paralelamente a isso, junto com o Senador Aloysio Nunes, eu dei entrada em um projeto de
lei que assegura 100% dos royalties, a partir de agora,
para a educação, mas não como a Presidenta está propondo, que é falso. A ideia, na medida provisória, que
fala de 100% para a educação, na verdade não passa
de 20%. E só daqui a 10, 12, 15 anos. Nós achamos
que essa medida provisória não corresponde ao que
vem sendo dito. Por isso, há também um projeto meu,
junto com o Senador Aloysio Nunes, que trata disso.
Mas eu quero falar que são dez emendas diretamente ao PNE. A primeira, Senador, é a que cria
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação. Nós
não temos. Nós temos o Inep, que, a meu ver, deve
passar a ser um instituto de estudos sobre educação,
para o que ele foi criado. Para pensar como vai ser a
educação no futuro.
Senador Paim, dar aula para um menino ou menina, hoje, no quadro-negro, é como arrancar um dente
sem anestesia. É coisa do passado. Hoje, os quadros
são como terminais de computadores, em movimento,
com cores, e não um professor fazendo um pontinho
branco e dizendo que é o Sol; outro pontinho branco
dizendo que é a Terra, e uma roda dizendo que é a Terra girando ao redor do Sol. Nós precisamos ter o Inep
para cuidar de pesquisas sobre como será a escola
daqui adiante e ter um sistema nacional de avaliação.
O outro é o que propõe criar um novo sistema
educacional brasileiro. Não vamos dar um salto no atual sistema. O atual sistema, dessas 200 mil escolas, 2
milhões de professores, não dará o salto. O salto será
criar um sistema paralelo, que vai sendo implantado
enquanto o outro vai sendo desativado, que o velho
Brizola já queria com os CIEPs daquela época. É isso
o que nós temos que fazer.
A outra emenda – e são 33, eu sei que em 10
minutos não temos tempo – é a que cria o Sistema
Nacional do Conhecimento e da Inovação. Além de a
escola ser revolucionada, nós teríamos que ter uma
reforma, uma refundação da universidade. Teríamos
que ter instrumentos para incentivar as indústrias ao
desenvolvimento científico e tecnológico, em vez de ser
apenas imitadoras. Temos que ter a criação de novos
institutos, do tipo do ITA, da Fiocruz, e temos que criar
um entorno favorável à inovação.
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Em função disso estão outras diferentes medidas,
Senador. Uma que garantia a condicionalidade de frequência às aulas, de frequência dos pais às escolas,
para poderem receber os benefícios sociais. Manter o
Bolsa Família sem exigir dos pais que compareçam à
escola do filho uma vez ao ano, que seja, é não querer
que o Bolsa Família seja um instrumento de renovação.
Como disse ontem o Governador Eduardo Campos,
em uma entrevista, o Bolsa Escola, o Bolsa Família do
século XXI é uma boa escola, de qualidade, para todos.
Escola não é escola sem o comparecimento dos pais
para acompanharem as suas crianças.
O outro é a implantação de escola em tempo integral para 50% da população de 4 anos a 18 anos,
atendendo à totalidade da população escolar de Municípios selecionados. Aqui está uma diferença. A ideia
de colocar 50% fica genérica. Agora, se você disser
que são 50% do Brasil, mas 100% das cidades escolhidas, você começa a visualizar o plano.
Iniciar a implantação de escola em tempo integral em todas as 250 cidades – essas cidades que eu
digo, enumeramos aqui. Criar um novo sistema universitário brasileiro, uma reforma profunda. A universidade como está não cumpre o seu papel de motora
do desenvolvimento.
A revista The Economist, desta semana, traz um
quadro sobre patentes no mundo. O Brasil é o último
dos países que eles consideram. A China tem mais de
600; o Brasil tem cinco, seis. Por quê? Porque a universidade não está correspondendo às exigências de hoje.
Outra emenda é implantar o Exame Nacional de
Avaliação Seriada, ou seja, em vez de haver o Enem
uma vez, quando se termina o ensino médio, deixá-lo
também quando se termina o primeiro ano, quando
se termina o segundo, quando se termina o terceiro.
E vale para entrar na universidade a média dos três.
Isso acaba com essa sorte que hoje predomina para
dizer quem entra, quem não entra na universidade, e
cria-se um instrumento para acompanhar o andamento
da criança, e não apenas medir o que ela aprendeu
nos três anos.
Outra medida é avaliar anualmente as prioridades
de formação demandada pelo mercado de trabalho
para o desenvolvimento do País, para fins de financiamento público de stricto sensu e cursos, ou seja,
para financiar cursos, tem que saber que contribuição
esse curso está dando para o desenvolvimento científico e tecnológico.
Outra emenda: triplicar, até o final de vigência
desse plano, o número de concluintes de curso nas
áreas de Engenharia, Ciências Básicas, Matemática e Computação. O PNE trata todos os cursos das
universidades como uma coisa só. Se queremos, de
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fato, dar um salto científico e tecnológico, vamos ter
que diferenciar. A prioridade é o conjunto dos cursos,
e há certos cursos específicos, como os que coloco
aqui nas áreas de Engenharia, Ciências Básicas, Matemática e Computação.
Outra: instituir a avaliação quinquenal da relevância e oportunidade dos cursos oferecidos na educação superior pública, em função da estratégia, do
desenvolvimento e da empregabilidade dos profissionais diplomados.
Não podemos continuar tratando todos os cursos com repercussão igual, Senador Capiberibe, no
desenvolvimento. Há cursos que têm repercussão
maior do que outros. Temos que fazer essa avaliação
a cada cinco anos.
Outra emenda é adotar, como critério a ser considerado no repasse de recursos públicos para instituições de ensino superior, o reconhecimento do interesse público dos cursos.
Os cursos que não têm interesse para o público,
para o País, para a sociedade não devem ser abolidos,
mas não podem ser tratados da mesma maneira na
hora do financiamento. Uma coisa é termos cursos que
dizem respeito – e não vou citar aqui – ao interesse
de pequenos grupos.
Outro é aquele que diz respeito ao interesse de
toda a sociedade, como, por exemplo, a Medicina, para
trabalhar no Sistema Único de Saúde. Tem que se fazer
a diferença, Senador Aloysio, entre cursos com repercussão do interesse público e cursos de repercussão
apenas para o próprio aluno e o professor.
A outra emenda é assegurar apoio técnico e financeiro da União às cidades selecionadas para a implantação do novo sistema educacional brasileiro. As
cidades onde vamos ter, de imediato, todas as suas
escolas em horário integral, com professores de uma
carreira federal. Vamos ter que decidir isso, garantindo
recursos, como está aqui.
Outra emenda é ampliar os programas de renda
mínima associados à educação, fazendo com que a
Bolsa Família passe a ser Bolsa Escola – não importa se o nome vai ser esse –, trazendo o compromisso
de volta com a educação. Porque, sem educação, o
Governador Eduardo Campos deixou bem claro, não
haverá uma porta de saída para os que recebem a
Bolsa Família.
Outra emenda diz respeito a mudar uma das
metas. A meta é fortalecer o entorno social favorável
ao conhecimento. Temos que criar o entorno favorável. Para isso, temos que erradicar o analfabetismo,
temos que criar bibliotecas, temos que criar museus,
temos que fazer com que o povo brasileiro tenha um
entorno ao redor do qual ele se torne uma figura ca-
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paz de contribuir para o desenvolvimento científico e
tecnológico no Brasil.
A criação de centros de referência na rede de
pesquisa. Isso não está no PNE. É preciso criar um
centro de referência em redes em ciência da nano-bio-info-cognitiva; criar um centro de referência em
redes na ciência, tecnologia e engenharia matemática;
criar centros de referência em redes em alternativas
energéticas; criar um centro de referência em redes do
desenvolvimento sustentável, como o ITA, o Instituto
Tecnológico da Aeronáutica, que, na sua qualidade,
tem que ter complementação dessas outras áreas do
conhecimento, com centros da maior qualidade; realizar concurso para o ingresso nos quadros da carreira
nacional dos professores. Minha emenda propõe a
criação de uma carreira nacional dos professores, diferente da carreira municipal e estadual que temos hoje.
Outra é construir bases para a cooperação na
produção criativa na universidade, centros de pesquisa e um setor produtivo. E aqui coloco os diversos
incentivos que precisamos dar.
(Soa a campainha)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Estou terminando, Presidente. Como falta pouco,
peço alguns minutos mais.
Desenvolver a capacidade de pesquisa em áreas
estratégicas para a inovação científica e tecnológica.
Implantar escolas federais com padrão de excelência nas edificações. Não esqueçamos que, no Ideb
último, as melhores escolas, a média, são as públicas
federais, não são as particulares. Temos que ampliar
essas públicas federais.
Outra meta é fortalecer os institutos de pesquisa
brasileiros, de modo a se tornarem centros de pesquisa internacionais.
Mais uma: garantir padrão de qualidade na educação básica oferecida pelas instituições públicas e
privadas de ensino, mediante a criação de sistema de
inspeção nacional, um sistema de inspeção de que os
mais velhos se lembram. Os inspetores federais que
iam às escolas ver como estavam funcionando. Hoje,
o mais que a gente faz é o Ideb. Mas ninguém vai lá,
ninguém olha, ninguém fiscaliza. Nós precisamos voltar a ter esses fiscais.
Mais uma é realizar, no primeiro ano de vigência
do Plano Nacional de Educação, já a primeira seleção
para ingresso na carreira nacional do professor.
Outra: assegurar apoio técnico e financeiro da
União às cidades selecionadas para estarem no novo
sistema de educação.
Outra é instituir programas de concessão de bolsas de estudo para professores de idiomas em escolas
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públicas de educação básica realizarem estudos de
imersão e aperfeiçoamento nos países dos respectivos idiomas.
Ampliar a participação dos pais e mães no ambiente escolar, inclusive com medidas que forcem esses pais a irem às escolas dos filhos.
Instituir programas de concessão de bolsas de
estudo para que professores possam se aperfeiçoar.
Estabelecer um número máximo de 30 alunos
por turma e por professor, nos ensinos fundamental e
médio, sem o que a gente não garante as condições
adequadas para o processo de ensino e aprendizagem.
Finalmente, mais duas: assegurar, no processo de
gestão democrática, a participação dos pais na escolha
dos dirigentes das escolas; e instituir a nova carreira
de professor, como já foi dito, com um salário mensal
de R$9.500, selecionados com muito rigor, tendo mais
um ano de educação, de instrução, de formação, depois da seleção, e sendo enviados para dar aulas, em
caráter absolutamente de dedicação exclusiva e com
avaliações periódicas de suas especialidades e dedicações, sem o que os próprios cargos deles ficariam
ameaçados. É o que a gente está chamando de uma
estabilidade responsável, estabilidade comprometida.
Não pode ser uma responsabilidade leviana, não pode
ser uma responsabilidade descomprometida com o
produto, que é a educação de nossas crianças.
Essas emendas, Senador, foram entregues hoje
à Comissão de Assuntos Econômicos. Como foi a última reunião, creio, do ano, vamos debater isso no
próximo ano.
Desde já, peço a atenção dos Senadores e Senadoras para que não deixemos esse PNE passar por
aqui sem as mudanças necessárias para que vire um
plano real e com consequência com o futuro, que não
seja o PNE-II igual ao PNE-I, sem deixar resultados
concretos.
É isso, Sr. Presidente, o que eu tinha para colocar
para os Senadores, as Senadoras e a população em
geral. O PNE é uma questão de vida ou morte para o
futuro do País. O País estará morto, do ponto de vista
de sucesso, de desenvolvimento, de futuro, se esse
PNE (Plano Nacional de Educação) fracassar. E ele
fracassará, se continuar como está.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – O Senado tem a responsabilidade de não deixar
que o PNE passe dessa maneira. Que ele seja transformado, aperfeiçoado e tenha mais compromisso com
o que o Brasil precisa!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Cristovam Buarque, apro-
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fundando, como sempre, de forma muito competente,
a questão da educação no nosso País.
Passamos a palavra, de imediato, ao nobre Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
Senador Casildo Maldaner, aquele seu aparte
que, outro dia, V. Exª fez ao meu discurso está na Internet. Todo mundo quer ver o aparte do Senador Casildo Maldaner. Meus cumprimentos!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Virou um discurso inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Casildo, o seu aparte virou um discurso
inteiro, conforme as palavras do meu Líder.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Paulo Paim, que preside esta sessão neste instante, como disse ontem, não é só Santa
Catarina que o aplaude, agora, pela palavra do Líder, o
Senador Walter Pinheiro, a Bahia também e, assim, o
Brasil, principalmente nas questões sociais de V. Exª,
que deixou a Casa engalanada, sem dúvida alguma.
Sr. Presidente e caros colegas, chegamos ao
final de mais um ano legislativo e, como todo brasileiro, devemos olhar para trás e fazer uma análise de
nossas ações. É hora de celebrarmos os avanços e
conquistas obtidas, mas, principalmente, recordar as
metas que ainda não alcançamos, as bandeiras que
seguiremos erguendo, com ainda mais força, no ano
que se avizinha.
Sem dúvida, o grande marco da democracia brasileira, em 2012, foram as eleições municipais. Em mais
uma clara demonstração de nossa maturidade cívica,
140.646.446 brasileiros foram às urnas para escolher
seus legítimos representantes nas Prefeituras e Câmaras de Vereadores.
São esses eleitos, ungidos pelo voto, os grandes responsáveis pelo desenvolvimento sustentável
de suas cidades – e, quando temos crescimento nos
Municípios, temos o verdadeiro crescimento do Brasil.
Essa foi a cruzada municipalista que nós vivenciamos no decorrer do segundo semestre, principalmente deste ano; isso não só na Pelotas de V. Exª, não
só nos Municípios gaúchos de V. Exª, Senador Paulo
Paim, não só no meu Estado de Santa Catarina, mas
nos cinco mil e poucos Municípios do Brasil. Foi uma
cruzada nacional pelos acontecimentos municipais.
Mas não podemos tratar deste assunto sem trazer
à pauta um tema extremamente atual, um novo reequilíbrio de forças entre a União, Estados e Municípios,
ou seja, o tão falado Pacto Federativo.
Em 2012, mais uma vez, presenciamos a verdadeira peregrinação de prefeitos a Brasília em busca de
recursos, emendas parlamentares, verbas federais, en-
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fim, formas que permitam uma consecução mínima de
seus objetivos. O quadro não é muito diferente quando
tratamos dos Estados com seus orçamentos extremamente comprometidos e, via de regra, asfixiados por
dívidas com condições de pagamento simplesmente
escorchantes.
É imperativo rediscutir essa relação, que tem implicações diretas nos rumos que tomará esta Nação.
Não há crescimento igualitário com centralização de
recursos da União, com falta de acuidade na definição de prioridades de investimento e baixa eficácia
na sua execução.
O Congresso Nacional – tenho convicção – não
se furtará em assumir sua responsabilidade de discutir e, ao fim, definir novos caminhos que se coadunem
com os interesses da Nação.
Nesse diapasão, podemos falar de uma justa
divisão dos royalties do petróleo, da análise de regra
dos fundos constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos
Estados, além de uma ampla revisão da arrecadação
e distribuição tributária.
E aí vai também o marco regulatório de Defesa
Civil, que temos discutido; vai também a questão de
que o Senador Paulo Paim sempre fala, da Previdência, do redutor da Previdência. “Aonde vai, Senador
Paim?”, todos clamam, principalmente os aposentados que não podem mais trabalhar e, assim mesmo,
tentam se esforçar para ganhar um plus, para tentar,
enquanto há mínimas condições de trabalhar na vida,
e assim por diante.
Por isso, não nos podemos furtar de algumas
questões neste País. E a questão dos royalties está na
Casa, está aí. No que tange aos royalties, o Congresso
entendeu que convém votar urgência. Entre os vetos,
escolheu este para analisar, porque há um clamor nacional. Vem aí um Ministro e concede uma liminar no
Supremo, dizendo que o Congresso Nacional tem que
analisar todos os vetos.
Aliás, o Senado fez um recurso. Esperamos,
ainda no dia de hoje, lograr êxito, e que o Supremo
diga: “Pertence ao Congresso Nacional e o assunto é
interna corporis.” Senão, amanhã já está marcada – e
os Líderes estão aí reunidos – para marcarmos uma
sessão do Congresso do Nacional para amanhã, ao
meio-dia. E sei que não podemos deixar de dar uma
resposta antes do apagar das luzes deste ano legislativo. Penso que é isso que a Nação espera. Esperamos que, até amanhã, respeitando os Poderes – e
nós tratamos do nosso Poder –, tomemos uma decisão
em relação aos royalties, pois há uma expectativa do
Brasil, da comunhão nacional, de todos os Estados
do Brasil – não só de alguns –, e também de todos os
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5.600 e poucos Municípios do País. É isso que aguarda o Congresso Nacional.
Por isso, Sr. Presidente, caros Colegas, ao falar
no campo dos tributos, encerramos o ano com vitórias a comemorar. As exonerações implantadas pelo
Governo, ainda que não sejam mais amplas e profundas, demonstram o peso enorme de tributação sobre
a produção nacional e o espaço que ainda há para a
sua redução. Mas a grande conquista veio no campo
da informação. Agora, no final do ano, foi sancionado
o projeto de lei que chamamos de transparência fiscal.
Inclusive, a Presidente sancionou a transparência fiscal, projeto do Senador Renan Calheiros. Nós
tínhamos outro do Senador Capiberibe, da Senadora
Ângela Portela e do Senador Randolfe Rodrigues. Nós
tivemos a honra de subscrever essa proposta. Prevaleceu aquela que foi para a Câmara – a do Senador
Renan –, voltou da Câmara e foi sancionada pela Presidente da República: a transparência fiscal. É muito
importante isso para a Nação conhecer.
Nós sabemos que, sobre qualquer coisa, até enfeites de Natal, incidem praticamente 30% de impostos. Até o Menino Jesus não escapa dessa. Já disse
na semana passada: há encargos de 25%, 30%, 40%.
Incide também em qualquer árvore de Natal artificial
encargo de 30%. Se cortar o pinheirinho, como se fazia
antigamente para se fazer uma árvore, tem que cuidar,
porque, senão, o Ibama pode pegar. Sobre tudo há uma
carga, mas tudo vai para a transparência agora. Isso
é muito importante. E, assim, essas são questões que
nós precisamos analisar, Sr. Presidente.
A matéria, como disse, é um notável avanço de
cidadania, ao saber o valor real dos impostos inseridos no preço dos produtos e serviços. É preciso fazer
também o registro de que, graças a essa luta, nós pudemos avançar. Foi o movimento das organizações
empresariais, o movimento das ONGs, o movimento
que cruzou o Brasil inteiro, para que a transparência
acontecesse.
Eu quero também fazer um alerta de que avançamos muito – está aqui no nosso pronunciamento – na
questão da defesa civil. Houve avanços, sem dúvida
alguma, na Secretaria Nacional de Defesa Civil, do
Ministério da Integração Nacional. Houve avanços no
mapeamento de regiões de risco, mas há um compromisso do Governo de mandar a esta Casa um novo
marco regulatório
Ainda hoje, nós estivemos com a Chefe da Casa
Civil, Senadora Gleisi Hoffmann, com o nosso Governador catarinense, Raimundo Colombo, tratando de
questões de Santa Catarina. Ainda na ocasião, tive
a oportunidade de lembrar à Ministra o compromisso
de mandar um novo marco regulatório da defesa civil
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para esta Casa. É um compromisso que o Governo
tem para que nós possamos enfrentar essas crises de
vez. Temos que ser um País mais previdente. Eu trato
também, nesse relatório, dessa questão.
E, para não tomar tempo, Sr. Presidente – eis
que o meu tempo está por findar –, enquanto isso não
ocorrer, seguiremos sob o eterno risco de catástrofes.
Merece registro ainda a intensa produção desta
Casa, a despeito do que reza o senso comum. Justamente por isso, precisamos fazer o esclarecimento:
seja neste Plenário ou em nossas muitas Comissões,
os assuntos mais relevantes para o Brasil estiveram
em nossa pauta.
Analisamos, aprovamos, rejeitamos matérias,
nos posicionamos e promovemos o debate, com a
participação ampla da sociedade, como cabe ao Poder
Legislativo. Com muita dignidade, com respeito democrático, temos buscado cumprir o relevante papel que
nos reserva a Constituição Federal, nosso maior guia.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Por isso, Sr. Presidente – e V.Exa me alerta que
o tempo está por findar –, além de tudo isso, eu continuo nesse relatório. Vou pedir a V. Exa que o receba
por escrito, imitanto até V. Exa, que ontem fazia um
relatório extraordinário, dez vezes melhor do que o
nosso, mas o fazia à frente da Comissão de Direitos
Humanos que presidiu nesses dois anos. E que maravilha! Eu tive a honra de aparteá-lo. No rodapé do
pronunciamento de V. Exª, eu queria ficar, e V. Exª permitiu. E deu por escrito para que o Diário do Senado
Federal distribua para o Brasil inteiro. E eu peço a V.
Exª da mesma forma.
Não findo, caro Presidente, antes de citar uma
frase do poeta Carlos Drummond de Andrade. Eu, que
venho lá do meu Município de Modelo, no extremo
oeste; que, no último dia 7 de outubro, tive a honra de
festejar meio século do primeiro mandato de Vereador, onde continuo votando, lá no extremo oeste catarinense, encerro dizendo – pegando aqui Drummond
de Andrade: “Para ganhar um Ano Novo que mereça
este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de
fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre”.
Um feliz Natal, próspero Ano Novo e que Deus
abençoe esse novo ano e que possamos nos reencontrar. Muito obrigado!
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR CASILDO MALDANER
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
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Srªs e Srs. Senadores, chegamos ao final de mais um
ano legislativo, e, como todo brasileiro, devemos olhar
para trás e fazer uma análise de nossas ações. É hora
de celebrarmos os avanços e conquistas obtidas, mas
principalmente recordar das metas que ainda não alcançamos, das bandeiras que seguiremos erguendo,
com ainda mais força, no ano que se avizinha.
Sem dúvida, o grande marco da democracia brasileira, em 2012, foram as eleições municipais. Em mais
uma clara demonstração de nossa maturidade cívica,
140 milhões 646 mil e 446 brasileiros foram às urnas,
escolher seus legítimos representantes nas Prefeituras
e Câmaras de Vereadores.
São esses eleitos, ungidos pelo voto, os grandes responsáveis pelo desenvolvimento sustentável
de suas cidades – e quando temos crescimento nos
municípios, temos o verdadeiro crescimento do Brasil.
Mas não podemos tratar desse assunto sem
trazer a pauta um tema extremamente atual: um novo
reequilíbrio de forças entre a União, Estados e Municípios, ou seja, o tão falado pacto federativo.
Em 2012, mais uma vez, presenciamos a verdadeira peregrinação de prefeitos à Brasília, em busca
de recursos, emendas parlamentares, verbas federais,
enfim, formas que permitam a consecução mínima de
seus objetivos. O quadro não é muito diferente quando
tratamos dos Estados, com seus orçamentos extremamente comprometidos e, via de regra, asfixiados por
dívidas com condições de pagamento simplesmente
escorchantes.
É imperativo rediscutir essa relação, que tem implicações diretas nos rumos que tomará essa Nação.
Não há crescimento igualitário com centralização de
recursos na União, com falta de acuidade na definição de prioridades de investimento e baixa eficácia
na sua execução.
O Congresso Nacional, tenho convicção, não se
furtará de assumir sua responsabilidade, de discutir e,
ao fim, definir novos caminhos que se coadunem com
os interesses da Nação. Nesse diapasão, podemos
falar de uma justa divisão dos royalties do petróleo, da
análise de regras dos Fundos Constitucionais, como
FPM e FPE, além de uma ampla revisão da arrecadação e distribuição tributária.
Ao falar do campo dos tributos, encerramos o ano
com vitórias a comemorar. As desonerações implantadas pelo Governo Federal, ainda que não sejam mais
amplas e profundas, demonstram o peso enorme da
tributação sobre a produção nacional e o espaço que
ainda há para sua redução. Mas a grande conquista
veio no campo da informação: agora no final do ano,
foi sancionado o projeto de lei que chamamos de transparência fiscal. O texto garante ao consumidor de pro-
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dutos e serviços o direito de saber, do valor total pago,
qual a parcela correspondente aos impostos e tributos.
A matéria mereceu o apoio desta Casa, bem
como da Câmara dos Deputados, tanto daqueles parlamentares que apresentaram propostas nesse sentido,
entre os quais incluo os senadores Renan Calheiros;
João Capiberibe, Randolfe Rodrigues, Angela Portela,
além deste Senador, bem como de todos aqueles que
perceberam a importância da medida.
É um notável avanço de cidadania: ao saber o
valor real dos impostos inseridos no preço de produtos
e serviços, desenvolveremos uma consciência ainda
maior da necessidade de exigir uma gestão mais eficiente e responsável de nossos governantes.
É preciso fazer um devido registro: tal vitória só
foi possível graças à mobilização da sociedade, representada por suas entidades organizadas, como
associações empresariais, organizações não-governamentais, estudantes e cidadãos em geral. É dessa
viva interação e participação que nascem as grandes
transformações numa democracia plena.
Infelizmente, é preciso fazer um registro negativo;
mais um ano se passou e o Brasil continua aguardando o envio de um novo marco legal para Defesa Civil.
Avançamos, sem dúvida: o governo deu início a um
trabalho de prevenção, com centro de monitoramento
e um competente trabalho de articulação, capitaneados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e pelo
Ministério da Integração Nacional.
Contudo, esse processo deve ser aprofundado,
levado para Estados e Municípios, permitindo uma
verdadeira mudança de paradigma, migrando esforços do eixo da reconstrução e resposta para o eixo
da preparação e prevenção. No entanto, sem a devida destinação de recursos, nada disso é possível. Os
entes continuarão reféns das benesses do governo
federal para execução de obras e investimentos tão
necessários.
Enquanto isso não ocorrer, seguiremos sob o
eterno risco das catástrofes, que invariavelmente implicam em prejuízos enormes, econômicos e de vidas.
Em 2013, seguiremos lutando, incansavelmente, para
que esse compromisso seja cumprido e o Brasil tenha
a legislação de Defesa Civil digna de sua grandiosidade e diversidade.
Merece registro, ainda, a intensa produção dessa
Casa – a despeito do que reza o senso comum e, justamente por isso, precisamos fazer o esclarecimento.
Seja nesse plenário ou em nossas muitas Comissões,
os assuntos mais relevantes para o Brasil estiveram
em nossa pauta. Analisamos, aprovamos, rejeitamos
matérias, nos posicionamos e promovemos o debate,
com a participação ampla da sociedade, como cabe
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ao Poder Legislativo. Com muita dignidade, com respeito democrático, temos buscado cumprir o relevante
papel que nos reserva a Constituição Federal, nosso
guia maior.
Não se trata de autoindulgência, muito pelo contrário. Tenho consciência de nossas falhas e dificuldades. Não podemos deixar, contudo, que elas se agigantem, que sejam justificativa para a inércia e apatia.
Em 2012, tive a grata oportunidade de completar 50 anos de caminhada na vida pública, iniciada
em 1962, como vereador, na minha querida Modelo –
pequena cidade do Oeste catarinense, onde continuo
orgulhosamente depositando meu voto. Ao longo desse
trajeto, busquei o permanente diálogo e a construção
coletiva de um amanhã melhor, mais justo e igualitário.
Ao revisitar o passado, não nego a satisfação
proporcionada pela certeza de ter empregado meus
maiores esforços. Mas, acima de tudo, fica a responsabilidade com o futuro, missão perene de qualquer
homem a quem é dada a nobre missão de representar seu próximo.
Encerro com as palavras do sábio poeta Carlos
Drummond de Andrade:
“Para ganhar um Ano Novo que mereça este
nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem
de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas
tente, experimente, consciente. É dentro de
você que o Ano Novo cochila e espera desde
sempre”.
Um feliz Natal, próspero Ano Novo e que Deus
abençoe a todos.
Estão são nossas considerações.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns Senador Casildo Maldaner. Só dizer
sobre o seu relatório, com certeza, em relação ao que
apresentei, que o meu não é melhor. Se eu empatar
com V. Exª, já me considero gol de placa. Parabéns a
V. Exª pelo relatório do seu trabalho.
Neste momento, por permuta entre o Senador
Jorge Viana e o Senador Anibal Diniz, passo a palavra
então ao 1º Vice-Presidente da Casa, Senador Anibal
Diniz, que, depois de sua fala, assumirá a presidência
para que possa encaminhar a Ordem do Dia.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, indiscutivelmente nosso
campeão de presença, de atuação, de proposições e
de audiências públicas aqui no Senado Federal; Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV
Senado e ouvintes da Rádio Senado, o assunto que
me traz hoje ao plenário e à tribuna do Senado é algo
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que nos interessa a todos, porque só podemos pleitear a condição de Senador da República depois dos
35 anos – e aqui a faixa etária é bem maior que essa.
Então o assunto que trago aqui é um assunto que diz
respeito a todos nós.
O Brasil e o mundo estão passando por uma
transformação silenciosa que terá imensa repercussão
sobre o modo de vida e o bem-estar de todos nós em
futuro não muito distante.
De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, em 10 anos, o mundo terá 1 bilhão de
pessoas idosas. Na última década, o número de idosos
no mundo aumentou em 178 milhões de pessoas, e
esse crescimento vem se acelerando: hoje, a cada 1
segundo, 2 pessoas celebram o sexagésimo aniversário.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos de
idade ou mais, o que equivale a 11,5% da população
mundial, e, embora o envelhecimento seja um fenômeno comum há mais tempo em países desenvolvidos, está aumentando mais rapidamente em países
em desenvolvimento, onde hoje vivem 2 de cada 3
pessoas idosas.
Entre as razões do crescimento da faixa etária, o
Fundo de População das Nações Unidas lista melhorias na nutrição, avanços da medicina, cuidados com
a saúde, no ensino e no nível econômico. Impulsionada por esse conjunto de fatores, a expectativa de vida
chegou a 78 anos nos países desenvolvidos e a 68
anos nas regiões em desenvolvimento.
No Brasil, a melhoria das condições socioeconômicas tem promovido uma mudança acelerada na expectativa de vida, que, de 1960 a 2010, foi aumentada
em 25,4 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro,
de acordo com o IBGE, é de 74 anos e 29 dias.
É claro que todos nós temos que nos alegrar
com essa realidade em que a perspectiva de vida é
ampliada, mas, devido ao ritmo acelerado de crescimento da população idosa, a questão que se coloca é
como enfrentar essa situação, garantindo um padrão
de vida digno a esta população.
Ainda, de acordo com o IBGE, cerca de 3,4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais vivem sozinhas, exigindo maior atenção do Estado.
Conforme disse o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, as implicações
sociais e econômicas desse fenômeno são profundas,
estendendo-se para muito além do idoso e de sua família, alcançando a sociedade inteira.
Com essa avaliação, o relatório da ONU sugere
a adoção de novas políticas, estratégias, planos e leis
específicas para a proteção dos idosos.
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A questão profissional está no centro desse contexto. Hoje, entre os mais velhos, 47% dos idosos e
23,8% das idosas participam da força de trabalho ativa.
Enquanto estão trabalhando, tudo bem. O problema se torna preocupante é quando eles deixam de
trabalhar. Apenas um terço dos países do mundo, que
têm 28% da população mundial, conta com planos de
proteção abrangentes para os idosos.
Nos países em desenvolvimento, os custos com
pagamento de pensão para idosos variam de 0,7%
a 2,6% do Produto Interno Bruto. E o atendimento, a
concessão de benefícios quase nunca é suficiente.
No Brasil, sendo nossa Previdência pautada pelo
regime de repartição, é a população em idade ativa
que sustenta a população inativa. E isso significa que,
enquanto hoje 6,45 indivíduos, potencialmente, podem
gerar recursos para cada beneficiário, em 2050, deverão ser apenas 1,9 a cada beneficiário do serviço
previdenciário. Em outras palavras, haverá cada vez
menos pessoas trabalhando e, assim, cada vez mais
beneficiários dessas pessoas ativas.
O crescente número de idosos no Brasil é uma
realidade irreversível.
No caso da pensão, a situação é ainda mais discrepante. Representamos um dos poucos países do
mundo que não exigem qualquer condição de qualificação específica para a concessão do benefício. Como
resultado, nossos gastos com pensões são tão significativos que representam o segundo maior na estrutura
de despesas do INSS, e, em termos de participação
no PIB, representam o triplo da média internacional.
Mas é na indexação do piso previdenciário ao salário mínimo onde reside o maior propulsor da elevação
das despesas com benefícios. Entre 1995 e 2010, o
salário mínimo teve um aumento real de 122% (44%
no governo FHC e 54% no governo Lula). Como o piso
da Previdência Social é vinculado ao salário mínimo,
isso significa que o valor do piso foi elevado na mesma
proporção, o que também é verdade para os benefícios de prestação continuada da assistência social,
igualmente vinculados ao salário mínimo.
Em vista de a estrutura de despesa estar concentrada no piso – dois em cada três segurados recebem
o piso – e da receita, nos benefícios superiores, a cada
R$1,00 de aumento do salário mínimo, as despesas
com benefícios previdenciários sobem R$198 milhões,
e as receitas apenas R$14 milhões, fazendo com que o
déficit cresça em R$184 milhões. Agregando as despesas da Previdência e da Assistência Social, observa-se
que o déficit do INSS expande-se em R$230 milhões a
cada R$1,00 de elevação do salário mínimo. Ou seja,
a cada real a mais que o Brasil paga, na elevação do
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salário mínimo, nós temos uma expansão de R$230
milhões nas despesas do INSS.
As últimas informações divulgadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional são de que, de janeiro a outubro
deste ano, o déficit nas contas da Previdência superou
R$42 bilhões. No mesmo período do ano passado, foi
de R$36,2 bilhões, quase R$6 bilhões a menos.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio de 2011, no Brasil, com 23,5 milhões
de idosos, a questão previdenciária surge como um
dos principais problemas a serem enfrentados pela
população.
A Previdência brasileira foi estruturada para uma
expectativa de vida média na faixa de 70 anos para os
beneficiários. Com a elevação da expectativa de vida,
é evidente que está havendo um furo no cálculo, e é
preciso repensar em como garantir uma renda mínima para as pessoas que estão envelhecendo, sem
esquecer a luta árdua e histórica do Senador Paim
pelo fator previdenciário, exatamente porque tem uma
preocupação com os mais idosos. E, dessa maneira, a
gente tende a precisar ter algum tipo de procedimento
específico, aqui no Senado e na Câmara, para tratar
desse tipo de situação.
O sistema previdenciário brasileiro é cronicamente
deficitário, e há especialistas que preveem o seu colapso num horizonte não muito distante, caso sejam
mantidas as regras atuais que a regulam.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Devido ao gigantismo dos números e à sensibilidade do
problema, a questão da Previdência nunca passou
por uma mudança em seu conjunto, sendo objeto de
alterações pontuai, que sempre suscitam polêmicas
e não apontam para um equacionamento do problema que, é claro, não é de fácil solução, mas se impõe
como uma necessidade premente a que discutamos
permanentemente a busca de uma saída.
O assunto está em pauta no Congresso há bastante tempo, mas as marchas e contramarchas no seu
andamento têm feito com que uma solução abrangente
não seja adotada.
A última alteração significativa foi a instituição do
Fundo de Previdência Complementar para os Servidores Civis da União, que acaba com a aposentadoria
integral automática para os novos funcionários, que só
poderá ser alcançada com a contribuição complementar ao fundo. Sem isso, o benefício será, no máximo,
equivalente ao teto do INSS.
Uma proposta para um novo modelo previdenciário brasileiro deve ser, em primeiro lugar, técnica e
metodologicamente consciente e capaz de assegurar
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uma Previdência equilibrada no médio e longo prazos. A
proposta deve ser moderna, levando em consideração
os modelos alternativos aplicados em outros países, as
vantagens e desvantagens de sua implementação e a
possibilidade de aplicação, sempre levando em conta
as características específicas da situação brasileira.
Então, Senador Paim, como sei que é um tema
que V. Exª tem como uma das prioridades de seus
mandatos, porque não só na condição de Senador,
mas, como Deputado Federal, V. Exª já tem uma atuação de longas datas em defesa dos aposentados...
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª
me concede um aparte, Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... eu
trago hoje essa reflexão, que é uma reflexão da qual
não podemos fugir por sermos todos, digamos assim,
no mínimo, cinquentenários. E precisamos ter uma reflexão muito atenta em relação a tudo o que está acontecendo no mundo em relação aos envelhecimentos.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Um
aparte, Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu quero
conceder um aparte ao Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Obrigado, inicialmente. Quero parabenizar V. Exª pelo tema
que traz hoje à tarde a esta tribuna do Senado Federal.
Estamos terminando o ano, e quero pedir a V. Exª que,
no próximo ano, nós possamos militar juntos, com o
Senador Paim, em busca de uma melhoria aos aposentados brasileiros, que hoje são tratados injustamente.
V. Exª já ouviu falar no aumento do salário mínimo, é
lógico. Anunciaram uma proposta há dois dias. V. Exª vai
ver o aumento do salário mínimo e o que vai aumentar
para os aposentados no Brasil. A discriminação é muito grande. O sofrimento dos aposentados brasileiros é
enorme. Nós lutamos, há um ano, em busca de uma
solução que, até hoje, não veio. Convoco V. Exª e os
Senadores que estejam dispostos a fazer, no próximo
ano, uma grande corrente, uma grande movimentação,
para radicalizar, sim. Eu acho que, agora, temos de radicalizar. Não temos alternativa se queremos amenizar
o sofrimento dos velhinhos brasileiros. Nós vamos ter de
partir para isso mesmo! Eu acho que 2013 tem de ser,
mais uma vez, considerado o ano dos aposentados, e
eu estou me preparando para isso. Estou preparando
a minha mente, estou preparando a minha documentação e estou conversando com vários Senadores, e,
à frente, está o Senador Paulo Paim. Quero convocar
V. Exª para fazer parte desse grupo e parabenizar V.
Exª pela preocupação e pelo tema tão importante que
traz, hoje, a esta tribuna.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Mário Couto, por seu aparte.
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Insisto que é um assunto extremamente complexo,
exatamente porque nós reconhecemos que o aposentado tem um provento muito inferior às suas necessidades, principalmente porque o aposentado vive a fase
da sua vida em que as despesas com medicamentos
e outras despesas são muito maiores.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – A gente quer externar a nossa sensibilidade para com esse
problema, mas, por outro lado, há este complicador:
a cada real de aumento no salário mínimo, há um incremento de R$230 milhões sobre os custos do INSS,
que já tem um desempenho completamente deficitário.
Então, é uma situação bastante complexa, que
requer um estudo aprofundado do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, dos Senadores, para
que encontremos um caminho melhor para os aposentados que seja também algo exequível para o Brasil,
com suas finanças e suas limitações.
Era esse o conteúdo que eu pretendia trazer na
tarde de hoje, Senador Paim.
Não estou apresentando ainda um relatório dos
trabalhos, porque considero que haverá muitas votações aqui amanhã e também na quinta-feira. Acredito

DEZEMBRO74037
2012

Quarta-feira 19

que ainda vamos ter tempo de fazer esse relatório nos
espaços das sessões de amanhã e de quinta-feira.
Muito obrigado pela atenção de todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Este foi o Senador Anibal Diniz, que falou no
lugar do Senador Jorge Viana, por permuta realizada.
Informo que o próximo orador, pela Liderança do
PSDB, é o Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Mas, antes, leio o seguinte Ofício:
O Senado Federal recebeu o Ofício n° 2.274/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo
à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 30, de 2012, que dispõe sobre as concessões
de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária; altera as Leis n°s 10.438,
de 26 de abril de 2002, 12.111, de 9 de dezembro de
2009, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004;
revoga dispositivo da Lei n° 8.631, de 4 de março de
1993; e dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória n° 579, de 2012).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão
n° 30, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional e vai esgotar-se em 19
de fevereiro de 2013.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Como Líder, passamos a palavra, neste momento,
ao Senador Mário Couto, Líder do PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Presidente, queria uma informação antes de subir à tribuna.
Nós vamos começar a Ordem do Dia agora. Se
nós formos começar a Ordem do Dia agora, eu deixo
a minha fala para depois da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nós vamos consultar o Presidente da Casa,
Presidente Sarney, que deve estar se deslocando para
cá, mas está aqui o 1º Vice-Presidente, Senador Anibal Diniz, que vai assumir, a partir deste momento, a
coordenação dos trabalhos. Ele já poderá responder
a V. Exª se vai chamar. Se V. Exª abrir mão para falar
depois da Ordem do Dia, seria agora a vez da Senadora Ana Rita.
O Senador Anibal Diniz assume neste momento
os trabalhos.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz,
1º Vice-Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
espero a Senadora falar, e vamos ver como é que fica
a Ordem do Dia. Eu preferiria que nós pudéssemos dar
conta do trabalho, e, depois da Ordem do Dia, quando
não houvesse mais nenhum projeto para ser votado,
discutido, eu poderia usar do meu horário de Liderança.
Eu agradeço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Mário Couto.
Continuamos ainda com a lista de oradores.
Senadora Ana Rita, como oradora inscrita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador Anibal, Presidente desta sessão.
Cumprimento aqui os Srs. Senadores, as Srªs
Senadoras, o público que nos acompanha da tribuna
de honra, expectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado. Cumprimento aqui as pessoas que
nos acompanham.
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Sr. Presidente, subo a esta tribuna, neste momento, para fazer um breve balanço dos trabalhos da
CPMI que investiga a violência contra as mulheres.
Em fevereiro deste ano, foi instalada a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra Mulheres para “investigar a situação da violência contra
mulher no Brasil e apurar as denúncias de omissão,
por parte do Poder Público, com relação à aplicação
dos instrumentos instituídos em Lei para proteger as
mulheres em situação de violência”.
A CPMI tem como Presidenta a Deputada Jô
Moraes, do PCdoB/MG, como Vice-Presidenta a Deputada Keiko Ota, do PSB/SP, e, como Relatora, esta
Senadora.
Chegamos ao mês de dezembro com o Plano
de Trabalho da Comissão cumprido, o que muito nos
orgulha. Nosso relatório está sendo elaborado e será
apresentado até março do próximo ano.
Ao longo desses dez meses de trabalho, a Comissão visitou 19 Estados e o Distrito Federal e fez
inúmeras diligências aos mais variados equipamentos
públicos, como, por exemplo, delegacias da mulher,
juizados especializados em violência doméstica e familiar, núcleos da mulher de promotorias de justiça
e defensorias públicas, centros de referência, casas
abrigo, estabelecimentos prisionais femininos e Instituto Médico Legal.
Elegemos, para as audiências, os Estados cujas
taxas de homicídios contra as mulheres são as mais
elevadas do País – esse foi o critério –, conforme o
Mapa da Violência de Homicídios de Mulheres no Brasil, elaborado pelo Instituto Sangari, em 2012.
Assim, entre os 27 Estados da Federação, visitamos, pela gravidade das taxas: Espírito Santo, Alagoas, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba,
Goiás, Pernambuco e o Distrito Federal. Além desses,
elegemos os quatro Estados mais populosos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
E, por solicitação das Parlamentares, realizamos ainda
audiências nos Estados do Amazonas, Santa Catarina
e Ceará, além de diligências no Estado de Roraima.
Com isso, cobrimos 17 Estados e o Distrito Federal, o
que equivale a 66% do País. Só não realizamos mais
diligências em virtude das eleições municipais ocorridas em outubro deste ano.
No entanto, cobrimos todas as regiões do País,
o que nos permitirá traçar um diagnóstico mais abrangente.
Em todas as audiências e diligências, contamos
com a participação de Deputadas e Deputados e de
Senadoras e Senadores, razão pela qual agradeço a
colaboração, o empenho e o esforço das parlamen-
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tares e dos parlamentares das duas Casas para que
essa CPMI finalizasse seus trabalhos em bom termo.
Realizamos, ainda, 7 audiências públicas no Senado Federal, entre as quais destaco a realizada com
a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República, Eleonora Menicucci. Ouvimos também pesquisadoras do tema e representantes do movimento de mulheres urbanas, negras, não
negras, indígenas e rurais.
Todo esse esforço, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, teve por objetivo conhecer a realidade das mulheres e a qualidade dos serviços que prestam assistência às mulheres em situação de violência. Mas não
só isso. Também foi objeto de investigação da CPMI a
prestação jurisdicional às mulheres.
Também tivemos a preocupação de saber se os
poderes públicos estão, de fato, investindo para promover os direitos investindo para promover os direitos
das mulheres, prevenir novas violências e punir a violação dos direitos das mulheres. Assim, a análise dos
recursos financeiros destinados às políticas para as
mulheres, tanto nacional quanto estadualmente, é um
tópico que consideramos importantíssimo para que de
fato, essa realidade possa ser mudada.
Ao longo desse processo investigativo sui generis – digo isso porque esta CPMI, diferentemente das
CPMIs tradicionais, tem um objeto de investigação mais
amplo que uma simples conduta delitiva –; nossa preocupação é a situação da violência contra mulheres no
País, por isso, seu caráter sui generis. Como eu dizia,
ao longo desse processo investigativo deparamo-nos
com uma realidade que merece nossa atenção.
Vou enunciar alguns problemas que ficaram visíveis e que serão detalhados no relatório final que apresentarei, como já mencionei, em março do próximo ano.
O primeiro aspecto que quero mencionar refere-se à realidade orçamentaria dos recursos destinados
às políticas de enfrentamento às violências contra as
mulheres.
Apesar dos recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, da
Presidência da República, através do Pacto Nacional
pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, os
mecanismos proteção e assistência, objeto de muito
desses recursos, estão sucateados. Exemplifico: a
grande maioria das delegacias especializadas que diligenciamos está em péssimas condições físicas e com
recursos humanos reduzidos. Isto significa dizer que
um aspecto importante da política de segurança dos
Estados direcionada às mulheres não está recebendo
a atenção que merece. Uma política...
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senadora Ana Rita.
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A SRª ANA RITA (Bloco/PT –ES) – Sim, Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– V. Exª me concede um aparte?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora, eu pediria licença para interrompê-la só para registrar a presença em nosso plenário da
Letruska Antunes, uma moça que é um exemplo de
vida e que veio visitar a nossa Casa; portanto, eu peço
ao Senado uma salva de palmas. (Palmas.)
O desejo dela era vir ver o Senado e visitar o Senado. De maneira que é uma homenagem que estamos
prestando a uma moça que é um exemplo de vida.
Muito obrigado.
Um beijo para você, Letruska.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senadora
Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Muito obrigada, Senadora Ana Rita. Acho que nós
temos aqui na figura da Letruska, anunciada há pouco pelo Senador José Sarney, um exemplo de mulher guerreira, brava, lutadora, que supera todas as
barreiras, Senadora, para fazer parte ativa da nossa
sociedade. Mas quero cumprimentá-la. V. Exª faz um
pronunciamento, nesse momento, importante. Já nos
encaminhamos para o final deste ano legislativo e a
CPMI, que trata da violência contra as mulheres, prestou durante o ano inteiro um grande serviço não às
mulheres somente, mas à sociedade brasileira. Sem
dúvida nenhuma, o relatório apresentado e feito de forma brilhante, competente e dedicada por V. Exª trará
muitos resultados, e resultados positivos, na luta e no
combate à violência que sofrem as mulheres no seu
dia a dia. Uma violência sofrida exatamente no lugar
em que deveria ser o porto seguro, que é a sua própria
casa. Senadora Ana Rita, acho importante registrar
que, no dia de hoje, nós aprovamos, por unanimidade,
na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto de
lei de autoria do Senador Jayme Campos – o Senador
Jayme Campos aqui está –, que cria o fundo de amparo às mulheres vítimas de violência. Então, quero
cumprimentar V. Exª e a iniciativa do Senador Jayme
Campos pela apresentação do projeto aprovado no
dia de hoje. A Lei Maria da Penha tem a sua singularidade. É uma lei modelo para o mundo inteiro porque
não só trata de criminalizar a violência que a mulher
sofre, mas trata do ponto de vista de reparar danos,
de cuidar da sociedade, cuidar da família, para que
a violência seja cada vez, estatisticamente, menor e
menos presente na vida de todas nós. Cumprimento
V. Exª, Senadora Ana Rita, pelo brilhante trabalho re-

1081

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

alizado e a Deputada Jô Moraes pela presidência. O
meu Estado do Amazonas foi visitado pela CPI, assim
como vários outros Estados brasileiros. Parabéns pelo
trabalho. Mais uma vez, as mulheres demonstram que,
apesar de sermos poucas presentes no Parlamento,
essa unidade e esse espírito de luta têm feito com que
consigamos avanços importantes em todos os aspectos, principalmente na luta contra a violência. Está aqui
o Senador Aloysio lembrando que votamos hoje, por
unanimidade, o projeto do Senador Jayme Campos,
que estabelece o fundo de amparo à mulher vítima de
violência, ou seja, o projeto complementa o que prevê
a Lei Maria da Penha. Parabéns, Senadora Ana Rita!
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada
Senadora Vanessa pelo seu apoio, pelo carinho e pela
presença no dia a dia do nosso trabalho. Também quero
parabenizar o Senador Jayme Campos pela importante
iniciativa, projeto que foi aprovado hoje na Comissão
de Assuntos Econômicos, que fortalece a política de
enfrentamento à violência contra as mulheres, que
vem ao encontro das demandas que a sociedade tem
colocado no sentido de direcionar mais recursos, para
que as mulheres possam conquistar de fato uma vida
sem violência.
Obrigada Senador e obrigada Comissão de Assuntos Econômicos.
Dando continuidade, Sr. Presidente, quero dizer
que um aspecto importante da política de segurança
dos Estados direcionada às mulheres não está recebendo a atenção que merece. Uma política de segurança para reduzir as taxas de homicídios nos Estados brasileiros requer condições materiais e humanas
para ter eficácia.
É impossível investigar os homicídios, concluir inquéritos sem que dois elementos centrais da política de
segurança tenham recursos. Refiro-me à polícia investigativa, ou seja, a Polícia Civil, e à perícia técnica, os
IMLs. Tanto as delegacias de polícia quanto a maioria
dos IMLs encontram-se em situação muito precária. A
situação dos IMLs é gravíssima. Alguns deles funcionam em prédios que deveriam ser interditados porque
não oferecem segurança; não têm equipamentos adequados e de última geração; não possuem material
químico, dentre outras fragilidades.
Essa é uma das razões, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, pelas quais o índice de resolutividade dos
homicídios de mulheres, mas não só destes, é muito
baixo no Brasil. Aqui se revela a falta de investimento
dos Estados na segurança pública.
Outro aspecto importante da política de segurança
para as mulheres diz respeito à política de abrigamento
das mulheres em situação de risco de morte. Ao longo
de décadas, as casas abrigos vêm cumprindo o papel
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de acolher, temporariamente, as mulheres que estão
em risco. Pois bem, essa política de abrigamento necessita ser revista.
Assim como as delegacias da mulher em sua
grande maioria estão sucateadas, as casas abrigos
estão materialmente deterioradas, por omissão dos
poderes públicos. Mas, mais do que isso, acredito
que tenhamos que repensar essa política de modo a
adequá-la às novas exigências da vida das mulheres.
A importância da política de abrigamento em caso de
risco é inegável, mas diante da complexidade cada vez
maior de nossa sociedade é importante que comecemos a pensar em uma nova perspectiva que esteja
mais próxima das necessidades das mulheres.
No que se refere ao atendimento psicossocial,
os Centros de Referência à Mulher têm sido a política
que vem sendo desenvolvida, também, há décadas.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Os Centros
têm por objetivo propiciar atendimento psicológico às
mulheres para fortalecê-las a fim de romperem com as
situações de violência, ou enfrentarem um processo
judicial e mudarem a relação de opressão sofrida. Desta forma, os Centros devem ser um lugar privilegiado
no atendimento às mulheres em situação de violência.
Observamos, no entanto, que são em número
muito reduzido e que nem sempre conseguem cumprir
esse papel em virtude dos poucos profissionais a eles
destinados. Além disso, preocupa-nos sobremaneira a
concorrência com os centros especializados de assistência social, cujo objetivo de atendimento mais amplo
vem estimulando a desistência, por parte dos poderes
públicos, de criarem os centros de referência da mulher.
Esta visão é muito equivocada, porque os centros
de assistência social não têm o mesmo objetivo que
o Centro de Referência da Mulher, cuja qualificação
especializada das profissionais para o atendimento
às mulheres em situação de violência não se observa
nos centros vinculados à assistência social. Por isso,
Sr. Presidente, consideramos fundamental que essas
duas políticas públicas possam convergir, mas sem a
substituição de uma pela outra.
Quero mencionar ainda a necessidade de organismos especializados, como por exemplo Secretarias
da Mulher. A existência de coordenadorias foi um importante passo para que as políticas especializadas
começassem a ser institucionalizadas. No entanto, estamos em um outro momento da história das mulheres
neste País, e é inaceitável que os governos continuem
com práticas sexistas e discriminatórias e não fortaleçam as políticas através de Secretarias da Mulher.
(Soa a campainha.)
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A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – A existência
da Secretaria não só fortalece a perspectiva de gênero
no interior do Poder Executivo, mas permite a articulação, e garante a transversalidade e interseccionalidade das políticas governamentais, não apenas para
as mulheres.
Por isso, Sr. Presidente, quero cumprimentar o
Prefeito eleito, Fernando Haddad, pelo anúncio da
criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres
no Município de São Paulo, gesto que demonstra o
reconhecimento da necessidade de articulação das
políticas públicas de gênero e raciais.
Outro aspecto relevante para a elaboração das
políticas públicas de enfrentamento à violência diz
respeito à obtenção de dados estatísticos fidedignos.
Os dados fornecidos...
(Soa a campainha)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente, eu gostaria de concluir. É possível me dar mais
5 minutos?
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senadora Ana Rita, é impossível porque estamos
com as lideranças todas reunidas. Temos de abrir a
Ordem do Dia. Já demos um tempo a mais para V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Então, Sr.
Presidente, gostaria, porque ainda tenho algum tempo
aqui, que fosse considerado como lido. Peço a publicação oficial desse relatório.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA ANA RITA
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, em fevereiro deste ano foi instalada a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência
contra Mulheres para “investigar a situação da violência
contra mulher no Brasil e apurar as denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação
dos instrumentos instituídos em Lei para proteger as
mulheres em situação de violência”.
A CPMI tem com Presidenta a deputada Jô Moraes, do PCdoB/MG, como Vice-Presidenta a deputada
Keiko Ota, do PSB/SP e como relatora, esta senadora.
Chegamos ao mês de dezembro com o Plano
de Trabalho da Comissão cumprido, o que muito nos
orgulha. Nosso relatório está sendo elaborado e será
apresentado até março do próximo ano.
Ao longo desses dez meses de trabalho, a Comissão visitou 17 estados e o Distrito Federal e fez
inúmeras diligências aos mais variados equipamentos
públicos, como por exemplo, delegacias da mulher,
juizados especializados em violência doméstica e familiar, núcleos da mulher de promotorias de justiça
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e defensorias públicas, centros de referência, casas
abrigo, estabelecimentos prisionais femininos e Instituto Médico Legal.
Elegemos como critério para as audiências nos
estados, aqueles cujas taxas de homicídios contra
mulheres são as mais elevadas do país, conforme o
Mapa da Violência de Homicídios de Mulheres no Brasil, elaborado pelo Instituto Sangari, 2012.
Assim, dentre os 27 Estados da Federação, visitamos, pela gravidade das taxas: Espírito Santo, Alagoas, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba,
Goiás, Pernambuco e o Distrito Federal. Além desses,
elegemos os quatro Estados mais populosos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul E
por solicitação das parlamentares, realizamos, ainda,
audiências nos Estados do Amazonas, Santa Catarina
e Ceará, além de diligências no Estado de Roraima.
Com isto, cobrimos 17 estados e o Distrito Federal, o
que equivale a 66% do país. Só não realizamos mais
diligências em virtude das eleições municipais ocorridas em outubro deste ano.
No entanto, cobrimos todas as regiões do país,
o que nos permitirá traçar um diagnóstico mais abrangente.
Em todas as audiências e diligências contamos
com a participação de deputadas e deputados e de
senadoras e senadores, razão pela qual agradeço a
colaboração, o empenho e o esforço das parlamentares e dos parlamentares das duas casas para que
esta CPMI finalizasse seus trabalhos em bom termo.
Realizamos ainda, 7 audiências públicas no Senado Federal, dentre as quais destaco a realizada com
a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
da Presidência da República, Eleonora Menecucci. Ouvimos também pesquisadoras no tema e representantes do movimento de mulheres urbanas, negras, não
negras, indígenas e rurais.
Todo este esforço, senhores senadores, senhoras senadoras, teve por objetivo conhecer a realidade
das mulheres e a qualidade dos serviços que prestam
assistência às mulheres em situação de violência. Mas
não só, também foi objeto de investigação da CPMI a
prestação jurisdicional às mulheres.
Também tivemos a preocupação de saber se os
poderes públicos estão, de fato, investindo para promover os direitos das mulheres, prevenir novas violências
e punir a violação dos direitos das mulheres. Assim, a
análise dos recursos financeiros destinados às políticas para as mulheres, tanto nacional quanto estadualmente, é um tópico que consideramos importantíssimo
para que de fato, essa realidade possa ser mudada.
Ao longo desse processo investigativo sui generis,
digo isso porque esta CPMI, diferentemente das CPMIs
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tradicionais, tem um objeto de investigação mais amplo
que uma simples conduta delitiva. Nossa preocupação
é a situação da violência contra mulheres no país, por
isso, seu caráter sui generis. Como eu dizia, o longo
desse processo investigativo deparamo-nos com uma
realidade que merece nossa atenção.
Vou enunciar alguns problemas que ficaram visíveis e que serão detalhados no relatório final que apresentarei como já mencionei, em março do próximo ano.
O primeiro aspecto que quero mencionar refere-se à realidade orçamentária dos recursos destinados
às políticas de enfrentamento às violências contra
mulheres.
Apesar dos recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República, através do Pacto Nacional
pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, os
mecanismos proteção e assistência, objeto de muito
desses recursos, estão sucateados. Exemplifico: a
grande maioria das delegacias especializadas que diligenciamos está em péssimas condições físicas e com
recursos humanos reduzidos. Isto significa dizer que
um aspecto importante da política de segurança dos
estados direcionada às mulheres, não está recebendo
a atenção que merece. Uma política de segurança para
reduzir as taxas de homicídios nos estados brasileiros
requer condições materiais e humanas para ter eficácia.
É impossível investigar os homicídios, concluir
inquéritos sem que dois elementos centrais da política
de segurança tenham recursos. Refiro-me à polícia investigativa (a polícia civil) e a perícia técnica, os IMLs.
Tanto as delegacias de polícia quanto a maioria dos
IMLs encontram-se em situação muito precária. A situação dos IMLs é gravíssima. Alguns deles funcionam
em prédios que deveriam ser interditados porque não
oferecem segurança; não tem equipamentos adequados
e de última geração; não possuem material químico,
dentre outras fragilidades.
Essa é uma das razões, senhoras e senhores, pelas quais o índice de resolutividade dos homicídios de
mulheres, mas não só destes, é muito baixo no Brasil.
Aqui se revela a falta de investimento dos estados
na segurança pública.
Outro aspecto importante da política de segurança para as mulheres diz respeito à política de abrigamento das mulheres em situação de risco de morte.
Ao longo de décadas, as casas abrigo vêm cumprindo
o papel de acolher, temporariamente, as mulheres que
estão em risco. Pois bem, essa política de abrigamento necessita ser revista. Assim como as delegacias da
mulher, em sua grande maioria, estão sucateadas, as
casas abrigos estão materialmente deterioradas, por
omissão dos poderes públicos. Mas mais do que isso,

DEZEMBRO74091
2012

Quarta-feira 19

acredito que tenhamos que repensar essa política de
modo a adequá-las às novas exigências da vida das
mulheres. A importância da política de abrigamento em
caso de risco é inegável, mas diante da complexidade
cada vez maior de nossa sociedade é importante que
comecemos a pensar em uma nova perspectiva que
esteja mais próxima das necessidades das mulheres.
No que se refere ao atendimento psicossocial,
os Centros de Referência à Mulher tem sido a política
que vem sendo desenvolvida, também, há décadas.
Os Centros têm por objetivo propiciar atendimento
psicológico às mulheres para fortalecê-las afim de
romperem com as situações de violência, ou enfrentarem um processo judicial e mudarem a relação de
opressão sofrida. Desta forma, os Centros devem ser
um lugar privilegiado no atendimento às mulheres em
situação de violência.
Observamos, no entanto, que são em número
muito reduzido e que nem sempre conseguem cumprir
esse papel em virtude dos poucos profissionais a eles
destinados. Além disso, preocupa-nos sobremaneira a
concorrência com os centros especializados de assistência social, cujo objetivo de atendimento mais amplo,
vem estimulando a desistência, por parte dos poderes
públicos, de criarem os centros de referência da mulher.
Esta visão é muito equivocada porque os centros
de assistência social não têm o mesmo objetivo que
o Centro de Referência da Mulher, cuja qualificação
especializada das profissionais para o atendimento
às mulheres em situação de violência não se observa
nos centros vinculados à assistência social. Por isso,
senhor presidente, consideramos fundamental que
essas duas políticas públicas possam convergir, mas
sem a substituição de uma pela outra.
Quero mencionar ainda, a necessidade de organismos especializados, como por exemplo, Secretarias
da Mulher. A existência de coordenadorias foi um importante passo para que as políticas especializadas
começassem a ser institucionalizadas. No entanto, estamos em um outro momento da história das mulheres
neste país, e é inaceitável que os governos continuem
com práticas sexistas e discriminatórias e não fortaleçam as políticas através de Secretarias da Mulher.
A existência da Secretaria não só fortalece a perspectiva de gênero no interior do poder executivo, mas
permite a articulação, e garante a transversalidade e
interseccionalidade das políticas governamentais, não
apenas para as mulheres.
Por isso, quero cumprimentar o prefeito eleito
Fernando Haddad pelo anúncio da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres no município de
São Paulo, gesto que demonstra o reconhecimento
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da necessidade de articulação das políticas públicas
de gênero e raciais.
Outro aspecto relevante para a elaboração das
políticas públicas de enfrentamento às violências diz
respeito à obtenção de dados estatísticos fidedignos.
Os dados fornecidos pelas secretarias de segurança pública dos estados não guardam correspondência entre si. Quero dizer, cada estado possui uma forma
de coletar os dados, o que dificulta a sua comparação.
Além disso, a baixa qualidade no preenchimento e na
coleta dos dados, a impossibilidade de desagregá-los
e sua pouco utilidade no planejamento estratégico das
políticas revela que necessitamos urgentemente refazer
esse sistema e integrá-lo nacionalmente.
Um importante passo foi dado com a aprovação
da Lei n° 12681, de 4 de julho de 2012, que Institui o
Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública,
Prisionais e sobre Drogas -SINESP e permitirá a coleta
de dados mais confiáveis e de estatísticas fidedignas.
Por fim, mas não menos importante, quero destacar que a prestação jurisdicional para as mulheres
precisa ser levada a sério pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Defensorias Públicas.
São reduzidíssimos os juizados especializados
de violência doméstica e familiar no país, por uma
razão básica: falta de compromisso e prioridade de
grande parte dos Tribunais de Justiça do país. Comparativamente, os tribunais possuem mais varas de
família que juizados de violência. No entanto, estes
são responsáveis por mais de três vezes o numero de
processos tramitando.
É muito importante que o Conselho Nacional de
Justiça recomende que os estados priorizem nos seus
planos orçamentários, a criação dos juizados de violência doméstica, com número de servidores necessários para o cumprimento da prestação jurisdicional
adequada e a dupla competência: civil e criminal.
Além disso, é também importante que os Ministérios Públicos estimulem e promovam a criação de Núcleos Especializados da Mulher para que possam não
apenas prestar atendimento mais adequado, mas que
promovam a correta aplicação da Lei Maria da Penha.
Igualmente, a criação dos Núcleos de Defesa da
Mulher nas Defensorias Públicas é fundamental para
assegurar os direitos das mulheres de forma ampla.
Os governos estaduais devem fortalecer as defensorias públicas, que são sempre a instituição mais
frágil na prestação jurisdicional, mas que cumprem um
papel constitucional da maior relevância: a defesa de
homens e mulheres mais desprovidos economicamente
de recursos financeiros. As defensoras e defensores
públicos, mesmo em condições de extrema dificuldade devido ao seu número reduzido e alta demanda,
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realizam uma das mais qualificadas prestações jurisdicionais do país.
Por fim, quero dizer iremos propor a criação de
uma Comissão do Congresso para acompanhar as
recomendações que esta CPMI irá fazer. Entendemos
que o trabalho que as parlamentares e os parlamentares realizaram nessa comissão é de grande relevância
para a implementação das políticas de enfrentamento às violências e o Congresso Nacional também tem
responsabilidade sobre elas.
O primeiro passo foi dado com a criação desta
CPMI e o relatório será um guia para o acompanhamento das recomendações que faremos. Entendemos
que a contribuição do Congresso não se encerra com
a aprovação do relatório e seu envio às instituições
implicadas. Além disso, é nosso dever promover o
cumprimento das recomendações que produzimos,
demonstrando que o Congresso Nacional avança no
seu papel institucional e entende que a execução das
recomendações é parte integrante de seu dever institucional para com a proteção da vida, da dignidade e
da liberdade das mulheres brasileiras.
Obrigada!
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Anibal Diniz, 1° Vice-Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. José
Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz,
1° Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendida nos termos do Regimento.
Está aberta...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, peço-lhe que aumente um pouco o som.
O som está muito baixo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Por favor, equipe técnica, é preciso melhorar a
qualidade do som para que os Srs. Senadores escutem
todas as discussões do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está aberta a
ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PARECER Nº 1.515, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
1.515, de 2012, da Comissão de Constituição,
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Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro
Dias, sobre a Mensagem nº 100, de 2012 (nº
499, de 2012, na origem) submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr. SÉRGIO
LUIZ KUKINA, Procurador de Justiça, para
compor o Superior Tribunal de Justiça no cargo
de Ministro, na vaga destinada ao membro do
Ministério Público decorrente da aposentadoria
do Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a palavra apenas para convidar os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras. Nós estamos, neste momento, iniciando votação nominal no Plenário do Senado
para uma importante autoridade que comporá o STJ,
o eminente Ministro Kukina, nome que será votado
daqui a pouco.
Eu gostaria de convidar os Srs. Senadores e as
Srªs Senadoras que se encontram na Casa que venham ao plenário, que registrem a participação por
meio da presença e do voto na autoridade do STJ, o
nosso Ministro Kukina, que será apreciado por esta
Casa nesta sessão.
Portanto, mais uma vez, conclamo os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que se encontram na Casa
a comparecer ao plenário para a votação nominal.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma, convido
os Senadores do Bloco União e Força que venham
ao plenário, tendo em vista que a votação do Ministro
Kukina começou.
O painel vai ser aberto agora e é muito importante. Vamos votar quatro autoridades, no acordo que foi
firmado com os demais Líderes, com o Líder Walter
Pinheiro, com o Líder Alvaro Dias, com o Líder Agripino, com o Líder Eduardo Braga.
Votaremos quatro autoridades, sendo a primeira
o Ministro Kukina. Depois disso, votaremos a Medida
Provisória 579, que está trancando a pauta. Peço ao Sr.
Presidente que coloque, por favor, logo após a Medida
nº 579, as carreiras que estão esperando pelos seus
aumentos. Falta votar aqui várias carreiras, mas há a
do Senado, que tem de ser votada aqui e, depois, ir à
Câmara. Então, eu pediria que o senhor colocasse em
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primeiro lugar a carreira do Senado, logo após a 579,
Presidente José Sarney.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) –Sr. Presidente, quero, na mesma
linha, convocar os Senadores do nosso Bloco para que
se dirijam ao plenário. Vamos votar essas quatro autoridades, incluindo a representação da Ancine. Portanto,
a nossa escolha, feita na Comissão de Educação, a
sabatina e a apreciação aqui. Portanto, a ONU, a Ancine, a Embaixadora na Alemanha e o STJ.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, também convocamos a nossa Bancada para que possamos apreciar
a Medida Provisória nº 579 e, na sequência, todos os
projetos de carreira, cujas urgências aprovamos no dia
de ontem. Estamos convocando toda a nossa Bancada para que venham ao Plenário, lembrando que, para
essas autoridades, precisamos do voto com a sinalização nominal no painel.
Portanto, é importante a presença das Srªs Senadoras e Srs. Senadores em Plenário.
O Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu peço aos Srs. Senadores e Senadoras que
estão fora do plenário, em seus gabinetes, em outras
dependências da Casa, que venham ao plenário pois
estamos num processo de votação nominal de autoridades e precisamos da presença. Algumas delas,
como o Ministro Kukina, necessitam de maioria absoluta, quórum qualificado. E precisamos da presença
das Senadoras e dos Srs. Senadores aqui, no plenário da Casa.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Também, em nome da Bancada
do PMDB, tendo em vista a necessidade de quórum
qualificado para votação do Ministro Kukina, que representa mais um nome paranaense dentro do Superior
Tribunal de Justiça, faço um apelo a todos as Srªs e
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os Srs. Senadores que venham ao plenário para que
nós possamos fazer esta votação tão importante para
o Senado e também para o STJ.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nós ainda não abrimos o painel, uma vez que
apenas anunciamos a votação do Ministro Kukina, do
Parecer nº 1.515.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
dizer a V. Exª do entendimento que fizemos com as Lideranças desta Casa para que pudéssemos proferir a
votação de quatro autoridades, entre elas do Ministro
Kukina, do STJ, do membro da Ancine e de dois embaixadores, um que vai para a Alemanha e outro que
vai para a ONU. Logo a seguir, de acordo com a pauta
já lida, a Medida Provisória 579. Faríamos a votação
da 579. Em seguida, os reajustes estabelecidos pela
urgência já aprovada no dia de ontem nesta Casa,
bem como outros projetos que possuem urgência. E,
assim, cumpriríamos a pauta do entendimento do dia
de hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa já teve conhecimento do entendimento dos Líderes, foi comunicada a respeito dele, e essa
será a nossa agenda de votação nesta tarde.
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao tempo em que
peço a V. Exª que abra o painel para que possamos
iniciar a votação, gostaria de dizer que é uma honra
poder votar num nome de reputação imbatível como o
do Ministro Kukina. Tive a satisfação de ser o Relator
na Comissão de Constituição e Justiça e de conhecer,
com maior profundidade, o itinerário por ele percorrido
no mundo jurídico nacional.
Certamente, uma indicação presidencial que nos
conforta, por sabermos tratar-se de uma figura que tem
relação estreita com os pressupostos básicos indispensáveis para se ocupar um cargo dessa importância,
especialmente num momento em que o Poder Judiciário brasileiro reconquista a confiança popular com o
julgamento memorável no Supremo Tribunal Federal,
condenando mensaleiros, restabelecendo a confiança
numa instituição onde estão fincados alicerces básicos
do Estado de direito democrático.
Por isso, Sr. Presidente, a presença de Sérgio
Kukina no STJ, ao lado de outro paranaense, o Presidente Félix Fischer, certamente se constituirá num re-
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forço extraordinário para a manutenção dessa postura,
com o respeito à sociedade brasileira em julgamentos
imprescindíveis para a realização das esperanças da
nossa gente de ver a impunidade derrotada pela Justiça.
Portanto, Sr. Presidente, é a convocação que fazemos aos companheiros de Partido para que estejam
presentes, a fim de que possamos votar e convalidar a
indicação do nome de Sérgio Kukina para o Superior
Tribunal de Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria que está em pauta é a discussão em
turno único do Parecer 1.515, que submete ao Senado
Federal o nome do Sr. Sérgio Luiz Kukina, Procurador
de Justiça, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a membro
do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do
Ministro Hamilton Carvalhido.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, eu encerro a discussão.
Vamos passar à votação.
Peço à Secretária da Casa que abra o painel.
(Pausa.)
O painel está aberto.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, para registrar que a votação, como todos nós sabemos, é absolutamente secreta, mas nós
acompanhamos a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, e o Luiz Kukina apresentou-se como
uma pessoa preparada, muito qualificada para ascender ao posto de Ministro do STJ, Superior Tribunal de
Justiça. Fez um diálogo de grande qualidade com os
Srs. Senadores. Questionado sobre as mais diversas
áreas, respondeu com a tranquilidade de quem tem
consciência de que vai assumir um posto na República que exige serenidade, que exige, sempre que
possível, fugir da espetacularização, porque não pode
usar o posto de Ministro de um tribunal superior para
se apresentar ao distinto público. Essa é uma posição
que tem de ser sempre zelada com o cuidado de quem
tem a responsabilidade de julgar numa corte de apelação muito importante em nosso País.
Por isso, nós consideramos que a sabatina de
Kukina foi em um nível elevadíssimo e a sua posição
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foi, efetivamente, a de alguém que tem todas as condições de assumir a magistratura em nosso País.
Por isso, vamos votar com a tranquilidade e a
serenidade de quem pode confiar que ali vamos ter,
efetivamente, um magistrado e não um homem disposto a transformar o seu cargo em um espaço de
espetacularização da decisão judicial.
Por isso, Sr. Presidente, o nosso Partido aproveita
para convocar a sua outra metade, para que possamos
votar a indicação do nosso juiz para o STJ.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino, teremos imenso prazer em ouvi-lo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Obrigado, Presidente.
Só quero manifestar, rapidamente, minha opinião sobre o Ministro Sérgio Luiz Kukina, cujo nome
estamos votando neste momento, tendo em vista que
ele está indicado para ocupar a honrosa função de
Ministro do STJ.
Eu não conhecia S. Exª. Fui procurado por ele
antes da sabatina. Assisti à sabatina e guardo dele a
melhor das impressões. Homem equilibrado, sensato,
mas de opiniões muito firmes, respondeu a todas as
indagações sem tergiversar e sem criar caminhos nem
rodeios a nenhum questionamento, por mais duro que
fosse na sabatina.
Por essa razão, acho que o STJ, em recebendo
a presença do Ministro Kukina, vai se enriquecer e
vai agregar aos seus valorosos quadros um homem
de enorme sensatez e de grande sabedoria jurídica.
É a opinião que manifesto com alegria na hora
em que o nome de S. Exª é submetido à apreciação
do Plenário do Senado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Presidente, na mesma linha do nosso Senador Agripino, eu também queria me manifestar a respeito do
Ministro Kukina.
Eu não o conhecia. Tive a oportunidade de ser
procurado por S. Exª o Ministro Kukina em nosso gabinete e tive a melhor das impressões não apenas em
torno da sua serenidade, da sua tranquilidade, da sua
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firmeza no conhecimento jurídico, mas também pela
sua história de vida.
Quero aqui manifestar minha admiração por esse
brasileiro que haverá de representar muito bem o Paraná e toda a sua carreira no Ministério Público no STJ,
Sr. Presidente. Manifesto, portanto, nossa admiração,
nosso apreço em torno do Ministro Kukina, pedindo a
Deus que lhe dê sabedoria, paciência e inteligência
para proferir as grandes decisões na carreira da magistratura, representando toda a esperança dos brasileiros no Estado democrático de direito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, já registrei meu voto.
Concorreu a essa vaga do STJ, inclusive, um
ilustre acreano, o Dr. Sammy Barbosa. Mas tive o privilégio de receber no meu gabinete o Ministro Kukina e
também estou certo de que o STJ ganhou um grande
Ministro. É uma pessoa experiente, um operador do Direito, e, certamente, hoje estamos tomando aqui uma
decisão que fortalece o Judiciário brasileiro.
Aproveito esta oportunidade que V. Exª me dá
apenas para cumprimentar o Ministro Kukina por sua
biografia, por ter alcançado agora essa vaga no STJ.
Obviamente, mesmo tendo assinado documento avalizando o Dr. Sammy Barbosa, um extraordinário acreano, um exemplar operador do Direito também, devo
aqui dizer que a escolha do Ministro Kukina por parte
da Presidenta da República é uma aquisição da melhor qualidade para o Judiciário brasileiro. Não tenho
nenhuma dúvida de que o STJ vai ter um grande Ministro, porque é uma pessoa que tem contato com a
realidade brasileira, conhece das prerrogativas do STJ
e, certamente, cumprirá um grande mandato de Ministro.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.
Senador Jucá, está votando? Já votou.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 58; NÃO, 05.
Nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada e será feita a comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de registrar
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o meu voto SIM, Sr. Presidente, para que a ata faça
parte desse registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Escolha de autoridades.
Item extrapauta:
PARECER 1.623, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer 1.623,
de 2012, da Comissão de Educação, Cultura e

DEZEMBRO 2012

74098 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Esporte, foi Relatora ad hoc: a Senadora Ana
Rita, sobre a Mensagem nº 102, de 2012 (nº
514/2012, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal o nome de ROSANA DOS
SANTOS ALCÂNTARA, para exercer o cargo
de Diretora da Agência Nacional do Cinema
– ANCINE, na vaga do Sr. Mário Diamante.
(Soa a campainha.)
Em discussão.
Não havendo quem queira discutir a matéria, está
encerrada a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, peço a palavra.
Estou aqui atrás.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Queria destacar também a sabatina da Srª Rosana
dos Santos Alcântara, para a Ancine, na Comissão
de Educação, demonstrando o grau de qualificação
que vão alcançando as autoridades de determinadas
áreas do nosso País.
Essa área da cultura, do audiovisual, que tanto
nós temos discutido aqui no Senado e no Congresso
Nacional, Câmara e Senado, vai mostrando o espaço
enorme que tem não só o fortalecimento da atividade
cultural brasileira, mas especialmente o audiovisual
no nosso Brasil.
A Srª Rosana demonstrou isso para todos nós na
Comissão de Educação. E digo uma vez mais: mesmo sendo a votação secreta, nós estamos recebendo
uma mulher preparada, qualificada, mostrando que,
nesse espaço, atuam os homens e as mulheres. E é
muito importante, porque, na agência de audiovisual,
na Agência Nacional de Cinema, nós vamos conduzir
a segunda mulher para o posto de diretora da Agência.
Por isso eu peço o apoio de todos, com suas
presenças, nesta votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, quero cumprimentar a Srª Rosana
dos Santos Alcântara pela sua condução ao posto da
Ancine e, da mesma forma, na votação anterior, quero
registrar os meus cumprimentos ao Sr. Sérgio Kukina,
o futuro Ministro do Superior Tribunal de Justiça, agora
aprovado por nós, que, sem dúvida alguma, honra a
carreira do Ministério Público.
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O Ministério Público é uma instituição, Sr. Presidente, que tem dado para nós, brasileiros, no último
período, enormes alegrias. Aliás, é uma temeridade
nós, no Congresso Nacional, estarmos apreciando, na
Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à
Constituição que retira as atribuições de investigação
e de fiscalização, na prática sepultando o posto que
o Ministério Público conquistou com a Constituição
de 1988.
O Ministério Público tem nos dado profundas
demonstrações de valores republicanos, haja vista,
recentemente, a atuação do Ministério Público que
resultou no desbaratamento do esquema do Sr. Carlos Cachoeira e da empreiteira Delta, empreitada essa
conduzida por dois nobres Procuradores da República,
Drª Léa Batista e Dr. Daniel, e nos presenteia agora,
no Superior Tribunal de Justiça, como parte do quinto
do Ministério Público, com uma pessoa da altivez e
do currículo do Dr. Sérgio Kukina, que, com certeza,
no Superior Tribunal de Justiça, honrará a tradição de
bons Ministros presenteados pelo Ministério Público
para aquela instituição.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, quero registrar que a indicação da Srª
Rosana Alcântara para a Ancine devolve para todos
nós a oportunidade da escolha de um membro para
as agências executivas e reguladoras, muito a partir
do que foi o seu depoimento e a sua posição na sabatina, mas, principalmente da sua história de vida
nesse segmento.
Não tenho nenhuma relação pessoal, nenhum
tipo de vínculo, mas o que nos motivou no relatório
apresentado na Comissão foi a alegria de indicar alguém que é do setor e que resgata principalmente
essa defesa que nós estamos fazendo neste momento
de, nas agências, sempre colocar alguém que tenha o
conhecimento da área e que possa ter também o comportamento de serviço público. Essa é uma garantia.
É óbvio que espero e creio que a partir, inclusive, da sua história de vida... Volto a dizer, não tenho
nenhum tipo de conhecimento, nem anterior nem durante o período em que ela milita na Ancine, mas espero não me enganar pelo que assisti e pelo que tive
oportunidade de ler dos documentos que nos chegaram para o relatório.
Eu diria – e quero insistir nisso – que nos anima a
possibilidade de dizer que ainda tem gente não só com
formação, mas principalmente, meu caro João Alberto,
gente com a indicação de bom comportamento, gente
com um passado e um presente que nos dão a certeza e a garantia de que é possível escolher dirigente
de agência mesmo nesse cenário de dificuldades que
enfrentamos nas agências.
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Portanto quero transmitir à Srª Rosana a nossa
alegria de escolhê-la nesse momento, com a certeza
de que ela poderá desempenhar agora, na condição
de dirigente da Ancine... Aliás, Agência que, enquanto Deputado, eu tive oportunidade de ajudar na sua
criação, de que tive oportunidade de debater diversos
projetos e de que tive oportunidade, como Parlamentar,
de acompanhar também o trabalho do seu dirigente
maior, o nosso companheiro Manoel Rangel, que tem
feito um trabalho exemplar, não só, volto a insistir, do
ponto de vista da sua capacitação, como do ponto de
vista do seu comportamento como servidor, já que,
na figura de dirigente de uma agência, eu o considero
como um servidor público.
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Portanto apoiamos essa indicação com a esperança de que estamos colocando uma pessoa que
dignificará a Comissão do Senado, este Senado e,
principalmente, prestará um grande serviço à cultura,
ao cinema e ao povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
Senador Cunha Lima já votou? (Pausa.)
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr.
Presidente, boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Um minuto a V. Exª. Deixe-me apurar a votação.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 57; NÃO, 7.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 99, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 99, de 2012 (nº 498/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação da Srª MARIA LUIZA RIBEIRO VIOTTI, Ministra de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil junto à República Federal da Alemanha.
O parecer da Comissão é favorável. (Parecer
nº 1.678, de 2012 – CRE.)
Coloco em discussão.
Sem oradores, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra V. Exª, Senador João Costa.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar
o meu voto favorável ao Ministro do Superior Tribunal
de Justiça Sérgio Luiz Kukina.
Obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Sr. Presidente, uma palavra rápida sobre a indicação
da Embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti, atual Embaixadora do Brasil junto à Delegação da ONU, para
exercer as funções de Embaixadora da República Federal da Alemanha.
Por um acaso, eu conheço pessoalmente a Embaixadora, que é uma das cardeais do Itamaraty, uma
mulher de preparo inegável e singular, de posições
muito claras, uma funcionária exemplar, patriota, que
tem colocado as posições do Brasil no organismo da
ONU com muita afirmação, com um posicionamento
muito equilibrado, e que vem produzindo uma boa imagem do Brasil naquele foro internacional pelas posições
que ela recomenda e pelas posições que ela verbaliza.
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Ela exerce o duplo papel de tomar posições em seu
próprio nome e de verbalizar posições equilibradas do
atual Governo no foro da importância da Organização
das Nações Unidas.
Agora ela vai para a Alemanha, que é o motor, a
locomotiva da Europa neste momento de crise. Trata-se de um país que exerce influência econômica e
política sobre o Velho Continente, onde vamos ter, na
minha opinião, uma Embaixadora à altura dessa responsabilidade.
Quero manifestar, com estas palavras, a minha
absoluta confiança no bom desempenho de S. Exª à
frente da Embaixada do Brasil na Alemanha.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência concorda com a manifestação
de V. Exª e com as palavras por V. Exª proferidas.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, também quero fazer o meu registro.
Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho
da nossa Embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti nas
Nações Unidas, num dos postos mais destacados da
diplomacia mundial. Ela ocupou esse posto representando o nosso País. Teve um desempenho exemplar na
defesa da posição brasileira em questões cruciais do
mundo atual e, digamos, encerrou a sua participação
nessa missão importantíssima, que é a missão brasileira nas Nações Unidas, com a decisão do pleno da
Assembléia das Nações Unidas referente ao status de
país observador nas Nações Unidas.
Então é muito vitoriosa a sua carreira, e acho
que nós estamos, depois da sua sabatina, que foi
brilhante também na nossa Comissão de Relações
Exteriores, enviando para a Alemanha, talvez possa
dizer aqui – é claro que o Itamaraty tem quadros de
altíssima qualidade –, um dos melhores quadros do
Itamaraty para representar o nosso País na Alemanha,
na cidade de Berlim.
Então, Sr. Presidente, a votação é secreta, mas
nós temos que dar o testemunho daquilo que acontece
com as pessoas que assumem responsabilidade de
Estado no nosso País e cumprem-na com o zelo, com
o cuidado, com a dedicação e a coragem com que se
pôs a nossa Ministra Maria Luíza Ribeiro Viotti.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
O Senador Delcídio está votando.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 54; 6 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada.
Será feita a comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A última mensagem de nomes de autoridades.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 98, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 98, de 2012 (nº 497/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do nome do Sr. LUIZ ALBERTO
FIGUEIREDO MACHADO, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Representante Permanente do Brasil junto
às Nações Unidas.
O parecer é favorável (Parecer nº 1.679, de
2012 – CRE.)
Foi Relator o Senador Cristovam Buarque.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão e os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. (Pausa.)
Sr. Presidente, só para cumprimentar, registrar:
tive a oportunidade de conviver com o Embaixador Figueiredo durante todo o processo da Rio+20 e pude
perceber o homem público da maior qualidade, de
grande conhecimento dos assuntos internacionais e,
certamente, um grande representante da diplomacia
brasileira. Por isso, tenho convicção de que o Brasil estará muito bem representado na Organização das Nações Unidas com o Embaixador Luiz Alberto Figueiredo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma
forma, eu gostaria de poder registrar tanto a indicação,
ainda há pouco aprovada pelo Senado da República,
da Embaixadora Maria Luiza Viotti e agora do Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, que, não
apenas durante a Rio+20, mas também na COP15,
na COP16, na COP17, sempre à frente da missão
diplomática brasileira na negociação das mudanças
climáticas, do Protocolo de Kyoto, em todas as ações,
tanto a Embaixadora Maria Luiza Viotti, na ONU, quanto o Embaixador Figueiredo, representando o Governo
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brasileiro, sempre demonstraram a sua capacidade de
negociação, de articulação em defesa dos interesses
do povo brasileiro e da nossa Nação.
Portanto, eu queria aqui registrar a nossa satisfação em poder ver ambas as indicações acontecerem
no dia de hoje, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Na mesma linha do Senador Eduardo Braga, do Senador Rodrigo Rollemberg,
reconhecer o trabalho que o nosso Embaixador Luiz
Alberto Figueiredo vem fazendo em favor da diplomacia
brasileira. Estive recentemente com o Embaixador Luiz
Alberto Figueiredo na Conferência das Partes para o
clima, lá na cidade de Doha, no Catar, e vi o trabalho,
a condução como ele faz para questões da diplomacia brasileira, impondo a posição brasileira, que vem
sendo aquele país que mais tem mitigado, que mais
tem contribuído para o desaquecimento, ou para o não
aquecimento global, para atingirmos a meta do -2ºC
neste centenário que vai até 2.100. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque,
que foi Relator da matéria.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, eu quero
apenas me somar às falas dos outros Senadores e dizer
que eu tive o privilégio de ser o Relator da nomeação
do Embaixador Figueiredo, e tenho uma relação de
amizade e acadêmica, inclusive, com a Embaixadora
Maria Luiza Viotti.
E talvez não haja mais um posto tão importante
nesse mundo da globalização do que o cargo de Embaixador do Brasil nas Nações Unidas; mais do que
dos Estados Unidos, mais do que todos, ali está um
ponto central da reflexão sobre o futuro.
E a que está saindo e vai para a Alemanha preencheu perfeitamente o seu cargo nesses 5 anos que
ali esteve. E o Embaixador Figueiredo, não podíamos
ter ninguém melhor preparado para ele, que já chega como um personagem. Ninguém vai precisar dizer
quem é o Embaixador Figueiredo. O trabalho dele, na
Rio+20, deu a ele um capital muito grande de experiência e de renome internacional.
Por isso, o Senado está votando muito bem nesses dois nomes. E parabenizo o Governo, que os indicou.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a lista de oradores.
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Eu vou encerrar a votação.
Se todos os Srs. Senadores já votaram, encerrarei a votação. (Pausa.)
O Senador Aécio Neves está votando.
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O voto de V. Exª ainda não foi registrado.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 57 votos; 6 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada.
A Presidência da República tomará conhecimento
da decisão do Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De acordo com a agenda acertada pelos Líderes, que a Mesa está seguindo, vamos submeter o
Projeto de Lei de Conversão nº 30, que anuncio:
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 30, DE 2012
(proveniente da Medida Provisória nº 579, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 30, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia, sobre a
redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária; altera as Leis nºs 10.438, de
26 de abril de 2002, 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15
de março de 2004; revoga dispositivo da Lei
nº 8.631, de 4 de março de 1993; e dá outras
providências (proveniente da Medida Provisória nº 579, de 2012).
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O Parecer nº 39, de 2012, da Comissão Mista,
sendo o Relator o Senador Renan Calheiros
e Relator revisor o Deputado Eduardo Cunha,
favorável à Medida Provisória nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 30, de 2012,
que oferece.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço a V. Exª que eu termine de anunciar a matéria.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
Foram apresentadas à Medida Provisória 431
emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados na forma do Projeto de Lei de Conversão nº
30, de 2012, apresentado pela Comissão Mista, com
a aprovação da Emenda nº 72, objeto de destaque na
forma do texto encaminhado ao Senado.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a minha questão de ordem diz respeito ao
art. 167, parágrafo único:
Nenhuma matéria poderá ser incluída em Ordem do Dia sem que tenha sido, efetivamente,
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publicada em Diário do Senado Federal, em
Avulsos, no mínimo, com 10 dias de antecedência.
Portanto essa matéria, ao ser deliberada hoje,
afronta o art. 167, parágrafo único, do Regimento Interno.
Além do Regimento, há um acordo de Lideranças que estabeleceu um interstício de, pelo menos,
24 horas para a deliberação de matérias. Essa medida provisória teve a sua leitura efetivada no início da
sessão de hoje.
Além disso, Sr. Presidente, nós já encaminhamos
a respeito dessa questão duas questões de ordem,
no dia 27 de março, uma delas, e a outra a Questão
de Ordem nº 417, dispondo exatamente sobre essa
questão dos prazos, em função do novo rito que se
estabeleceu para a deliberação de medidas provisórias, a partir da resposta do Supremo Tribunal Federal
a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, em 8 de
março do corrente, relatada pelo Ministro Luiz Fux, e
que julgou a Lei nº 11.516, que criou o Instituto Chico
Mendes de Conservação, entendendo que é obrigatória a análise das medidas provisórias por comissão
mista. A partir desse novo rito, temos o impasse em
relação aos prazos regimentais.
É por essa razão que apresentamos a V. Exª
duas questões de ordem que não foram respondidas.
E, neste momento, apelo a V. Exª para que se
respeite o art. 167, parágrafo único, retirando de pauta
esta medida provisória.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para contraditar a questão de ordem, Senador
Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para contraditar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, contraditando a questão de ordem apresentada
pelo Líder Alvaro Dias, na nossa opinião, o art. 7º é o
artigo apropriado para tratar a matéria, que diz:
Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao Senado Federal que
a apreciará. Terá até o 42º dia de vigência da
medida provisória contando da sua publicação
no Diário Oficial.
O texto aprovado pela Câmara dos Deputados será encaminhado ao Senado, em autógrafos, acompanhado do respectivo processo
que incluirá a matéria eventualmente rejeitada
naquela Casa.
Esgotados os prazos do caput do art. 6º sem
que a Câmara dos Deputados haja concluído a
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votação da matéria, o Senado Federal poderá
iniciar a discussão dessa, devendo votá-la (...)
Portanto, o artigo é o 7º, que sustenta a decisão
da Mesa em colocar em votação.
Com relação ao que estabeleceu o novo rito do
Supremo Tribunal Federal, a partir da Adin 4.029, é
importante destacar que, com o cumprimento pelo
Congresso Nacional desta resolução, o nosso relatório deixa de ter necessidade de conhecimento das
três sessões, porque, desde a aprovação na comissão
mista, Sr. Presidente, já é do conhecimento de todo o
Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados, o parecer emitido na comissão mista
entre Senadores e Deputados. Parecer este da lavra
do eminente Senador Líder Renan Calheiros, que fez
com que pudéssemos aprovar na comissão mista o relatório. E este relatório sem modificações foi aprovado
pela Câmara dos Deputados.
Portanto, Sr. Presidente, contraditando a argumentação do Senador Líder Alvaro Dias, fica claro de
que há conhecimento das Srªs e Srs. Senadores da
matéria já há mais de 30 dias, desde o debate na Comissão Mista, e, cumprido o art. 7º, V. Exª tem toda a
legalidade para colocar a MP em votação como decidiu, até então, a Mesa.
Portanto, fazemos aqui o apelo para que a Mesa
mantenha a decisão de colocar em votação a matéria
de acordo com o Regimento e de acordo com a resolução do Supremo Tribunal Federal.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, só para lembrar a V. Exª que…
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias, V. Exª não pode contraditar o Senador Eduardo Braga.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
Senador Eduardo Braga leu o Regimento errado. Ele
leu o Regimento Comum, e nós estamos na reunião
do Senado Federal e não do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu vi o Senador José Agripino levantar o seu
microfone. Eu pergunto se ele vai falar na mesma direção do Senador Alvaro Dias, porque, se não, eu teria
que decidir a matéria. Se ele for, há outro orador inscrito
para contraditar, que será o Senador Walter Pinheiro.
Dou a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria inicialmente de manifestar estranheza com relação ao fato
de essa matéria estar sendo colocada em apreciação
no dia de hoje. Ela contraria tudo que nós fizemos até
hoje. Nós nunca colocamos em apreciação uma medida
provisória que foi votada… A votação dela foi concluída
hoje à tarde na Câmara dos Deputados. Hoje à tarde
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ela foi lida aqui no Senado; não há a distribuição de
avulsos; a Comissão Mista é composta de Deputados
e Senadores – alguns poucos Senadores; um pequeno
percentual do Senado tomou conhecimento durante as
discussões da Comissão Mista. A maioria do Plenário
não conhece os exatos termos desta medida provisória, que é uma das mais importantes para o futuro da
sociedade brasileira no que diz respeito a fornecimento
de energia elétrica. É quase que um marco regulatório
sendo reapreciado.
O Senador Eduardo Braga, que tem – claro – a
responsabilidade de prestar serviço ao Governo – é
Líder do Governo –, leu trechos do Regimento Comum
e não do Regimento do Senado para conhecimento e
para deliberação de V. Exª.
Eu, como Líder do meu Partido, manifesto a minha estranheza de essa matéria estar sendo apreciada hoje. Não passava nunca pela minha cabeça que
essa matéria pudesse ser colocada em apreciação na
sessão de hoje, sem que o Plenário tivesse conhecimento dos termos. O relatório vai ser proferido. Existe
o relatório e existe interpretação, o que está por trás
das medidas e das proposições. É uma coisa gravíssima o que estamos em apreciação neste momento.
Então, o que eu quero dizer é que o meu Partido
não concorda, por hipótese alguma, com a apreciação
desta matéria, na sessão de hoje. Apresentou-se um
destaque para a votação em separado de uma matéria
importante, que, na hora certa, e quando V. Exª definir
se a matéria vai ser apreciada agora ou não – eu espero
que não –, nós colocaremos para definição por parte do
Líder do Governo, porque, para nós, é importante votar
o correto, de acordo com o sentimento da sociedade.
O que se pretende é baixar a tarifa, o que é ótimo.
Agora, baixar a tarifa e piorar a qualidade do fornecimento é um desastre. Às vezes, o barato sai caro. Na
hora em que houver a definição sobre se essa matéria será apreciada ou não, eu me reservarei o direito
de manifestar a posição do meu Partido e fazer uma
colocação ao Líder do Governo, sobre em que condições nós admitiríamos votar esta matéria, no caso de
ela vir a ser apreciada na tarde de hoje.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro,
para contraditar a questão de ordem que havia sido
levantada pelo Senador Alvaro Dias.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em 2002, aqui nesta Casa, até buscando, inclusive,
ampliar o universo e o debate acerca das medidas
provisórias, o então Líder do Governo, Senador Aloi-
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zio Mercadante, fez um acordo de procedimento. Um
acordo de procedimento, e não uma alteração regimental. Cumpriu-se esse acordo de regimento, de
forma integral. Esse período, inclusive, foi até o mês
de março deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal se posicionou acerca do art. 62, da Constituição,
e determinou outro rito processual para a apreciação
das medidas provisórias, por parte das duas Casas,
criando a Comissão Mista, permitindo, dessa forma, o
conhecimento prévio, o debate e a análise da matéria,
por parte da Comissão, nas duas Casas.
Na sequência, Sr. Presidente, é importante lembrar que essa decisão obriga, inclusive, que a matéria
seja apreciada pela Câmara dos Deputados, cumprindo, portanto, um rito processual constitucional e, na
sequência, como determina o próprio artigo constitucional no que diz respeito à tramitação da matéria
e, portanto, tendo que ser apreciado imediatamente,
como determina o dispositivo constitucional, a matéria sai da Câmara dos Deputados e vem à Mesa do
Senado Federal.
Ora, é natural que, àquela época, o acordo fosse
feito, porque não existia a Comissão Mista, Senador
Eduardo Braga. Consequentemente, poder-se-ia alegar que a matéria chegava ao Senado sem o devido
conhecimento das Srªs e dos Srs. Senadores.
Portanto, Sr. Presidente, na medida em que, cumprindo o disposto no art. 62, que determina também na
própria Resolução nº 1 do Congresso Nacional, nós já
permitimos esse conhecimento, a matéria foi sobejamente debatida na Comissão, inclusive, com audiências públicas; o relatório que ora estamos apreciando,
que foi o relatório apresentado pelo Senador Renan
Calheiros, que foi votado pela Comissão Mista, é o
mesmo relatório que foi apreciado pela Câmara dos
Deputados e é o mesmo relatório que vem ao Plenário
do Senado para esta tarde.
Portanto, amparado no art. 62 da Constituição, na
Resolução n º 1 e na própria decisão desta Casa, de
cumprir rigidamente a decisão para o rito de processo
no que diz respeito às medidas provisórias, estamos
aqui cumprindo Regimento, Constituição e fazendo a
votação da matéria com amplo conhecimento do seu
conteúdo e amplo conhecimento do relatório apresentado pelo Senador Renan Calheiros.
Dessa forma, gostaríamos de iniciar o debate e
consequente votação dessa importante matéria, tão
bem relatada pelo Senador Renan Calheiros na Comissão Mista, Câmara e Senado.
Era esse o encaminhamento que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa decide.
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Sr. Senador Alvaro Dias, em primeiro lugar, eu
quero dizer a V. Exª, dar notícia, porque V. Exª apenas
não deve ter conhecido, que não é a primeira vez que
isso ocorre nesta Casa.
A Medida Provisória nº 493, de 2010, chegou, foi
lida e incluída na mesma sessão e votada. Está aqui.
Também o Projeto de Lei de nº 20, de 2010, e nº 10
do Congresso Nacional; também aconteceu a mesma
coisa relativa ao Projeto de Conversão nº 1, de 2012,
nº 560, de 2012; também o Projeto de Conversão nº
14, de 2012, e mais, nº 17.
De maneira que nós não estamos fazendo isso
pela primeira vez.
Em segundo lugar, a urgência desta matéria é
constitucional, uma vez que a Constituição determina
que as medidas provisórias trancam a pauta e imediatamente elas devem ser examinadas pela Casa
que as recebe.
Então nós estamos apenas cumprindo o que diz
a Constituição.
Diante da nova sistemática, realmente fomos
superados naquele procedimento que nós adotávamos. De maneira que hoje o Senado participa da Comissão Provisória, estuda a matéria durante 30 dias
e, portanto, tem conhecimento dela. Quando ela chega aqui ao Senado, depois de vir da Câmara, já é do
conhecimento do Senado, dos Senadores, e apenas
o que falta, nesse caso, é que o Plenário conheça a
Medida que chega. Isso já está sendo distribuído aos
Srs. Senadores porque aí foi incluída uma emenda
durante a votação.
De maneira que, sendo assim, vamos prosseguir
na apreciação da matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, V. Exª me permite apenas fazer uma consideração?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Os casos lembrados por V. Exª
foram em decorrência de acordo de Liderança. Neste caso, não houve acordo de Liderança. Mas, o que
questionamos mesmo é a fixação de regras para que
nós não sejamos surpreendidos a cada deliberação do
interesse do Governo, quando interessa mais, quando
interessa menos. As regras são amoldadas às conveniências do Governo.
Por isso, fizemos duas questões de ordem. Elas
não foram respondidas e nós aguardamos a fixação
de regras definitivas para que esse impasse não ressurja a cada momento, de conformidade, repito, com
o interesse do Governo.
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V. Exª é quem decide a questão de ordem formulada e nós respeitamos, mas registramos o nosso
inconformismo. Não achamos seja essa a forma mais
adequada, especialmente porque reconhecemos: V.
Exª tem zelado pelo cumprimento do Regimento. Sou
reconhecedor do esforço de V. Exª, mas, nesse caso,
nós discordamos e esperamos uma definição de regras
para que esse impasse não se repita, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero esclarecer V. Exª que a Presidência continua. Não seria agora, ao final da minha Presidência,
que eu iria violar a conduta que sempre tive aqui de
agir de acordo com as Lideranças.
Quando aqui cheguei, me deram uma pauta acertada pelos Líderes, que essa matéria não tinha acordo
sobre o mérito, mas que seria incluído nesta sessão.
Sendo assim, a Oposição também aprovou a inclusão
dessa matéria nesta sessão. Foi o que a Presidência
recebeu e ouviu de V. Exªs.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas
isso foi na semana passada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu só estou dizendo isso porque V. Exª disse
que só tem sido incluídas matérias lidas em caso de
acordo. Neste caso atual, da mesma maneira, a inclusão da matéria foi feita com acordo. V. Exª nos deu
a agenda de hoje e anunciei várias vezes a agenda.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, quando essa matéria...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De maneira que V. Exª não está me pedindo
agora que tire a matéria da pauta, quando V. Exª me
mandou dizendo que concordava com a inclusão nesta sessão.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, nessa matéria não é acordo. É o que
definir a regra, Sr. Presidente. Anteriormente não havia
regra. Agora, tem regra, Sr. Presidente. Anteriormente,
era acordo. Agora, é regra. O que há de diferença, Sr.
Presidente, é que antigamente o que acontecia era um
acordo. Agora há uma regra definida pelo Supremo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, quando houve o acordo de lideranças, essa
matéria não tinha sido votada pela Câmara. Essa matéria foi votada às 16 horas. Cinco minutos, Sr. Presidente, depois de aprovada pela Câmara,...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Peço a V. Exªs,
peço a V. Exªs... A decisão da Mesa já foi tomada.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, cinco minutos depois de aprovada pela
Câmara, a medida provisória foi lida no Senado. Isso
é uma velocidade incrível. É a velocidade da luz. É
mais rápido do que Ayrton Senna nos bons tempos, Sr.
Presidente. Não levou cinco minutos da aprovação na
Câmara para a leitura no Senado. Se essa eficiência
fosse regra, o Brasil estaria bem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Também eu devo dizer a V. Exª que a Presidência...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, é só para declarar a V. Exª...
Sr. Presidente, só para declarar a V. Exª que não
houve acordo de líderes para inclusão na pauta. Enquanto nós estávamos no cafezinho, a matéria estava
sendo lida no plenário. Não houve conversa entre líderes para que essa matéria fosse lida e fosse incluída
na pauta. Não houve.
Desculpe V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Não há necessidade de acordo. Há uma regra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino, eu, várias vezes, tive
oportunidade de dizer que nós estávamos seguindo a
agenda acordada pelas lideranças. Ninguém contestou
esse fato. Inclusive eu ouvi do Plenário também que
nós íamos votar a matéria. As outras eram de acordo
e que nessa havia desacordo e íamos – até a expressão – para uma discussão grande dentro do plenário.
E a Mesa seguiu essa agenda. Se V. Exªs não
tivessem concordado na inclusão da matéria, o que
eu posso dizer a V. Exª é que nós não teríamos incluído a matéria.
Mas, nessa altura! Várias vezes, está aí, nos
Anais – eu posso mandar buscar as notas taquigráficas – que isso foi repetido sem contestação.
Então eu não estou inovando nem violando, porque sempre tive o procedimento de agir aqui de acordo
com as lideranças. Não violei, em nenhum momento,
a vontade das lideranças.
Então vamos prosseguir na votação, com a divergência que dentro do plenário está. Apenas recordo
que uma das motivações que naturalmente tenha levado todos nós a essa pressa é a relevância da matéria,
que diz respeito a nós, já no próximo ano, termos a
diminuição das tarifas de energia elétrica para o povo
brasileiro, e, ao mesmo tempo, estarmos no fim do ano,
na véspera do encerramento dos nossos trabalhos.
(Soa a campainha.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Continua a discussão.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs. e os Srs. Senadores que aprovam esses pressupostos permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Voto
contrário do Democratas, Sr. Presidente .
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Contrário do Senador José Agripino.
Aprovada a matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Voto favorável do PSOL, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voto favorável do PSOL.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Voto
contrário do PSDB, em função da urgência urgentíssima desnecessária.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão o projeto de lei de conversão,
a medida provisória e as emendas.
Senador Aécio Neves inscrito em primeiro lugar.
Eu peço aos Srs. Senadores que desejam ...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues; Senador Cássio
Cunha Lima; Senador Aloysio.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, peço que me inscreva.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. Presidente, só para registrar que nas votações anteriores
votei com a orientação do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A ata registrará.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu vou repetir a lista dos oradores que pediram
para discutir: Aécio Neves, Cássio Cunha Lima, Senador Sérgio Souza, Randolfe e Aloysio Nunes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Mário Couto.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mário Couto, Alvaro Dias e Inácio Arruda. Senador Lindbergh e Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presidente Sarney, é só para comunicar que o Senador
Sérgio Petecão, nas votações anteriores, votou com
a orientação do meu Partido, Presidente. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, nós todos, não apenas Senadores,
Parlamentares, e acho que boa parte do Brasil acompanham, e acompanham com muita atenção esse debate que se dá em torno da diminuição das tarifas de
energia, seja para o cidadão, seja para as famílias brasileiras, seja para garantir uma competitividade maior
para a indústria nacional, Sr. Presidente.
Eu devo aqui voltar um pouco no tempo, não retornarei aos argumentos aqui já expostos pelos Líderes Alvaro Dias e Agripino Maia, a meu ver, bastante
claros; mais do que os argumentos claros, respaldados
no Regimento do Senado. O bom senso, Sr.Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, Sr. Líder Eduardo Braga, para
uma matéria de tamanha relevância, o bom senso justificaria que esta Casa do Congresso Nacional pudesse
ter o tempo hábil para discuti-la, para aprofundar-se
na discussão, inclusive numa modificação introduzida poucos minutos atrás na Câmara dos Deputados.
Mas prevalece nesta Casa, como sempre, Sr.
Presidente, já ao apagar das luzes desta Sessão Legislativa, o rolo compressor. A vontade da maioria,
sempre atenta à vontade do Governo, faz com que a
grande maioria dos Srs. Senadores – desculpem-me
aqui afirmá-lo – estejam votando essa matéria sem
conhecer em profundidade o seu conteúdo, até por
que seria impossível fazê-lo.
Mas devo voltar no tempo e me lembrar, Sr. Presidente, de algumas semanas antes do primeiro turno
da última eleição municipal, quando a Senhora Presidente da República, ocupando uma cadeia de rádio e
televisão, comunicou, dentre outras coisas, aos brasileiros que estaria – a Senhora Presidente – tomando
as medidas para garantir um desconto maior na conta
de luz dos brasileiros.
Não há, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um cidadão brasileiro sequer em sã consciência que não
possa aplaudir uma medida como essa. Mas a grande verdade, Sr. Presidente, é que já naquele instante,
num palanque eletrônico, faltou à Senhora Presidente da República a generosidade de dizer que estaria
buscando, para alcançar aquele objetivo proposto, a
contribuição e o entendimento dos governadores de
Estado e de demais empresas geradoras de energia.
Ao contrário, a ideia que se passou com êxito para a
população brasileira é que o Governo Federal teria a
varinha de condão para garantir, num ato individual, a
diminuição das tarifas de energia.
De lá para cá, Sr. Presidente, não fomos nós da
oposição, mas o Brasil que se viu absolutamente sur-
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preendido com a edição de uma medida provisória, que
interferia, e interferia de forma extremamente vigorosa,
nos marcos regulatórios do setor energético brasileiro.
Falo desta tribuna, mais uma vez, na condição
de um ex-governador do PSDB, um Partido que não
apenas prega a diminuição das tarifas de energia, mas
as pratica, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Estado como Minas Gerais, que tive o privilégio e a honra
de governar por 8 anos, isenta praticamente metade
da população do ICMS sobre as contas de energia. O
mesmo que faz o Estado de São Paulo, o mesmo que
fazem outros governos de vários partidos. Lamentavelmente, não de todos os partidos como, por exemplo,
o Governo do Rio Grande do Sul, que não isenta uma
família sequer do ICMS sobre a conta de luz.
Faço o apelo desse preâmbulo, Sr. Presidente,
para aqui protestar e refutar, de forma absolutamente veemente, a utilização política de uma questão tão
séria e importante para o Brasil como essa.
Nós queremos sim, Sr. Presidente, que haja a
diminuição das contas de luz e apontamos o caminho,
que não é a desorganização do setor.
Ontem mesmo – e na última semana –, o Brasil,
mais uma vez assustado, se vê às voltas com apagões
setoriais e localizados. São inúmeros que ocorreram
ao longo dos últimos meses. Será que inibir a capacidade de investimento das empresas geradoras é o
melhor caminho? Certamente não é, Sr. Presidente. O
Brasil precisará de novos investimentos em geração
e precisará das suas empresas sadias para garantir
esses investimentos.
Lamentavelmente, as geradoras estaduais não
têm o privilégio com que poderá contar a Eletrobrás,
Sr. Presidente, de que a partir do ano que vem certamente buscará no Tesouro Federal os recursos necessários para manter em dia o seu cronograma de
investimentos, em torno de R$9 bilhões, perdidos por
essa medida provisória.
O que quero, Sr. Presidente, neste momento, é
dizer que não há nada mais valioso, Sr. Senador Jarbas
Vasconcelos, homem público exemplar, não há nada
mais valioso para aqueles que fazem vida pública do
que honrar a palavra, do que fazer se cumprir o compromisso assumido.
Quero aqui apresentar, Sr. Presidente, um caminho muito menos tortuoso, um caminho reto, claro,
para que possamos ter uma isenção nas contas de
luz, não dos 20% alardeados e cantados em verso
e prosa pelo Governo do PT, mas de 25%, Senador
Renan Calheiros. Basta retirarmos o PIS/Cofins incidente sobre a conta de luz; basta que o Governo do
PT siga os exemplos dos governos do PSDB, que já
isentam do principal imposto estadual as contas de
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energia. Não, o Governo da Presidente Dilma busca
o tortuoso caminho do intervencionismo, da surpresa
e da inviabilização dos investimentos em geração por
parte de várias empresas estaduais. Portanto, cumprir
compromissos talvez seja a necessidade e a responsabilidade maior dos homens públicos.
Volto, Sr. Presidente, à data de 17 de outubro do
ano de 2010. A poucos dias, Srªs e Srs. Senadores,
do segundo turno das eleições presidenciais. Abro
aspas para a Senhora Presidente da República Dilma
Rousseff. É a ela que apelo neste instante para que
cumpra o compromisso assumido mais uma vez com
a população brasileira. Disse a então candidata Dilma
Rousseff: “Estou assumindo um compromisso de redução, inclusive no sentido de zerar, tanto o PIS/Cofins
de energia como o de transporte e o de saneamento”.
Disse a então candidata Dilma Rousseff.
Senhora Presidente, Vossa Excelência tem aqui
a oportunidade de cumprir um compromisso assumido
com a população brasileira, fazendo com que o desconto nas contas de luz alcancem 25%, sem desorganizar o setor, sem criar insegurança jurídica numa
matéria de tamanha relevância. E é lamentável que o
açodamento, que o atropelo continuem sendo a marca
da condução das Lideranças do Governo nesta Casa.
Não queiram dividir, Sr. Presidente, o Brasil entre
aqueles que querem a diminuição das contas de luz
e os que não querem. Isso não existe, Sr. Presidente.
Todos nós temos aqui responsabilidades para com o
País. Mas, cada vez mais, Senador Aloysio, este País e,
principalmente, este Plenário está dividido entre aqueles que atendem às demandas do Governo Federal,
quaisquer que sejam elas, e aqueles que atendem e
defendem os reais interesses do País, entre os quais
nos incluímos.
Portanto, de maneira clara, de maneira firme e
serena, nós estamos tentando trazer essa questão
para um debate maior em outro patamar. Se existem
outros caminhos, por que não discuti-los? Por que não
escutar a voz ponderada, equilibrada e autorizada, por
exemplo, do Dr. Pinguelli Rosa? Inquestionável na sua
isenção, Presidente da Eletrobrás durante o período
do Presidente Lula, Senador Mário Couto, que desaconselha a introdução dessas medidas, que alerta
para os impasses futuros e pela desestabilização dos
novos investimentos.
Portanto, Sr. Presidente José Sarney, o caminho para diminuirmos efetivamente as contas de luz,
repito, não está na desorganização do sistema e na
insegurança jurídica, que já começa a afetar outros
segmentos da economia brasileira, como o petrolífero, como a questão dos portos e dos aeroportos. O
caminho está aqui. Basta que a Senhora Presidente
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Dilma Rousseff cumpra a sua palavra, como garantiu
no dia 16 de outubro de 2010, a cerca de 10 dias das
eleições, e zere e isente das contas de luz o PIS/Cofins, seguindo o exemplo dos governos do PSDB que
o fizeram até aqui. Fora isso, Sr. Presidente, é trazer
essa eleição para o pior dos mundos, do populismo,
do debate eleitoral...
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
...nessa e em outras matérias, de trazer aqui com absoluta clareza e com a autoridade que tem essa questão
para o debate central. Não podemos desorganizar um
setor tão complexo como esse, porque quem pagará
o preço serão os cidadãos brasileiros.
Encerro essas minhas palavras, Sr. Presidente,
relembrando um ex-governador da minha terra e ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, Senador Capiberibe, que costumava dizer que energia
cara é energia que não se tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de consignar, uma vez que eu estava em um
compromisso fora, o meu voto, de acordo com a orientação da Bancada, nas votações nominais que tivemos.
Consignamos que não tínhamos nada contra e o que
o nosso voto é “sim” para todas as autoridades que já
foram aqui votadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, o Senado
da República se depara com uma prática que se tem
repetido...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pediria licença a V. Exª para interrompê-lo brevemente e cumprir uma disposição regimental.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à conclusão dos nossos trabalhos.
V. Exª continua com a palavra.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Obrigado, Presidente.
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Prorrogada a sessão, retomo para chamar a
atenção, sobretudo daqueles que nós acompanham
pela TV Senado e pela Rádio Senado, porque os que
estão aqui, mesmo os atentos, já têm praticamente
uma posição tomada. Tal qual uma posição de manada, os que apoiam o Governo apoiam e apoiam. Não
importa a consequência daquilo que estão votando
hoje, amanhã ou daqui a uma década, apoiam. Essa
é a regra básica da política. Porém, estamos na mais
alta Casa do Parlamento brasileiro, o Senado Federal,
que representa os Estados. E o que mais constrange,
Líder Eduardo Braga, pelo respeito que tenho por V.
Exª, pelo privilégio que tive de conviver com V. Exª ao
tempo em que governavas o Estado do Amazonas
e que eu governava a minha querida Paraíba, é não
compreender que, a despeito da larga maioria que o
Governo possui nas duas Casas, tanto aqui quanto
na Câmara Federal, a despeito de toda essa enorme
maioria, não há margem para o debate, não há margem para a discussão, não há margem para o aprimoramento de ideias. Fica sempre a sensação de que
ganha o Governo, mas perde o Brasil! E perde, porque
estamos caminhando cada vez mais por uma postura
populista, em que, de forma desleal – e a expressão
é essa –, de forma desleal, na política e no debate, o
Governo fica tentando nos jogar contra a opinião pública, como fez ontem.
Ontem, eu estava aqui neste mesmo lugar, nesta tribuna, colocando-me contra mais uma medida
provisória, que simplesmente desrespeitava a Lei de
Responsabilidade Fiscal, ao não prever o tamanho da
renúncia que estava sendo concedida para estimular
a realização dos Jogos Olímpicos.
E aí vem a deslealdade política, porque, quando
nos colocamos em defesa do cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que define de forma clara
que, ao se conceder a renúncia fiscal, deve se fazer
a previsão do quanto está sendo renunciado e quais
as compensações que serão feitas naquela renúncia.
E nós não estávamos contra a realização dos Jogos Olímpicos. Queremos que o Brasil realize a melhor
das Olimpíadas em todos os tempos; queremos que o
Brasil faça a melhor Copa da História. Mas que esses
eventos internacionais não sirvam para desrespeitar
a lei, para faltar com transparência, para campear a
corrupção. Queremos, sim, Jogos Olímpicos no Brasil,
mas queremos jogos claros, onde as regras e as leis
sejam cumpridas de forma permanente, como acontece
novamente na votação que ora se realiza.
Daqui a pouco – anotem os que estão aqui na
tribuna e observem os que estão nos vendo na TV
Senado –, daqui a poucos instantes, quando o primeiro representante da Base do Governo subir nesta ou
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naquela tribuna, vai dizer e repetir o que tem sido dito
nos últimos dias: “O PSDB e a oposição são contra a
redução da tarifa de luz”.
Isso é de uma deslealdade política inaceitável!
É de um populismo que deve ser reprovado! Não podemos admitir, não podemos aceitar que esse tipo de
embate político prospere em uma democracia que todos ajudamos a construir.
Temos divergências? Temos. Divergências de
modelo, de concepção. O modelo cada vez mais intervencionista que vem sendo praticado pela União vem
mostrando, de forma clara, que está desarrumando
a economia. Quanto mais o Governo vem praticando
intervenções na economia, piores são os resultados
dela. Talvez não consigamos 1% de PIB. O Governo
Federal não consegue mais cumprir sequer a meta de
superávit primário. Nós estamos recuando ao tempo em
que não se cumpre mais meta de superávit primário.
Queremos, sim, redução das contas de energia.
Os governos do PSDB nos respectivos Estados já
contribuíram para a redução da taxa de energia. Mas,
neste instante, o que estamos pedindo, o que estamos
relembrando é que seja honrado o compromisso da
Presidenta da República, que, em depoimento à Nação, faltando 10 dias para as eleições de 2010, disse,
de viva voz: “Nós vamos reduzir as tarifas de energia,
garantindo a redução do PIS e da Cofins”. E isso não
está sendo feito.
Desmantela-se o sistema elétrico brasileiro, que
já não vai bem. Só este ano, tivemos 12 apagões. E
os técnicos, os especialistas no tema apontam, de forma clara, que é a ausência de investimento que tem
provocado esses apagões. Vamos desmantelar ainda
mais o sistema, que não anda bem, sem que tenha
sido observado, cumprido e honrado o compromisso
da Presidenta da República de reduzir a Cofins.
Tem sido esta a prática constante – e eu concluo,
Sr. Presidente, diante da tolerância com o tempo: a cortesia com chapéu alheio. O Governo Federal cresce,
a cada mês, a cada ano, a sua participação no bolo
tributário porque não permite concessões, isenções e
estímulos fiscais naquilo que lhe pertence de maneira
exclusiva. Todo campo de incentivo é feito com o IPI,
com o Imposto de Renda, que é partilhado com Estados e Municípios. E, para Estados e Municípios como
são os Municípios paraibanos e como são os Estados
nordestinos, Fundo de Participação é muito importante
para as suas respectivas receitas. E o Governo vai renovando essa prática de cortesia com o chapéu alheio.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – E, no momento importante em que a redução
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da taxa de energia poderia superar os 20%, chegar
até 25%, com renúncia fiscal daquilo que pertence
exclusivamente ao Governo Federal, passa-se a um
jogo – vou concluir, para encerrar minha fala, de forma
muito sincera – desleal.
Anotem, sobretudo quem estiver vendo a TV Senado e ouvindo a Rádio Senado: a base vai chegar aqui
para fazer como fez ontem, de forma desrespeitosa, e
dizer que a oposição é contra a Olimpíada. Não somos
contra a Olimpíada; somos contra jogo sujo. Vão dizer
que somos contra a redução de energia elétrica. Não
somos contra a redução da energia elétrica; somos
a favor, mas não pactuamos com o desmantelamento que está sendo feito ao sistema elétrico brasileiro.
Daqui a uma década, cobrem esta sessão do Senado
Federal e vejam os resultados dessa medida populista
e aproveitadora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente. É o Senador Paulo Bauer.
Eu gostaria apenas de justificar a V. Exª e à Casa
que, nas votações nominais, eu estava ausente por um
compromisso no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso,
quero deixar consignada minha intenção de voto nas
autoridades que foram escolhidas por esta Casa, especialmente a Embaixadora do Brasil na Alemanha,
cuja indicação tive a honra de relatar na Comissão de
Relações Exteriores.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu queria registrar que votei “sim”,
acompanhei o partido nas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência... (Falha do som.) ...a manifestação de V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na terça-feira passada, a Comissão
Mista que analisou a Medida Provisória nº 579 aprovou o parecer do Exmº Sr. Senador Renan Calheiros
sobre a matéria.
Eu venho à tribuna para fazer uma defesa dessa
medida provisória, não da forma anunciada pela oposição, mas de forma a demonstrar às Srªs e aos Srs.
Senadores, aos telespectadores da TV Senado e aos
ouvintes da Rádio Senado que esta é uma medida
para baratear o custo Brasil.
A energia elétrica do Brasil é uma das mais caras
do mundo, e nós temos que fazer algo para barateá-la.
O que a Presidente Dilma diz nesta Medida Provisória é que aquelas hidrelétricas ou linhas de trans-
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missão que vão terminar o seu prazo de concessão
entre 2015 e 2017 estão aptas a prorrogar, por mais 30
anos, a concessão, desde que se encaixem, se adaptem
e optem pelas regras impostas na Medida Provisória.
Nós temos um lapso temporal, que vai de 2013 a
2015 ou a 2017. O Governo brasileiro está garantindo
o aporte financeiro para compensar eventuais perdas
dessas concessões, colocando, primeiramente, R$20
bilhões e, depois, mais R$10 bilhões na Medida Provisória nº 591, incluída pelo Relator no texto da medida
Provisória nº 579.
Então, Sr. Presidente, a defesa que nós trazemos
aqui é em favor do setor produtivo brasileiro. Essas
concessões, feitas há mais de 30 anos ou há quase 30
anos, incluíram no preço das tarifas também o custo
da instalação, da construção das hidrelétricas e das
linhas de transmissão. O consumidor brasileiro já pagou na tarifa durante esses anos todos, durante essas
décadas todas, a construção dessas hidrelétricas e
dessas linhas de transmissão.
Então, a Presidente Dilma, tendo em vista a iminência do vencimento dessas concessões em 2015,
está sugerindo àqueles que detêm as concessões a
possibilidade de prorrogar a concessão por mais 30
anos se diminuírem a tarifa.
A diminuição da tarifa importa necessariamente,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no valor que era
o custo da implantação dessas concessões. Não é nada
mais do que isso. Se houver perda nesse período, até
2015, até 2017, essa perda será compensada pelos
cofres do Governo Federal no aporte de R$20 bilhões,
inicialmente, e depois mais R$10 bilhões colocados
pela Medida Provisória nº 591.
Sr. Presidente, o que temos aqui neste caso é
que a energia elétrica constitui insumo básico para o
setor produtivo e serviço essencial para a sociedade.
A redução do custo da energia elétrica é uma reivindicação histórica do setor produtivo e industrial do País
e da população brasileira em geral. A redução do custo da energia elétrica é fundamental para o aumento
da competitividade do País. O alto custo da energia
elétrica no Brasil, um dos mais elevados do mundo, é
um gargalo estrutural que limita a competitividade do
País. Energia mais barata representa maior competitividade da produção.
É verdade que, no curto prazo, a redução do
preço da energia elétrica representa uma redução
da arrecadação por parte dos Estados. Mas, repito,
significa mais recursos no bolso do setor produtivo,
o que gera um estímulo expressivo à economia do
Brasil. Essa dinamização da economia amplia a base
da tributação para gerar, mais adiante, um aumento
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da arrecadação que mais do que compensará a atual
redução de tarifas.
Sr. Presidente, a manutenção de altas taxas de
custo de energia elétrica desencoraja a atividade econômica, com eventual redução dos níveis de emprego
e, portanto, do próprio volume de arrecadação. Temos
que ter visão estratégica, temos que pensar o futuro
do País a médio e a longo prazo.
A capacidade de geração de energia, e energia
barata, é um dos fatores mais determinantes para o
desenvolvimento de um país, e, felizmente, é algo com
que o Brasil pode contar.
A matriz energética brasileira é principalmente
hidrelétrica. Esse é um fator imbatível de competitividade a favor do Brasil. A maior parte das hidrelétricas
já teve seus investimentos amortizados. A amortização
se deu pelas próprias tarifas pagas pelos usuários. Os
consumidores brasileiros já arcaram com o custo desses ativos, já amortizaram, mais do que integralmente,
o custo da infraestrutura hidrelétrica. Não há por que
não possam passar, a partir de agora, a se beneficiar
de tarifas com valores menores. E, se já não restituíram a integralidade desses custos, será compensado
pelos aportes colocados pelo Governo Federal na ordem de R$20 bilhões.
A queda das tarifas, Sr. Presidente, reduz as
pressões inflacionárias. A redução prevista equivale a
uma contenção de cerca de um ponto e meio no IPCA.
Como já foi dito, eventuais investimentos das empresas que já não tenham sido amortizados (ou que
tenham sido depreciados), serão indenizados pelo
Governo Federal com recursos da Reserva Global de
Reversão (encargos setoriais cobrados na conta do
consumidor) e com recursos adicionais do Tesouro,
ou seja, do Governo Federal.
O Governo, Sr. Presidente, defende a chamada
Metodologia do Valor Novo de Reposição (recentemente
retificada para mais, aumentado o valor da compensação às empresas).
Os Estados pretendem que o cálculo da indenização seja feito pelo valor residual contábil. Trata-se
de debate técnico.
De uma maneira ou de outra, uma vez compensada a empresa por eventuais investimentos não
amortizados, não haverá mais investimentos a serem
remunerados. O custo na conta de luz passará, a partir
daí, a refletir apenas os gastos com operação e manutenção do sistema, que são muito mais baixos do
que aqueles cobrados hoje. O que há, então, concretamente, é uma diminuição da receita da empresa, o
que não constitui, em rigor, um prejuízo da empresa.
Desde que cheguei ao Senado Federal, tenho
dado ênfase à necessidade primordial de reduzirmos,
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de forma expressiva e permanente, o custo Brasil. A
redução do custo da energia elétrica constitui um passo
fundamental nesse sentido, Sr. Presidente.
E, para encerrar, Sr. Presidente, eu rogo a todos
os meus pares que votemos esta Medida Provisória,
a 579, porque ela é essencial para que o Brasil tenha
a competitividade necessária no cenário mundial, para
que nós possamos tomar as rédeas do crescimento
do Brasil, e não crescendo tão somente a um PIB de
1,5%, para que possamos chegar a 2%, 3%, 4%, 5%,
que era o que vínhamos crescendo nos últimos anos
no Brasil. O que nós precisamos é diminuir o custo
Brasil para termos produtos nacionais nas mesas e
nas casas dos brasileiros.
Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, não defendo aqui, neste plenário,
os interesses do Governo, quaisquer que sejam. Ontem mesmo, em duas medidas provisórias, votamos
contrariamente a elas. Uma, inclusive, indevidamente
fazendo isenção de impostos, de tributos, em função
do Comitê Olímpico Internacional.
Agora, eu não defendo os interesses do mercado.
E, claramente, essa medida provisória trata da defesa
ou não dos interesses do mercado.
Essa medida provisória propõe uma redução –
esse é o principal mérito – de 20% da tarifa de energia
elétrica. Tem prevalecido, na opinião pública, a opinião
do todo-poderoso mercado de capitais, a opinião, uma
velha cantilena que já escutamos várias vezes, de que
contratos não podem ser desfeitos, de que os interesses do mercado estão acima de quaisquer interesses,
inclusive se esses interesses são do Estado brasileiro,
se esses interesses são da sociedade brasileira.
No mercado de energia elétrica, há algumas perguntas que é necessário que sejam feitas e que obtenhamos as respostas. É necessário se perguntar por
que temos a segunda maior tarifa, a segunda mais alta
tarifa de energia elétrica do mundo. É necessário se
perguntar por que continuamos a pagar pelos ativos,
pelas hidrelétricas que, muitas vezes, foram construídas há 20, 30 anos. Por que o consumidor brasileiro
tem de pagar 1, 2, 3 e, às vezes, 4 vezes pelo ativo de
construção de usinas hidrelétricas? Tem de se perguntar por que, no período de 1998 a novembro de 2011,
a inflação foi de 136%, enquanto a tarifa média de
energia elétrica subiu 240%, quase duas vezes mais
que foi a inflação acumulada nesse período. As hidre-
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létricas e linhas de transmissão já foram pagas várias
vezes pelo consumidor brasileiro, como já eu disse.
Manter o atual modelo, manter a prática atual é
continuar bancando altíssimos lucros às empresas que
lucraram com a privatização do setor elétrico. O que
ocorre, Sr. Presidente, é que, em especial nos anos
90, tivemos uma ode às privatizações. E um dos mais
severos processos de privatização que ocorreram foi
em relação ao setor elétrico brasileiro.
Aliás, falou-se já nessa tribuna sobre apagão.
Acho que quem conduziu o processo de privatização
do setor elétrico nos anos 90, no auge da política neoliberal, é que tem e terá maior autoridade para falar
sobre apagão no setor elétrico, porque foi nesse período, quando a privatização estava em curso, que ocorreram os grandes apagões do setor elétrico.
O que ocorre é que essa política dos anos 90
em relação ao setor elétrico foi comprovadamente
uma política errada, porque o que está em jogo aqui,
e este é o grande mérito do debate, é qual é o papel
do Estado na economia. E nós, nesse sentido, nesse
aspecto, em relação a essa medida provisória, nós,
do Partido Socialismo e Liberdade, concordamos com
a diretriz da Presidente da República em relação ao
setor elétrico, em relação à definição de que o Estado
não pode ficar à parte enquanto um setor da economia
obtém inúmeros, gigantescos lucros, e quando esses
lucros são contra o consumidor e contra a sociedade
brasileira.
Nós não aceitamos, nós até gostaríamos que essa
mesma perspectiva, que esse mesmo caminho trilhado
pelo Governo, em relação a essa medida provisória,
fosse trilhado em outros campos da economia. Nós
até gostaríamos que, em relação às diretrizes macro
da política econômica, notadamente em relação ao
pagamento dos serviços da dívida, ao superávit primário, houvesse esse mesmo tipo de condução. Nós
gostaríamos até desse mesmo tipo de condução em
relação aos servidores públicos, e não flexibilizando
a previdência do servidor público, como fizemos anteriormente aqui na votação do Funpresp.
O caminho correto é o caminho apontado nessa medida provisória. O x da questão dessa medida
provisória é que é preciso excluir da tarifa da energia
elétrica a amortização da construção de usinas e linhas
de transmissão, como já dissemos, que foram construídas há pelo menos três décadas, e que continuam as
empresas, notadamente as empresas de capital privado, auferindo enormes lucros com base nas absurdas
tarifas de energia elétrica que são cobradas hoje no
Brasil. Lucros esses que dão, por exemplo, para uma
empresa, 2,4 bilhões só no último período. Portanto,
essa proposta e esse caminho é o caminho correto. É
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o caminho da renovação dos contratos. É o caminho
para dizer ao mercado que os seus interesses não são
soberanos, não são preponderantes; que os seus interesses não estão acima dos interesses da sociedade
brasileira; que os seus interesses não estão acima dos
interesses da soberania nacional.
Nós partimos da perspectiva de que o Estado,
aquele nascente desde o século XVIII, aquele que tem
como um dos seus objetivos finalísticos a obtenção e
a garantia do bem-estar para a sua sociedade e para
o seu povo, não pode ficar atônito e submetido aos ditames de mercado; não pode ficar atônito e submetido
aos ditames da iniciativa privada.
Sr. Presidente, estamos favoráveis a esta medida
provisória, porque ela aponta para o caminho correto, para o caminho de que não existe sociedade que
triunfe se colocar, para adorar em um belo altar, o deus
mercado e se o conjunto da sociedade ficar submetido a isso, adorando esse deus mercado como se ele
fosse senhor todo-poderoso da vontade dos Estados
nacionais e das sociedades.
Esse tipo de modelo resultou na gravíssima crise
econômica que a Europa enfrenta. Esse tipo de modelo
de flexibilização da economia de deixar fazer por completo, de deixar passar em definitivo foi responsável
pela exclusão de milhares, de milhões de pessoas, o
que as levou ao desemprego e a não terem alternativa nenhuma.
Enquanto a Presidente trilhar esse caminho de
limitar e mediar os excessos do mercado, ela terá o
nosso apoio. O nosso apoio aqui, a nossa oposição é
programática. Ela não está baseada nos interesses do
que está em debate, em disputa no butim do Governo, nem nos interesses e nas pressões do mercado.
Por isso, nós, do PSOL, como é de conhecimento
de todos, não nos submetemos a pressões de quaisquer governos que sejam.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Nós, do PSOL, votamos ontem contra duas medidas provisórias do Governo. Em decorrência da nossa postura, por coerência programática, por ser uma
boa medida provisória e, em especial, por enfrentar o
lucro das grandes empresas e por atender a sociedade brasileira, por garantir uma necessária e já tardia
redução da tarifa de energia elétrica, por não aceitar
mais que o Brasil possua a segunda mais alta tarifa de
energia elétrica do Planeta, ou seja, por esse conjunto
de condições nós, do PSOL, votaremos a favor dessa
medida provisória.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
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da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal
Diniz, 1° Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para discutir, Senador Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Sr. Presidente Anibal Diniz, quem
pode ficar contra baixar a tarifa de energia elétrica? É
claro que ninguém. É evidente que todos nós temos
de fazer o esforço consistente, responsável, não demagógico, movido ao diálogo, à compreensão, para
dar sustentabilidade e permanência aos atos que nós
praticamos. Sustentabilidade e permanência são as
palavras de toque.
Veja bem, V. Exª, essa matéria foi votada na Câmara, terminou a sua votação hoje à tarde na Câmara
dos Deputados e chegou ao Senado sem que grande
parte do Senado tivesse tido a oportunidade de fazer
uma avaliação sobre os termos da proposta.
Muitos aqui vão votar porque o Governo quer,
e nem sempre o que o Governo quer é o que é bom
para a sociedade, que é aquilo que me preocupa. E
me preocupa a sustentabilidade de uma medida que
o objetivo é baixar a tarifa da energia elétrica de forma sustentada, não no espasmo em que você baixa
e depois você tenha atropelos.
Senador Aloysio Nunes, veja V. Exª: o que se
pretende é baixar a tarifa da energia elétrica utilizando como oportunidade, ou como argumento ou como
justificativa, a renovação de concessões. Alguns patrimônios de empresas dadas em concessão venceram
o prazo de 20 anos, 30 anos, e agora, em função da
passagem deste patrimônio para as mãos definitivas
dos mesmos ou de outros, se encontra uma forma de
baixar a tarifa.
O que está gerando essa proposta? É passividade, é concordância por parte dos atuais concessionários? Não, é uma profunda inquietação; inquietação
que pode produzir:
1 – alguns entregam a concessão. O.k. Entregam, o Governo recebe e entrega a outros ou
até a si próprio.
E o Brasil e a sociedade continuam bem, porque
está sob a responsabilidade do Governo, que recebeu
de volta concessões que não interessavam mais a
pessoas ou a grupos. E o Governo acolheu, colocou
no colo aquele patrimônio e vai continuar a fazê-lo funcionar em benefício da sociedade. Não há problema
nenhum de minha parte. Até aí, zero. Mas pode ocorrer uma outra coisa.
Você pode entregar concessões, Senadora Lúcia
Vânia, a pessoas que engulam em seco, não tenham
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retribuição à sua atividade, mas, para andar e aguardar o que vai acontecer, concordam com os termos
do que se está para se votar e, mesmo se descapitalizando, ou sem os recursos necessários para fazer
os investimentos de que a sociedade precisa para ter
garantia de fornecimento de energia elétrica, elas vão
tocando. Ou seja, aí mora o perigo. É o barato que sai
caro. É exatamente aí que mora a minha preocupação,
naqueles que, passivamente, vão concordar com o
processo e vão, ao longo do tempo, administrar a deterioração de um sistema. Quem vai pagar o pato? O
cidadão brasileiro, que compra energia pseudobarata,
mas que passa, às vezes, oito horas sem energia, às
vezes, um dia sem energia, os apagões estão aí para
mostrar – e já falo sobre eles –, queimando a geladeira, queimando a televisão em função de um sistema
que, sem retribuição, claudica. É aí onde está a minha
preocupação.
O que eu li hoje, Senador Pedro Taques, o Dr.
Hermes Chipp é o Diretor-Geral da ONS – Operador
Nacional do Sistema, disse hoje, hoje, que é um perigo o atual sistema de distribuição de fornecimento de
energia elétrica está sujeito a todo tipo de risco porque não há investimento certo para garantir, com o
investimento, a segurança do sistema; e quanto mais
investimento, mais cara a tarifa; e quanto mais cara a
tarifa, menos investimento; mais investimento... E por
aí você fica com a balbúrdia. Quem diz isso é uma autoridade do Governo, que as fragilidades do sistema
são decorrentes de pouco investimento e que fazer
investimento significa a obrigação de majorar a tarifa.
E agora está – veja a incongruência – o Governo mandando medida provisória, onde é claríssimo
o perigo de algumas pessoas continuarem com concessões, oferecendo um mau serviço à sociedade. O
barato que sai caro.
Está-se propondo uma MP que pretende baixar
em 16%, 20% o preço da tarifa. Ótimo, maravilha. Agora, e se baixar a tarifa não se der a garantia ao usuário
de que aquela energia será permanente? Como fica?
Fica o barato que sai caro.
O que estou querendo? Aqui está o Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, aqui está o Relator,
Senador Renan Calheiros, e quero fazer uma proposta.
Quero que a tarifa da energia elétrica baixe, mas quero ter a segurança mínima de que aqueles que vão –
não entregar a concessão – manter a concessão, mas
vão ser descapitalizados, e que vão conviver com a
descapitalização, jogando para a sociedade o dinheiro
que não têm, ou a deficiência do dinheiro que não têm
para investir no seu sistema, sejam cobertos com um
compromisso da Presidente Dilma.
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A Presidente Dilma, no último mês antes da eleição, quando foi eleita Presidente, prometeu solenemente, Senador Eunício Oliveira, prometeu solenemente
ao Brasil que, no seu período de governo, ela zeraria
o PIS, o Pasep e a Cofins de saneamento, transportes
e energia elétrica. Prometeu solenemente que zeraria.
Eu quero aqui fazer uma proposta. Nós estamos
no final do ano, é tempo de Natal, é tempo de fraternidade, é tempo de pensar na nossa relação e no entendimento que temos do bem-estar da sociedade, e
eu queria fazer fraternamente uma proposta ao Relator
e ao Líder do Governo: vamos somar o cumprimento
da palavra da Presidente Dilma com um elemento que
pode dar garantia àqueles que vão continuar com a
concessão de terem uma despesa, por mínima que
seja, menor para que se assegure à sociedade o fornecimento regular de energia elétrica. Como? Baixando a
carga tributária, tirando a carga tributária daqueles que
produzem. Se eles vão ter uma remuneração menor,
que tenham pelo menos uma carga tributária menor.
Que o Governo dê, aí sim, a sua contribuição para o
abaixamento da tarifa de energia elétrica. Que não
seja só na renovação das concessões. Que o Governo, Senador Benedito, dê a sua contribuição efetiva,
baixando a carga tributária para que eu tenha a condição de exigir dos concessionários, como Senador, no
futuro, que eles estão com uma concessão continuada, mas estão também com o benefício. Se foram mal
remunerados, eles têm o benefício da carga tributária
diminuída para ter rendimento suficiente e fornecer
um serviço de qualidade ao usuário. Como? Fazendo
com que a Presidente, Senador Cristovam Buarque,
cumpra a palavra dela. Basta que as Lideranças do
Governo concordem com o que a Presidente Dilma
prometeu: zerar o PIS, Pasep e Cofins dos setores de
saneamento, transportes e energia. Nós estamos na
hora da verdade da energia.
Eu tenho, junto com o Senador Alvaro Dias…
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – …
um destaque apresentado para a MPV nº 579, que é
a Emenda nº 382. Eu gostaria de ter o compromisso
do Governo de aprovar esse destaque, que, nada mais
nada menos, cumpre a palavra da Presidente Dilma,
retornando ao regime da cumulatividade a cobrança
do PIS, Pasep e Cofins para o setor de energia elétrica. Só isso. Com isso eu voto tranquilamente. Voto
de forma sustentada, entendendo que o que nós estamos votando não é uma coisa boa e cara. Não é um
benefício bom, mas caro. Eu quero votar o que é bom
e barato mesmo. Nem sempre o que é bom é barato.
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Às vezes você vota um bom que é caro. Estamos, portanto, diante dessa perspectiva.
Aqui está o Líder do Governo, aqui está o…
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – …
Líder do PMDB, que é o Relator da matéria, e aqui
está o meu Partido, falando em nome da sociedade
e do cidadão, entendendo o que pode vir a acontecer
daqui a um tempo – 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se é para
dar a oportunidade de baixar de forma consistente a
tarifa de energia elétrica, não é tomando de alguém
– que fique amuado, que fique descapitalizado, que
forneça um serviço de má qualidade, e que, ao longo
do tempo, quem vai pagar o pato é a sociedade – que
se vai conseguir o objetivo.
Vamos dar as mãos, vamos oferecer a oportunidade da desoneração do setor, conforme a Presidente
da República ofereceu e prometeu. Aí, sim, eu concordo em permanecer neste plenário, votar esta matéria
de forma consciente e entender que o Governo está
propondo, sim, baixar a tarifa de forma consistente e
permanente. Do contrário…
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – …
eu creio e lamento e receio de que se esteja fazendo
um barato que sai caro. E eu não quero votar o barato
que sai caro. Quero votar com consciência, em benefício da sociedade, algo permanente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para discutir, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Presidente Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Peço que V. Exª me inscreva para discutir, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, baratear
a tarifa de energia elétrica. Quem é que pode, em sã
consciência, ser contra essa tese, ser contra baratear
a energia elétrica? É a mesma coisa do que ser contra a cura do câncer, evidentemente. Todos nós somos
a favor de baratear o custo da energia elétrica, que
onera a vida das famílias e que constitui um dos itens
mais gravosos do chamado custo Brasil. O problema
é como fazer isso.
O Governo baixou a Medida Provisória nº 579,
buscando a redução das tarifas, aproveitando-se da
oportunidade do vencimento de concessões de algu-
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mas empresas de geração, de transmissão e de distribuição de energia. A tese é correta. Investimentos
que já foram amortizados pela tarifa paga no passado
não devem ser novamente pagos com as novas tarifas
resultantes da renovação das concessões.
Isso é óbvio. Até aí, estamos todos de acordo. O
problema é a maneira como o Governo tomou essa
providência, por medida provisória. Uma medida provisória que tem todas as características do Governo
petista: a falta de planejamento, o autoritarismo – e eu
me permito dizer –, a demagogia.
Falta de planejamento. As concessões das empresas que se pretendem renovar de uma maneira
condicionada, segundo as regras estabelecidas na
Medida Provisória, deveriam vencer em 2015, daqui
a dois anos. Daqui a dois anos, esse prazo se expira.
Há muito tempo que se sabe que as concessões de
muitas usinas da Cesp – Companhia Energética de
São Paulo, por exemplo, vão vencer em 2015. Eu diria
que, há trinta anos, se sabe disso.
Era tempo, Sr. Presidente, mais do que suficiente,
se tivéssemos um Governo previdente, de colocar em
discussão as condições de renovação dessas concessões, de modo a ouvir, ponderadamente, o Congresso
Nacional, ouvir os Estados, como o de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que são acionistas majoritários
de empresas que produzem a maior parte da energia
elétrica consumida no Brasil, auscultar o interesse dos
acionistas minoritários sim. Porque se nós queremos
trazer o investidor privado para reforçar, com seu capital, setores em que o Estado não tem condições ou
não pode ou não deve tocar sozinho, devemos respeitar, sim, os interesses dos acionistas. Até por que
essa é uma obrigação legal, imposta pela Lei das S/
As, ouvir os empresários, fazer isso de uma maneira
negociada, e negociada com tempo, com calma, em sã
consciência, tendo todos os dados em cima da mesa,
para que haja uma decisão da qual nós não venhamos
a nos arrepender no futuro.
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Medida Provisória 579 foi baixada no dia 11 de setembro,
depois de ter sido anunciada com fanfarras pela Presidente da República, às vésperas das eleições municipais. O decreto que regulamentou a sua aplicação
foi publicado no dia 14 de setembro e neste, decreto,
se deu o prazo de apenas um mês, 30 dias, para que
as empresas eventualmente interessadas na renovação condicionada das suas concessões se manifestassem. Um mês!
Srs. Senadores, o parecer do Relator da Medida Provisória, Senador Renan Calheiros, foi exarado
coisa de 15 dias atrás. O prazo para manifestação das
empresas expirou sem que o Brasil tivesse sequer co-
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nhecimento de um esboço do parecer do Relator. Quiseram que as empresas, os Estados e os acionistas
jogassem um jogo cujas regras não estavam definidas.
E não estão definidas até agora, uma vez que a Câmara acaba de aprovar o Projeto de Lei de Conversão
coisa de quatro, cinco horas atrás.
Como fazer um cálculo da complexidade exigida
para a determinação precisa, rigorosa do valor remanescente das concessões que venceriam em 2015
e que não tenham sido ainda cobertos pelas tarifas
arrecadadas?
Qual seria o critério, o valor contábil, o valor de
reposição desses ativos? Sim, é uma decisão difícil
porque a aceitar-se os cálculos feitos preliminarmente
pelas autoridades do Governo Federal, uma empresa
como a Cesp – e eu me refiro a uma empresa estatal
construída, ao longo de décadas, pelo esforço do povo
de São Paulo – arcaria com um prejuízo de cerca de
R$5 bilhões, que é a diferença entre o valor oferecido
pelo Governo Federal e o valor calculado pela Cesp,
o valor dos seus ativos não amortizados na data da
renovação da concessão. Nenhum diretor de empresa, responsavelmente, poderia aceitar um cálculo feito
nessa base, 30 dias, correndo, a toque de caixa, sujeito a erros grosseiros, como realmente aconteceram,
uma vez que o valor de uma das usinas da Cesp foi
calculado como se ela tivesse entrado em operação
em 1982, quando ela começou a operar efetivamente,
em 1992, dez anos depois.
Autoritarismo. Decidam já, mesmo sem saber
quais são as regras do jogo. E chega o Presidente da
agência reguladora e, antes que o Congresso tenha
deliberado, afirma, do alto da sua autoridade, – da autoridade que ele se arrogou-, afirma que não há mais
negociação possível: ou aceitam, ou caiam fora. Essa
é a maneira como o Governo do PT vem tratando do
assunto. Autoritarismo na forma de decidir, falta de
planejamento e demagogia.
Demagogia porque, se realmente a Presidente Dilma quisesse baratear o custo de energia e não
demonizar a Oposição ao longo desse debate, seu
Governo não teria imposto aos consumidores brasileiros o aumento da conta de energia decorrente de um
presente que o Governo brasileiro deu, com o apoio
de sua maioria congressual e do PT, ao governo do
Paraguai, multiplicando por três o fator de correção do
preço que nós pagamos pela energia comprada do Paraguai, produzida por Itaipu e comprada do Paraguai.
O fator passou de 5% para 15%, com o voto contrário
da oposição. E sabem por quê? Porque a Presidenta
Dilma ia visitar o Presidente Lugo e precisava chegar
com alguma coisa nas mãos, um presente que o consumidor brasileiro paga na sua conta de luz.
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Nós queremos, sim, baixar a tarifa de energia,
mas queremos fazê-lo, como disse o Líder Agripino
Maia, de uma forma sustentável, que garanta investimentos futuros, para que não venhamos a conviver
com essa rotina que infelizmente já se instalou no
Brasil, que são os apagões. Nos últimos três meses
foram seis apagões. Toda casa, toda residência, nas
imensas regiões do nosso País, como, por exemplo, no
Estado de São Paulo, passou por este susto: desligar a
televisão, desligar o computador; ter seus equipamentos queimados. Essa rotina pode se perpetuar se nós
aceitarmos de uma maneira irresponsável esse plano
demagógico que é proposto pelo Governo Federal,
pela Presidente Dilma.
A Presidente Dilma anunciou, na campanha eleitoral, e isso foi lembrado aqui na tribuna pelo Senador
Aécio Neves, pelo Senador Cássio Cunha Lima, pelo
Senador Agripino Maia, uma intenção que nós queremos agora que ela cumpra. Ela declarou, faltando
15 dias para o segundo turno das eleições em que
foi eleita, que estava, naquele momento, no dia 17 de
outubro de 2010...
(Interrupção do som)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Estou assumindo um compromisso de
redução, inclusive no sentido de zerar o PIS/Cofins da
energia. Compromisso da Presidente Dilma Rousseff, da candidata Dilma Rousseff. Zerar foi o verbo que
ela utilizou. Zerar o PIS e o Cofins da energia. E olha
que ela é proveniente do setor e devia conhecer o que
estava falando.
Para ela cumprir essa promessa, e nós vamos lhe
dar oportunidade de fazê-lo, por si só isso já acarretará uma economia de mais de 9% no custo da energia.
O Governo Federal cobra tributos sobre a energia elétrica – tributos indiretos – que têm crescido de
2002 a 2012, têm um crescimento real...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para concluir, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB –SP) –...um crescimento real de 56%.
Apenas para concluir.
A carga tributária, representada por tributos federais que incidem sobre a energia, aumentou, nos últimos
dez anos, em 56% em termos reais, acima da inflação.
Se a Senhora Presidente da República quiser
efetivamente reduzir a tarifa de energia, que abra uma
negociação séria com as empresas, com os Estados,
para que os termos da renovação que ela propõe sejam termos efetivamente aceitáveis pelas empresas,
aceitáveis pelos Tesouros estaduais, garantam uma
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condição de operação dessas empresas que permita
a elas...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB –SP) –...investir para... (Fora do microfone).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Aloysio, concluindo mesmo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB –SP) –...que permita a essas empresas levar
adiante planos de investimentos que evitem esses
apagões que nós conhecemos hoje se perpetuem.
Negocie seriamente com o Congresso Nacional
e comece por reduzir, por aceitar a redução a zero do
PIS/Pasep e da COFINS,conforme foi sua proposta,
que pesam sobre a energia elétrica.
É nesse sentido que, a Oposição vai se manifestar e vai batalhar na votação desta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para discutir, Senador Roberto Requião.
Senador Roberto Requião para discutir.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, permita-me saber em que lugar estou eu
inscrito, por obséquio.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V.Exª está inscrito logo após o Senador Roberto
Requião.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Roberto Requião, o tempo de V.Exª já
está contando.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente Anibal Diniz, Srªs e Srs. Senadores, confesso que estou
impressionado, profundamente impressionado com
a tragédia anunciada pelos nossos companheiros da
Oposição. A Presidenta Dilma vai anarquizar o setor
elétrico brasileiro, vai comprometer a existência das
empresas. De onde terá tirado a Presidenta uma intenção tão diabólica e predadora contra o País?
Quero, no entanto, ser universal neste meu pronunciamento. E aprendi na juventude que, para sermos
universais, temos que cantar a nossa aldeia.
Eu estou realmente impressionado com as notícias dos jornais. O setor elétrico vai perder R$55 bilhões com essa maldita e inusitada medida da nossa
Presidenta, que vem de afogadilho, de repente, não
mais que de repente ao plenário do Senado Federal.
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Fui Governador do Paraná por três vezes, assumi uma empresa de energia quebrada, a nossa Copel, e quero passar a este plenário e aos ouvintes da
TV Senado algumas informações extraordinariamente
importantes.
Quem quer ser universal canta a sua aldeia.
O custo da energia gerada numa hidrelétrica
amortizada é de R$4,00 na fonte geradora, pode ser
de mais R$3,00 ou R$4,00 na transmissão, e o preço
acabaria aí se fosse linkado a uma empresa que necessitasse de energia para a sua produção, mas existe também a distribuição, e o preço não passará de
R$3,00 ou R$4,00. Nós teríamos, então, um custo de
energia elétrica de R$12,00, levando em consideração
a amortização da usina e os custos da manutenção, da
transmissão e da distribuição. Mas por quanto ele chega
a uma residência brasileira hoje? Chega por cerca de
R$340,00, R$360,00, em alguns lugares até R$400,00
o megawatt/hora, o megawatt gerado a R$4,00.
As usinas são objeto de concessão, e a Presidenta
com essa medida pretende disciplinar o preço de 22,5
da geração brasileira, que é a geração das empresas
estatais que não foram privatizadas de forma absoluta
por Fernando Henrique Cardoso e pelo PSDB.
A nossa Copel deixou de ser privatizada em função do bombardeio do World Trade Center no dia do
leilão. Eu assumi e impedi a privatização, moralizei a
Copel. O gigante branco, a baleia, o elefante que tinha que ser vendido porque só dava prejuízo ao Estado do Paraná passou a ter um lucro médio, na mão
do meu Governo, de R$1,5 bilhão por ano, com uma
energia razoável.
Uma concessão tem começo, tem meio e tem
fim. A remuneração da concessão acaba com o seu
término. Quando termina o período da concessão, o
empresário, se privado, ou mesmo o empreendimento
do Estado e do Município está completa e absolutamente amortizado. O custo dele passa a ser zero, em
função da amortização. Mas o que aconteceu com
essas empresas que são defendidas neste plenário
sem que se desvende de forma completa a realidade
do acontecimento?
Vamos para o Paraná, Senador Aécio, do seu
PSDB.
A Copel teve praticamente 100% das suas ações
preferenciais vendidas no mercado, a preço de fim de
feira, numa maracutaia inexplicável. E 49% das preferenciais foram vendidas também. Então, a Copel hoje
está nas mãos do Estado, sob o controle do Estado,
porque ele tem 51% das ações ordinárias. E o Governador do Paraná, como governadores de outros Estados geridos pelo PSDB, afirma que nós queremos
acabar com a possibilidade de investimento e com
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o lucro das empresas. Mas no Paraná eu, que tinha
mantido a distribuição de lucros no limite mínimo legal
de 25%, sou obrigado a ver agora o Governo subir o
lucro da Copel, a distribuição de lucro para os 70% ou
quase 80% de acionistas privados, de 25% para 35%.
Então, não se trata de aumentar a capacidade de
investimento, mas de jogar a favor dos sócios privados,
do tal mercado que foi cantado nesta tribuna com entusiasmo por muitos oradores que me antecederam.
Fosse eu Governador do Paraná, estaria propondo
para os sócios privados, neste momento de dificuldade
do Brasil, de manifestação de patriotismo, de Produto
Interno Bruto reduzido a 1%, crescimento miserável
do Produto Interno Bruto, de uma crise global que nos
leva ao desespero, que leva a Presidente a formular, a
cada dia, propostas novas para tentar a recuperação,
teria proposto aos acionistas privados a redução da
distribuição de lucro de 25% para 10%, para aumentar
a possibilidade de investimento da empresa, e jamais
subiria para 35%.
Certamente, se os sócios privados tivessem um
laivo mínimo de patriotismo, aceitariam a proposta,
porque seria o investimento numa empresa da qual
eles eram sócios. Mas não. De 1,5 bilhão de lucros
por ano, aumenta-se de 25% para 35% e se dão aos
sócios privados R$150 milhões a mais, sem nenhuma
justificativa.
E surge agora justificativa da recusa da proposta
da Presidenta, porque nós estaríamos dificultando os
investimentos no setor elétrico.
Isso rigorosamente não é verdade.
A Presidente fez uma proposta através de uma
medida provisória suasória. Ela tentou contentar o mercado e o PSDB, porque, a rigor, ela devia ter simplesmente interrompido essa negociação de continuidade
de contrato, criado uma empresa pública com cinco ou
seis dirigentes, e não mais do que isso, e contratado
os atuais operadores para continuar operando as empresas que nas mãos deles estão até agora.
Então não seria de 20% a redução, porque nós
partiríamos do custo de geração de R$4,00 por megawatt/hora. Poderíamos, por exemplo, lincar diretamente
essas empresas estatais em indústrias que estão sem
competitividade no Brasil, que não conseguem competir no mercado internacional e têm o preço da energia
industrial na média de U$7,5, ou seja, R$15,00.
A proposta da Presidente é uma proposta extremamente moderada até o momento em que a agressão
da imprensa, a verdade distorcida no plenário do Congresso, nos jornais e na televisão, leva à radicalização:
quem não quiser aceitar não aceita mais. Mas no fim
da concessão as empresas reverterão ao patrimônio
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nacional, porque é o Brasil, a União, o titular do sistema de geração de energia elétrica no País.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– A coisa está posta assim. Não há possibilidade de
tergiversar. E quem se coloca contra essa proposta
moderada
Está fazendo, nada mais nada menos, de forma
disfarçada e camuflada, defendendo os interesses da
privatização do Fernando Henrique, que este plenário
do Senado vote e vote rapidamente a favor da Medida
Provisória.
Pessoalmente, cheguei a recomendar ao Ministro
da Indústria e do Comércio e à própria Presidenta da
República o fim das concessões e a contratação da
operação. Teríamos o sistema de propriedade pública
e operação privada, que me parece extremamente interessante, principalmente num momento triste que a
economia brasileira está vivendo.
Vamos deixar a conversa mole de lado, porque
quem se coloca contra a Medida Provisória está única e simplesmente defendendo o interesse dos sócios
privados, da privataria do governo que antecedeu os
governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma.
Era isso que eu tinha a dizer, para esclarecer
definitivamente essa situação distorcida à exaustão
no plenário e nos jornais.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para discutir Senador Mário Couto.
Depois da defesa do Senador Requião, proponho aos Senadores da base que abdiquem de suas
inscrições, para que possamos avançar na votação.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, vou começar o meu pronunciamento
na tarde de hoje pedindo permissão ao Senador Requião para que eu possa usar o mesmo termo que V.
Exª, Senador Requião... Senador Requião, eu lhe escutei atentamente e gostaria que V. Exª pudesse me
escutar um pouco.
Eu gostaria de pedir permissão a V. Exª para poder usar o mesmo termo que V. Exª usou aqui, quando
entrou nesta tribuna; quero entrar exatamente como
V. Exª entrou. V. Exª entrou dizendo: “Eu estou decepcionado...”. E olhava os Senadores do PSDB. Eu estou
decepcionado, Senador Requião, com a Presidenta da
República, porque ela faltou com a verdade ao povo
brasileiro, Senador, quando ela mentiu à Nação. Ela
mentiu à Nação há 15 dias do segundo turno das eleições! Estou dizendo, coloque nas notas taquigráficas
deste Senado, o que este Senador está dizendo. Ela
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prometeu ao povo brasileiro, Presidente, está aqui na
minha mão a prova autêntica. Ela prometeu baixar 25%,
não é 20%, não. É isso aqui que o PSDB questiona, é
a sinceridade, Presidente. Este Governo cresceu mentindo. Esse Governo do PT e seus associados cresceram, chegaram à presidência da República mentindo
aos brasileiros.
O Lula disse, Pedro Taques, que ia resolver o
problema dos aposentados no Brasil. Eu queria ver
a Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, ter coragem,
Senador Renan Calheiros, de dizer a todos, a todos
os que comungam e votam o que ela manda. Manda,
Presidente, manda, manda votar esse Projeto de Aécio
Neves, que já está na Mesa, pedindo a promessa de
V. Exª aos brasileiros, pedindo que V. Exª – está aqui o
Projeto de Aécio Neves –, faça, Presidenta, tenha coragem de pedir à sua Base para aprovar esse projeto,
Presidenta, mas não minta à Nação brasileira. V. Exª
prometeu que tiraria... Está aqui, Presidenta: “eu estou
assumindo um compromisso de redução, inclusive no
sentido de zerar, tanto o PIS/Cofins de energia como
de transporte de saneamento.”
É isso, Requião, é isso que queremos, que o Governo não minta à população brasileira. É isso, Senador
Requião. Presidente, deixe registrado nos Anais desta
Casa, no dia de hoje, que o PSDB não quer 20%, não;
o PSDB quer 25%;o PSDB quer que a Presidenta cumpra com a palavra dela à Nação brasileira, Presidente. É isso o que o PSDB quer, meu querido Requião.
Não culpe Fernando Henrique Cardoso. Esse homem
que V. Exª quis culpar aqui nesta tribuna, na tarde de
hoje, respeitado Senador Requião, ainda vão chamar
de o herói deste País. Espere, Senador Requião, que
V. Exª ou os filhos de V. Exª ainda vão testemunhar a
história desta Nação. O que nós queremos, Senador,
Senadores, é a sinceridade à Nação. Estamos cansados dessa tática baixa e covarde. O que o PT quer,
neste momento, é tirar a culpa de cima do Lula na
história do mensalão, desse famoso mensalão. Esse
Partido manchou a história da Nação e se consagrou
o maior formador de corrupção da história deste País.
O que eles querem, Pedro Taques, é chamar a atenção para um outro fato, tentando jogar nas costas do
PSDB coisas que não foram ditas por nós. No momento
em que aquele senhor... Como é o nome dele, aquele
careca? Valério, Valério. Olha eu esquecendo agora o
nome do Valério. No momento em que aquele senhor
foi ao Ministério Público dizer que o Lula sabia de tudo,
Pedro Simon. Hoje, Valério disse que foi ao Ministério
Público... Esse não é o Fernando Henrique Cardoso
não, esse é o Lula. É o Lula. Bateu um recorde, em
toda a história brasileira, por consecutivos – quase que
mensais – escândalos nesta Nação. E o Valério, meus
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caros Senadores e Senadoras, disse que tem prova.
Disse que prova! Aí, o PT cai no desespero. “Vamos
por a culpa no PSDB em alguma coisa. Temos de tirar, desvirtuar!”
Não vai, não vai apagar jamais! Não apaga nunca. Vocês já estão na história desta Nação. A história
desta Nação coloca vocês, petistas, como os maiores
corruptos desta Nação!
Este Senador, por várias vezes, veio aqui a esta
tribuna anunciar, como se fosse um pajé lá do meu
Estado do Pará, como se fosse a dona Eneida, lá de
Soure, que dizem que acerta tudo, lá da Ilha do Marajó. Eu vim aqui dizer sempre, Aécio Neves, daqui a
dois ou três dias haverá novo escândalo.
Lembro-me muito bem, Pedro Taques, quando
começaram os escândalos no Ministério. Eu, pelo menos, acertei em quatro, Pedro Taques. Pelos menos em
quatro eu acertei que iriam cair!
Dilma, minha querida Dilma. Estás perdoada
porque mentiste. Estás perdoada, Dilma! Tudo bem, tu
mentiu. Acabou! Tu não vai dar 25% como prometeu.
Vai dar só 20%. Mas faz um favor, minha Dilma querida. Sinceramente, Dilma, manda sua base aprovar o
projeto do Aécio Neves. Este projeto, Dilma, te consagra. Sabe por quê? Apaga a tua mentira! Este projeto
era aquilo que ela prometeu, que queria fazer, e o fez
agora. E você está dando a grande oportunidade para
que ela possa tirar a mentira dela publicamente, quando fez há quinze dias do segundo turno das eleições.
Há quinze dias!
Esse é o PT! Esse é o Partido dos Trabalhadores!
Ah, se a gente pudesse falar meia hora! Uma
hora aqui...
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ado no art. 275, inciso II, pedindo para que seja encerrada a discussão.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.167, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeremos, com base no art. 275, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, supletivamente
aplicável, por força do disposto no art. 151 do Regimento Comum, combinado com o art. 1º da Resolução nº
1, de 2002-CN, encerramento da discussão do Projeto
de Lei de Conversão nº 30, de 2012, proveniente da
Medida Provisória nº 579, de 2012.

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
queria poder fazer uma comparação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para concluir, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Entre os governos de Fernando Henrique Cardoso e
o governo do PT. Mas, na hora em que quiserem, a
gente pode começar. É só comparar os escândalos do
Fernando Henrique Cardoso, no seu Governo, e comparar os escândalos do Lula e da Dilma. Não é só do
Lula, não. A Dilma continua a bandalheira.
Manda, Dilma, manda uma medida provisória para
cá, para acabar com a bandalheira do teu Governo!
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Encontra-se, sobre a mesa, um requerimento
assinado pelas lideranças de todos os partidos, base-

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, os partidos da base, Sr. Presidente.
Os partidos da base.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os partidos da base.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB não assinou este requerimento.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Exatamente por isso, estou...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB não faz parte de qualquer ação que tenha por
objetivo censurar, calar a boca dos Senadores na Casa.
Nós desejamos continuar discutindo. Eu mesmo estou
inscrito e desejo ocupar a tribuna, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para informar que são Líderes da base que subscrevem este requerimento, sem
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nenhum posicionamento de tentar censurar. Ao contrário, de tentar garantir os direitos da população na
redução da tarifa de energia elétrica.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Na realidade, a proposição é no sentido de que,
uma vez tendo havido 4 defesas contrárias à MP e 3 a
favor, foi apresentado um requerimento para que seja
suspensa a discussão e para encaminhar a votação.
Eu consulto os Srs. Líderes sobre este requerimento, como a gente pode encaminhar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu quero expor a posição do PSDB. Primeiramente, nós estamos vivendo um processo mais
célere da história do Senado Federal, passando por
cima do Regimento, desrespeitando as normas estabelecidas, os acordos de liderança.
Uma medida provisória aprovada na Câmara dos
Deputados às 16 horas era lida aqui no plenário do
Senado alguns minutos após, sem a publicação, sem
que pudéssemos ter conhecimento do conteúdo desta
medida provisória. E agora querem se arvorar em patronos da população, que reduzem a tarifa de energia
elétrica contra a vontade da oposição.
Ao contrário. A oposição deseja uma redução
maior da tarifa de energia elétrica e exige o seu direito
de discutir, de debater, de tentar melhorar a proposta.
Nós temos destaques, sim, para serem votados. No
entanto, nós precisamos esclarecer, não ao Senado
Federal, mas à opinião pública do País, ao povo brasileiro, sobre o que desejamos nessa matéria.
Nós não estamos aqui para escamotear a verdade. Nós não estamos aqui para estabelecer uma briga
política numa matéria de interesse público. Nós não
estamos aqui apenas para cobrar compromissos eleitoreiros da Presidente Dilma. Nós estamos aqui para
melhorar a legislação em benefício da população. E,
por isso, precisamos de tempo.
Esse final de ano não se pode transformá-lo em
uma feira, não se pode transformá-lo em um mercado
em que os produtos são colocados em um balcão e,
aleatoriamente, são escolhidos e são levados para casa,
Sr. Presidente. Não é esse o objetivo do Parlamento.
E, por isso, nós queremos continuar a discussão desta
matéria. Não é obstrução. Longe de nós obstruirmos.
É uma matéria importante.
Nós vamos votar hoje. Vamos votar favoravelmente
à redução da tarifa de energia. Vamos votar favoravelmente à medida provisória e vamos tentar acrescentar, para aumentar essa redução de 20% para 25%.
É isso o que nós desejamos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Eduardo Braga, aquiescemos ao ar-
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gumento do Senador Alvaro Dias ou colocamos em
votação o requerimento?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Sr. Presidente, vamos colocar em votação. Já tivemos
a manifestação de quatro Senadores a favor e quatro
Senadores contra; há uma necessidade imperiosa da
Nação brasileira diante da redução da tarifa de energia elétrica, há todo o apoiamento popular em torno
dessa matéria e, mais do que isso, acabamos de ter
a manifestação, mais uma vez, do Líder da Oposição,
do Líder do PSDB, o Senador Alvaro Dias. Portanto,
estamos maduros para votar a questão do requerimento e votarmos o mérito da MP que reduz a tarifa de
energia elétrica para o povo brasileiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Em votação o requerimento, com base no art.
275, inciso II, do Regimento Interno do Senado...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– ... supletivamente aplicado por força do disposto no
art. 151 do Regimento Comum, combinado com o art.
1º do Resolução nº 1, de 2012, do Congresso Nacional,
no sentido de que seja encerrada a discussão neste
momento, para entrarmos em processo de votação.
Em discussão.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para encaminhar, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
vamos aproveitar esses 5 minutos, já que a maioria
esmagadora vai impor mais uma derrota à Oposição,
impedindo-nos de falar, de discutir, de debater a matéria, de tentar aprimorá-la, para registrar taxativamente: não queiram transferir ao PSDB o conceito de um
partido que deseja impedir um benefício à população.
Nós somos favoráveis à redução da tarifa de energia,
vamos votar favoravelmente à Medida Provisória, que
reduz em 20% a tarifa de energia, mas queremos que
a Base governista aprove as emendas que estamos
propondo para aumentar essa redução para 25%.
O que nós desejamos, Sr. Presidente, é que se
aprove a Emenda 382, que tem por objetivo incluir
incisos nas Leis nºs 10.637 e 10.833, que instituíram
o regime de apuração não cumulativa para PIS e Cofins, respectivamente, de forma a retornar ao regime
cumulativo o pagamento daquelas contribuições sobre as receitas decorrentes de prestação de serviços
de energia.
Sr. Presidente, buscando aperfeiçoar o sistema
tributário, foi instituído o regime de apuração não cumu-
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lativa, posteriormente, do Cofins, incidentes sobre a
receita total; as contribuições originais eram de 0,65%
para o PIS e de 3% para o Cofins, que se elevaram
para 1,65% e 7,6%, respectivamente, com a instituição
do regime não cumulativo.
O regime não cumulativo, idealizado para aumentar a competitividade do setor industrial, permite
que sejam deduzidos créditos relativos a essas contribuições incidentes sobre os insumos utilizados no
processo de produção. Contudo, terminou por onerar
os setores que não incorporaram ou que pouco têm
a apurar de créditos por matérias-primas, produtos
intermediários etc.
Desde sua edição, as leis que instituíram o regime não cumulativo do PIS e do Cofins previam um
tratamento excepcional ou mantiveram alguns bens ou
atividades no regime cumulativo. É o caso, por exemplo,
dos serviços de telecomunicações. Alterações posteriores ampliaram os setores dos serviços sujeitos ao
regime cumulativo.
Essa é exatamente a proposta da presente emenda, que busca permitir a redução das tarifas de energia elétrica. Com pequena participação de insumos
passíveis de créditos de PIS e Cofins relativos ao processo de produção, o retorno ao regime cumulativo de
apuração permitirá uma redução significativa da carga tributária que incide sobre os serviços de energia
elétrica, passando as alíquotas de 1,65% para 0,65%
no caso do PIS e de 7,6% para 3% no caso da Cofins.
Portanto, Sr. Presidente, a Presidente Dilma prometeu mais do que isso: ela prometeu zerar o PIS e a
Cofins. A proposta que estamos defendendo não zera
o PIS e a Cofins, mas reduz a alíquota e permite uma
redução da tarifa de energia elétrica de 25%. Esse foi o
compromisso na campanha eleitoral. Portanto, ocorreu
um estelionato eleitoral, já que a Presidente da República não está cumprindo o compromisso assumido
diante do povo brasileiro durante a campanha eleitoral.
Por isso, Sr. Presidente, discursos tentando o desgaste da Oposição, discursos com números falaciosos,
que não vamos desmentir, discursos que sustentam na
mentira a proposta de fazer com que o Governo seja
o proprietário da redução da tarifa de energia elétrica,
mas faz cortesia com o chapéu alheio, já que a redução
da tarifa de energia elétrica se dará com o comprometimento do resultado de empresas de energia elétrica
que têm associados que terão, portanto, comprometimento do lucro que obtêm nessas empresas.
Não somos contrários; somos favoráveis. Mas não
basta. Para se cumprir o compromisso assumido durante a campanha eleitoral, é preciso senão zerar PIS
e Cofins, pelo menos reduzir na conformidade dessa
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proposta, que possibilita uma redução que elevará o
ganho do consumidor de energia neste País.
Muitos de nós governamos nossos Estados e
sabemos da possibilidade de reduzir a tarifa. Quando fui Governador do Paraná, também subsidiamos
a tarifa de energia dos pequenos consumidores, que
nada pagavam.
Uma empresa fantástica, a Copel, no Paraná,
uma empresa extremamente lucrativa, uma empresa
exemplo, uma empresa modelo para o País, que jamais
esteve pré-falimentar, que jamais esteve quebrada,
uma empresa que, no nosso período de governo, era
um sustentáculo da administração estadual, realizando
grandes programas de investimentos no Estado, colaborando para alavancagem do desenvolvimento do
Paraná, uma empresa que jamais faliu, uma empresa
que jamais quebrou, uma empresa que teve lucros
extraordinários durante toda a sua história e que tem,
sim, condições de reduzir as tarifas de energia elétrica.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas
é preciso...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
que o Governo Federal, que o Governo da União também assuma a sua parte nessa redução da tarifa. Não
basta fazer cortesia com o chapéu alheio. Que o Governo Federal ofereça a sua contribuição reduzindo a
alíquota do PIS e da Cofins, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Em votação, o requerimento.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para encaminhar, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador
Anibal, primeiro, dizer que, ao contrário do que afirmou ainda há pouco o Líder do PSDB, essa MP trata
de verdades. Verdades para o povo brasileiro, que, ao
cumprir um contrato de concessão, durante anos, pagou uma das tarifas elétricas mais caras do mundo e
que, com uma decisão firme do Governo, enfrenta uma
modelagem tarifária, enfrenta uma nova pactuação
em torno do setor, exclui a remuneração de ativos já
amortizados e garante ao povo brasileiro uma redução
de 20% na tarifa da energia elétrica. Está é a verdade
de uma MP que vem para dar mais competitividade à
macroeconomia brasileira, que vem para dar melhores condições ao povo brasileiro no ponto de vista da
tarifa da energia elétrica.
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Portanto, o Governo tem compromisso com a
verdade e mais: mesmo não tendo a opção de todos
aqueles que deveriam ter optado na repactuação com
a nova modelagem tarifária, o Governo e a Presidenta
Dilma garantem a redução inclusive com recursos do
erário. Portanto, esta é uma verdade cristalina do Governo, com uma redução de tarifa que faz justiça ao
povo brasileiro, Sr. Presidente.
Por isso, votamos a favor do requerimento, encaminhando o encerramento da discussão, para podermos votar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Em votação, o requerimento. As pessoas que...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, somente para encaminhar, Sr. Presidente.
Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para encaminhar, Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de uma informação só: sobre se o relator
acolhe a proposta que eu fiz de votarmos a emenda
que está sobre a Mesa, com solicitação de destaque
e votação em separado, eliminando...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os destaques serão apreciados logo em seguida.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Não,
mas eu gostaria de ouvir a opinião e a posição do relator com relação a essa matéria, o que é importante
para mim, porque, se o Governo...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Estamos querendo entrar em regime de votação,
justamente para falar sobre os destaques.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Se
o Governo concorda em desonerar, do ponto de vista
tributário, o setor elétrico, eu votarei de forma muito
confortável essa matéria. Se o Governo não concordar,
eu estarei entendendo, claramente, que o que está se
propondo é, observada a renovação das concessões,
operar uma diminuição de tarifa de forma insustentada.
Vamos correr o risco de fazer um barato caro.
Para mim, para minha convicção pessoal, como
voto de Senador, é fundamental que o Governo diga
se aceita ou não a desoneração tributária do setor,
atribuindo a si uma responsabilidade que só pode ser
dele, Governo Federal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam com
a suspensão do debate para início da votação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Encerrada a discussão.
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Vamos fazer a apreciação dos requerimentos
de destaque.
Primeiro requerimento, de autoria do Senador
Aloysio Nunes Ferreira:
“Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque
para votação em separado da Emenda nº 53...”
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO No 1.168, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 53, de autoria
do Deputado Arnaldo Faria de Sá, oferecida à Medida
Provisória nº 579, de 2012.
Justificação
O objetivo da emenda é estender a concessão
dos benefícios da energia das usinas hidroelétricas
depreciadas aos consumidores do ambiente de Contratação Livre.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2012. –
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, há uma proposta à Mesa para que
façamos votação em globo. Se V. Exª for colocar uma
a uma as votações...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Ainda que seja votação em globo, é preciso ler
o teor de cada um dos requerimentos.
No mesmo sentido, requerimento do Senador
Alvaro Dias, pedindo votação em separado para a
Emenda nº 204, que vem subscrito pelo Senador Aécio Neves;
No mesmo sentido, requerendo destaque para a
Emenda nº 312, assinado pelo Senador Aécio Neves;
E três Senadores assinam pedindo votação em
separado para a Emenda nº 382. São os Senadores
Alvaro Dias, José Agripino e Aécio Neves.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO No 1.169, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 204, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, oferecida à Medida Provisória nº 579, de 2012.
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Justificação
O objetivo da emenda é permitir que o prazo
estabelecido para apresentação do pedido de prorrogação da concessão seja contado a partir da data da
sanção presidencial, e não do início da vigência da
Medida Provisória.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2012. –
Senador Alvaro Dias.
REQUERIMENTO N° 1.170, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 204.
Justificação
Até que haja a sanção presidencial da Lei decorrente da presente MP, as concessionárias não possuirão todas as informações necessárias para decidir
sobre a prorrogação, uma vez que a MP ainda pode
ser alterada.
Desse modo, é fundamental que o prazo para o
pedido de prorrogação seja contado a partir da sanção presidencial, e não do início da vigência da Medida Provisória.
Sala das Sessões, de de 2012.
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Votação em Separado da Emenda nº 382, de autoria
do Deputado Arnaldo Jardim, oferecida à Medida Provisória nº 579, de 2012.
Justificação
O objetivo primordial da emenda é reduzir a carga tributária do setor de energia elétrica retirando a
tributação de PIS/PASEP e COFINS incidente sobre
a energia elétrica ao regime cumulativo.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2012. –
Senador Alvaro Dias.
REQUERIMENTO Nº 1.173, DE 2012
Sr. Presidente,
Nos termos do inciso II, art. 312, do Regimento Interno, requeiro destaque para votação em separado da
Emenda nº 382, oferecida à Medida Provisória nº 579,
de 2012, apresentada pelo Deputado Arnaldo Jardim.
Justificação
Será feita oralmente.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2012. –
Senador José Agripino.
REQUERIMENTO No 1.174, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separada da Emenda nº 382.
Justificação

REQUERIMENTO No 1.171, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 312.

Esta Emenda busca reduzir a carga tributária
do setor de energia elétrica retornando a tributação
de PIS/PASEP e COFINS incidente sobre a energia
elétrica ao regime cumulativo.
Sala das Sessões, de de 2012.

Justificação
A adequação na redação se faz necessária para
preservar o direito adquirido das empresas e o ato jurídico perfeito, uma vez que a prorrogação por mais
de vinte anos é prevista nos contratos de concessão
e no art. 19 da Lei nº 9.074/1995. As empresas não
podem ter seu direito tolhido.
Sala das Sessões, de de 2012.

REQUERIMENTO No 1.172, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Em votação, em globo, os requerimentos de destaque.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, a Liderança do Governo pede à Base
e aos Partidos da Base que encaminhem votação contrária ao requerimento de pedido de destaque.
Portanto, o Governo vota “não” aos pedidos de
destaque, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, o Bloco de Apoio Parlamentar vota “não” aos
destaques. Portanto, o nosso encaminhamento é con-
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trário à apreciação dos destaques. Votamos, portanto,
pela proposta em globo, pela rejeição dos destaques.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O
PMDB vota “não” aos pedidos de destaque.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Destaque não tem encaminhamento, Senador
Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Nós
temos uma emenda que é fulcral para o Democratas,
para o PSDB, que é a 302.
A emenda que retorna ao regime da competitividade a cobrança do PIS/Pasep e Cofins.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador José Agripino, para requerimento de
destaque, não tem encaminhamento. Estamos em regime de votação dos requerimentos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Está
perfeito, Sr. Presidente. Só tem um detalhe: o Governo
colocou os destaques todos em globo, não identificou
aquilo que é a prioridade do PSDB, do Democratas,
que é a desoneração tributária do setor de energia
elétrica. Nós solicitamos pelo menos isso. Eles vão
englobar. Se a matéria for apreciada de forma global,
eu quero dizer, desde já, que vou pedir aos Senadores
do Democratas que se retirem do plenário, porque nós
não colocaremos a nossa digital numa matéria sobre
a qual nós temos enormes dúvidas. Eu me recusarei
a votar esta matéria e pedirei aos Senadores do Democratas que não votem esta matéria.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, quero...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Renan Calheiros, para falar sobre o
seu relatório de destaques.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu quero me colocar à disposição para que nós possamos dar um parecer, se for necessário, um a um sobre
os destaques que estão sendo requeridos.
É importante que esta Casa saiba algumas questões: a Presidência da República editou medida provisória com o objetivo de prorrogar as concessões de
energia, de reduzir encargos, com a consequente redução do preço da conta da luz em 20%. Nós fizemos, Sr.
Presidente, quatro audiências públicas; ouvimos todos
os setores interessados na discussão desta matéria;
acolhemos, e isso é inédito, mais de 50 emendas; e
resolvemos muitos problemas que eram passíveis de
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solução. De modo que o Congresso Nacional cumpriu
a sua parte.
É fundamental que nós votemos essa medida
provisória hoje, esse projeto de lei de conversão, porque essa medida provisória, essa redução na conta
da luz vai ter eficácia a partir de 1º de fevereiro. Nós
tivemos 100% de adesão das transmissoras à prorrogação. Tivemos 100% de adesão das distribuidoras à
prorrogação com redução de tarifa e com modicidade
tarifária. E tivemos apenas 60% de adesão das concessionárias geradoras.
A Presidente da República disse que isso não
causaria problema, porque ela bancaria os 100% para
reduzir, no dia 1º de fevereiro, a conta de luz, e é importante que o Congresso Nacional, que esta Casa do
Congresso Nacional não falte com esse que é o grande
anseio nacional. Depois da redução dos juros, depois
da desoneração da folha, depois da solução do câmbio,
a exigência nacional é a redução da tarifa de energia.
E o que está fazendo a Presidente da República? Ela está apropriando para os consumidores e
para a indústria, Sr. Presidente, a amortização que já
se fez do investimento no prazo da concessão. Essa
é a grande mudança pela qual o Brasil passa, porque
as pessoas, definitivamente, precisam lembrar que a
regra constitucional é a reversão, é a devolução da
licitação para que ela seja novamente licitada e não
que o povo brasileiro – isto a Presidente impediu pela
medida provisória – continue a amortizar um capital
que já havia sido amortizado e pago na tarifa pela população brasileira.
A média dessas concessões é de 37 anos. Algumas dessas concessões já foram renovadas quatro vezes, e o povo continuava pagando, no preço da
energia, a amortização de um investimento que já foi
feito lá atrás.
Eu acho que é muito importante que todos os
partidos colaborem com essa decisão, que é, como eu
disse, anseio nacional, unanimidade nacional.
Nós fizemos, Sr. Presidente, a inclusão das antigas cooperativas de eletrificação rural, uma exigência desta Casa. Nós, Sr. Presidente, incorporamos na
medida provisória a previsão legal de indenização dos
ativos das concessionárias de transmissão. Havia uma
exigência para saber por que os investimentos da transmissão não estavam sendo amortizados. Nós mesmos
defendemos isso, e a Presidente da República editou
uma medida provisória corretiva, Sr. Presidente, para
complementar a Medida Provisória nº 579, e nós já
incorporamos esse texto da Medida Provisória nº 591
ao texto da Medida Provisória nº 579.
Fizemos, Sr. Presidente, as correções de situações que prejudicavam as usinas hidrelétricas leiloadas
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pela maior oferta de uso de bem público. Essa era outra
grande reivindicação dos Parlamentares do Congresso
Nacional, desta Casa e da outra Casa.
Nós, Sr. Presidente, resolvemos o problema da
autorização da venda dos excedentes de energia. Essa
também era uma outra reivindicação. E, de acordo com
a legislação, Sr. Presidente – isso foi discutido na Comissão Mista e foi discutido também na Câmara dos
Deputados –, nós garantimos a todas as indústrias
que compram energia diretamente da geradora o cumprimento desses contratos, o que beneficia a Região
Norte e beneficia a Região Nordeste.
Nós deixamos de atender, Sr. Presidente, por
exemplo, um pleito que eu considero justíssimo, que
é o pleito da indústria de base, que já paga um preço
menor da energia, mas que não está tendo o desconto que está tendo o restante da indústria. Eu defendi
isso. Tentei resolver esse problema junto ao Governo
em várias oportunidades; tentei até resolver dentro dos
parâmetros do marco regulatório, fazendo a interpretação do mercado sempre semilivre, e, na verdade, não
conseguimos, Sr. Presidente.
Eu acho que este é o próximo passo que nós
vamos ter de travar aqui, no Congresso Nacional, que
é a redução da tarifa da energia da indústria de base.
Há uma outra questão que eu queria de público
dizer que nós concordamos totalmente: é com a redução dos impostos da energia. Essa medida provisória,
no entanto, não tratava disso. Nós não tínhamos como
fazê-lo. Nós temos sim de reduzir impostos: reduzir os
impostos federais – o PIS e a Cofins – e reduzir principalmente os impostos estaduais, o ICMS. Tem Estado,
no Brasil, que cobra 30% de ICMS. Isso é uma pena,
Sr. Presidente, para a indústria, para o consumidor, que
não pode continuar, sob pena de nós comprometermos com isso a competitividade da indústria nacional.
De modo que o Senado não tenha nenhuma dúvida e o País não tenha nenhuma dúvida de que o que
foi possível fazer, do ponto de vista da medida provisória, nós fizemos. Inclusive – repito – acolhemos mais
de 50 emendas no rumo do seu aperfeiçoamento, que
é o papel do Congresso Nacional.
Eu queria dizer que eu concordo, no mérito, com
muitos dos destaques. Esses são novos passos, mas
a essa altura nós não podemos mais acolher nenhum
destaque, nenhuma emenda, sob pena de essa medida provisória voltar para tramitar na Câmara dos
Deputados e, como consequência, nós deixarmos de
implementar, em 1º de fevereiro, a redução da conta
de luz no Brasil, que é o que o povo brasileiro quer.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Concluído o parecer...
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, eu tenho uma proposta.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – ...do Senador Relator, pela rejeição das emendas.
Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Eu
tenho uma proposta apresentar. Eu quero louvar o trabalho do Senador Renan Calheiros e concordar com
o que S. Exª acaba de falar. O Governo concorda em
assumir e já anunciou que vai assumir, com recursos
do Tesouro, parte do subsídio para que a conta de
energia elétrica caia 20%. O que são os tributos PIS/
Pasep e Cofins? Tributos federais. Isso é parte do que
ela, Presidente, já anunciou que iria zerar, no setor de
saneamento, transporte e energia e no que ela reitera ao
dizer que, com recursos do Orçamento da União, está
disposta a garantir o abaixamento da tarifa. O que nos
estamos querendo é fazer duas vezes valer a palavra
da Presidente da República. Nada mais do que isso.
Como? Está-se votando em globo uma série de
destaques, de autoria do Senador Aloysio Ferreira, do
Senador Alvaro Dias, de minha autoria e do Senador
Aécio Neves. Nós todos concordamos em retirar todos os destaques e manter um único destaque sobre
a Emenda nº 382, que trata exatamente, exatamente
da desoneração do PIS/Pasep e Cofins. Para aí, sim,
fazermos uma avaliação sobre como se comporta o
Senado com relação à desoneração tributária do setor
elétrico. É a proposta que eu faço. Todos retiremos e
votemos um único destaque, a Emenda nº 382, que
trata especificamente do PIS/Pasep e Cofins. É a proposta que faço ao Relator e à Mesa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, pelo PSDB.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Nós estamos de acordo, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, nós queremos retirar, também, os destaques que apresentamos, com exceção da Emenda nº
382, que, se não me falha a memória, é do Deputado Arnaldo Jardim. Da mesma forma que o Senador
Agripino faz, nós retiramos os outros pedidos de destaque para nos fixarmos neste único, que diz respeito
à redução da alíquota do PIS e Cofins, possibilitando
uma redução da tarifa de energia de 25%.
Nós pediremos, inclusive, votação nominal, para
que se registre nos Anais do Senado Federal aqueles
Senadores que foram favoráveis à redução da alíquota do PIS e Cofins para elevar a redução da tarifa de
energia no País.
Portanto, Sr. Presidente, a posição do PSDB,
resumindo, retiramos os destaques solicitados, com
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exceção do que diz respeito à Emenda nº 382, que
reduz as alíquotas do PIS e da Cofins, elevando a redução da tarifa para 25%. Essa é a posição do PSDB,
votando favoravelmente à medida provisória e votando
favoravelmente a esta Emenda nº 382.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, estou retirando, neste momento, o...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Eu gostaria de esclarecer – um minuto, Senador
Aloysio –, que estou ouvindo o Senador Aloysio e o
Senador Aécio exatamente porque eles estão simplificando o trabalho, estão retirando os seus pedidos de
destaque. Dessa forma, acho que estão simplificando
o trabalho e não complicando.
Então, por favor, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Estou retirando o meu pedido de destaque para votação em separado da Emenda nº 53
para simplificarmos realmente os nossos trabalhos e
nos concentrarmos naquilo que é essencial, que é uma
medida que efetivamente possibilitará a redução da tarifa de energia, que é a exoneração do PIS e do Pasep.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acredito que esse
é um consenso entre as Lideranças da oposição. Mas
antes de retirar dois dos três destaques que apresentei,
eu gostaria apenas de deixar registrado, Sr. Presidente,
que um deles, ao contrário daquilo que afirmou aqui o
Relator, Senador Renan Calheiros, que várias dessas
usinas já tiveram suas renovações feitas uma, duas ou
três vezes. Apresentei um destaque que garantia um
tratamento isonômico para três usinas hidrelétricas que
não tiveram sequer a primeira renovação, buscando
que elas tivessem o mesmo tratamento que tiveram
126 outras usinas, inclusive Serra da Mesa, pertencente a Furnas, até abril deste ano. Buscamos, ao longo
da discussão na Comissão Especial, um tratamento
que garantisse o cumprimento de contratos, contratos
assinados. Era isso que buscávamos em um desses
destaques que apresentei.
Objetivando dar celeridade não apenas à votação, mas deixar claro aquilo que é prioridade para o
PSDB: a diminuição dos encargos federais sobre as
contas de luz, estamos consensualmente retirando
os demais destaques, deixando para votação nominal
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apenas aqueles que permitem a isenção de PIS/Cofins
sobre as contas de luz.
Reitero, Sr. Presidente, aquilo que disse da tribuna: essa não é uma invenção da oposição; o que
estamos aqui fazendo é dando oportunidade à Presidente da República de cumprir com o compromisso
assumido a 10 dias do segundo turno das eleições
presidenciais, quando ela disse a população brasileira
que este era o seu compromisso: zerar o PIS/Cofins.
Já que ela não tomou iniciativa, na edição da medida
provisória, de fazer isso, já que o Relator não acatou
emenda do Deputado Arnaldo Jardim, que propunha,
exatamente, a desoneração do PIS/Cofins, as oposições, mais uma vez, contribuindo para o País e para
a diminuição dos encargos sobre a conta de luz e o
seu preço final, que poderá chegar essa desoneração
a 25%, está propondo a votação apenas desse destaque, Sr. Presidente, retirando os demais.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Em votação apenas o destaque para a Emenda nº 382.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. Os que discordam se
manifestem. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Verificação, Sr. Presidente. Votação nominal.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Para
apoiar a verificação, Sr. Presidente.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os apoiamentos foram suficientes. Será aberto
o painel.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo aos Senadores do PMDB e do Bloco da Maioria que estão em
outras dependências da Casa…
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, para convidar os Srs. Senadores e as
Srªs Senadoras que estão em outras dependências da
Casa, complementando aqui o Líder Renan, para que
compareçam, neste momento, ao Senado, ao plenário
do Senado. Nós vamos entrar em votação nominal a
respeito da matéria.
E apenas para orientar: a Bancada do Governo
indica voto “não”. “Não” aos pedidos de votação de
destaque em separado, Sr. Presidente.
Portanto o voto é “não”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, para encaminhar e para orientar a Bancada. Nós convocamos a nossa Bancada. Estamos no
processo de votação do destaque. A orientação é voto
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“não”, pela manutenção do texto, inclusive, apresentado
pelo nosso Relator Renan Calheiros, tão bem defendido. Então, nós queremos votar a medida provisória
nesse sentido.
O Bloco orienta o voto “não” ao destaque.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, orientando em nome do PSDB, é claro que
os Senadores do PSDB votarão “sim”, porque são favoráveis à redução da carga tributária para reduzir a
tarifa de energia.
Portanto, o nosso voto é “sim”, para elevar a redução da tarifa de energia em 25%, conforme prometeu
a Presidente da República.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Sr. Presidente, o Democratas vota “sim”, colaborando
com o que a Presidente da República prometeu como
candidata e como Presidente no exercício da função.
Como candidata prometeu que iria zerar PIS/Pasep e
Cofins de saneamento, transportes e energia. Agora,
no exercício da Presidência da República, ela prometeu que, com recursos do Orçamento da União, iria
equacionar a queda da tarifa em até 20%. E a arrecadação de PIS/Pasep e Cofins nada mais é do que
a arrecadação ao Orçamento da União. São tributos
que caem na cesta do Tesouro federal.
Nada mais razoável, portanto, do que a emenda que apresentamos, que coonesta a promessa da
Presidente e o compromisso da Presidente eleita no
exercício da função de, com a contribuição do Tesouro,
pela arrecadação de PIS/Pasep e Cofins, em regime de
cumulatividade, dar-se uma contribuição para o abaixamento da tarifa em regime consistente e permanente.
Portanto, com essa manifestação, o Democratas
reafirma o voto “sim”.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Nós estamos, então, chamando o voto “não”, para que
possa o relatório...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, é no mínimo
interessante que a oposição e o Senador Aécio Neves
estejam centrando a sua discussão na desoneração
tributária. Vários governos estaduais diminuíram as alíquotas de ICMS, para fazer reduzir o preço da energia
elétrica. O Estado de Minas Gerais tem a maior alíquota, a alíquota cheia, de 30%.
Então, já que falam tanto de desoneração tributária, podiam começar fazendo desoneração tributária dentro da própria casa, o Estado de Minas Gerais.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Art.
14, Sr. Presidente. Fui citado pelo Senador Lindbergh.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
O Bloco do Governo orienta o voto “não”, para que a
matéria...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Nós estamos encerrando a votação nominal. Essa é
a votação apenas da rejeição do destaque. Nós temos
ainda a votação da matéria.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Gostaria, Sr. Presidente... Sr. Presidente, art. 14. O
Senador Lindbergh, Sr. Presidente, veio à tribuna, talvez apressado, porque acabou de chegar, mostra um
grande desconhecimento em relação a essa questão.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senador Aécio primeiro, por favor.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Peço que V. Exª me garanta a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senador Aécio primeiro.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG.) –
Um estudo não muito aprofundado sobre a matéria,
meramente superficial, permitiria ao ilustre Senador
Lindbergh, meu amigo, saber que são exatamente os
Estados governados pelo PSDB – como o Tocantins,
como, por exemplo, o Estado do Pará, como o Estado
de São Paulo, o Estado de Minas Gerais – que praticam as maiores isenções de ICMS, Sr. Presidente.
Em Minas Gerais, Senador Lindbergh, apenas
para esclarecer, metade das famílias não pagam ICMS.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
São 30% ou não são?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Metade das famílias não pagam ICMS sobre as contas de
luz. Quem consome, em Minas Gerais...
Permita-me, pelo menos sobre Minas Gerais,
saber um pouco mais do que V. Exª. Eu sei que V. Exª
sabe muito mais que todos, sobre quase tudo, mas me
permita: sobre Minas Gerais, não.
Olha, quem consome, em Minas Gerais, até 90
quilowatt-mês não paga ICMS sobre a conta de luz.
Em Tocantins, por exemplo, ninguém paga ICMS sobre
a conta de luz. Em São Paulo, são 90 quilowatt-mês.
No Pará, são 100 quilowatt-mês. Lamento que, no Rio
Grande do Sul, governado pelo PT de V. Exª, não se
ache um cidadão sequer, por mais pobre que seja, que
esteja isento do ICMS.
A grande questão, Lindbergh – e V. Exª é um homem que tem uma história já neste País, apesar de
muito jovem e tem a oportunidade de continuar construindo a sua história com absoluta coerência –, esta
votação, Presidente José Sarney, é importante que o
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País saiba do que se trata: permite que a Presidente
da República cumpra um compromisso assumido com
a população brasileira.
O que nós estamos aqui – a Bancada do PSDB,
do DEM, da Oposição –, Sr. Presidente, é dando a
oportunidade para que, votando “sim”, haja isenção
do PIS/Cofins sobre a conta de luz. São mais 9% de
isenção; somados aos 16% já propostos na Medida
Provisória, que nós aprovaremos, são 25% de isenção!
Quem estiver votando “não”, satisfazendo à vontade do Governo Federal, estará impedindo a desoneração do PIS/Cofins sobre a conta de luz, Sr. Presidente.
Essa é a grande verdade. Vamos dar aos brasileiros uma isenção mais justa. É hora de o Governo do
PT seguir o exemplo dos governos do PSDB e desonerar as contas de luz, dando a isenção do PIS/Cofins.
Basta votar “sim” a este requerimento, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Aécio Neves, o Sr.
Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação e proclamar o resultado. Todos já votaram.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, é importante reafirmar: quem está
votando “não”, quem está votando “não” está garantindo a redução da conta de luz. É o oposto do que o
Senador Aécio...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Quem vota “sim” garante uma redução maior.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL) – E, com relação aos impostos, Sr. Presidente,
eu acho que esse...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Quem vota “sim” garante a desoneração do Cofins.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Com relação aos impostos, eu acho que esse é o
próximo passo que vamos ter que dar.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não é verdade, nem no Ceará, nem na Paraíba.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Nós precisamos ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, com relação à redução dos impostos,
nós somos favoráveis à redução...
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 15; NÃO, 48.
Total: 63.
Foi rejeitada. (Palmas.)
Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem
preferência regimental, nos textos aprovados e encaminhados pela Câmara dos Deputados.
Inscrito para encaminhar, Senador Lindbergh.
Tem V. Exª cinco minutos. (Pausa.)
Retirou.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mário Couto, Presidente. Quero encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado,
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, tem V. Exª a palavra por 5
minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não é mais minha intenção, Sr. Presidente José Sarney, vir a esta tribuna
falar sobre esse assunto porque, ainda há pouco, passei
aqui dez minutos falando a verdade à Nação brasileira.
Mas, Sr. Presidente, ao me encaminhar à minha
residência na noite de hoje, não sairá, com certeza
absoluta, da minha cabeça o que acontece na tarde
de hoje aqui neste Senado.
Incrível, Sr. Presidente, era bom que V. Exª pudesse me arrumar uma fita que pudesse ter a gravação
do que ocorreu há poucos minutos. A oposição brasileira pedindo para não tirar mais do bolso do povo;
a oposição brasileira queria mais desconto da conta
de luz; a oposição brasileira queria que a Presidenta
Dilma cumprisse com a palavra dela e não passasse
mais por mentirosa à Nação brasileira.
Na hora em que perdemos, Senador Renan Calheiros, na hora em que perdemos a votação em que
brigávamos a favor do povo brasileiro, o que se viu
aqui, Senador Jayme Campos, foram aplausos para
a derrota do povo brasileiro, Senador. A TV Senado
não sei se mostrou os Senadores aplaudindo a vitória
da Presidenta e a derrota do povo brasileiro, a miséria
do povo brasileiro.
Dilma, Presidenta Dilma, Vossa Excelência tem
tudo!
Vi na televisão que, só de empregados, V. Exª
tem 142.
Tudo o que queres na vida, Dilma, tu tens. Mas,
se tu fores num bairro do Rio de Janeiro, num bairro
de São Paulo, num bairro do Pará, tu vais ver que não
tem energia nas ruas. As ruas são escuras. E, lá na
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cobrança da conta de luz, está a taxa de iluminação
pública, Presidenta Dilma.
Aqui, os teus Senadores, neste momento, aplaudiram a desgraça do povo brasileiro, Presidenta Dilma.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Que
vergonha! Que exemplo dá este Senado à Nação.
Que vergonha aqueles que dependem do Governo!
Que vergonha aqueles que não são independentes,
aqueles que trabalham contra a população brasileira
para agradar a vontade da Presidenta e para depois
serem retribuídos.
O PSDB sai esta tarde, daqui deste Senado Federal, com a consciência do dever cumprido. Nós não
queríamos só 20%: nós queríamos uma baixa de 25%,
uma diminuição de 25%, conforme declarou a Presidenta da República que iria fazer, a 10 dias, a 15 dias
do segundo turno das eleições presidenciais.
Desço desta tribuna, Sr. Presidente, mais uma
vez dizendo à Nação brasileira que esse Governo que
está aí chegou ao poder mentindo, mentindo e mentindo ao povo brasileiro.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Pela ordem. Casildo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria que constasse,
na votação anterior, meu voto de acordo com a orientação da minha bancada. Que o voto fosse registrado
na votação anterior, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir aos
partidos de oposição, sobretudo ao PSDB, que votemos o mérito da medida provisória, pelo fato de que o
destaque já foi votado.
Nós temos outras matérias relevantes aqui, o
caso do plano de cargos e carreiras, temos aqui os
empréstimos dos Estados... Nós vamos passar noite
adentro e não vamos votar. Particularmente, em nome
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do DEM, eu faço um apelo a V. Exª: que vamos votar a
Medida Provisória, o mérito. Caso contrário, nós vamos
chover no molhado, aqui, meu caro futuro presidente
Aécio Neves, na medida em que...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jayme.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
já foi demonstrado no painel e todos nós sabemos da
importância; todavia, nós temos que ser mais práticos,
mais objetivos nas votações aqui na noite de hoje, Sr.
Presidente.
É um apelo que faço a V. Exª e tenho a certeza
de que o PSDB também vai concordar com esse apelo
que eu estou fazendo. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jayme, nós temos apenas mais três
oradores inscritos: o Senador Flexa Ribeiro, o Senador Aécio Neves e o Senador Cássio Cunha Lima. Em
seguida nós encerramos a votação.
Com a palavra V. Exª; e peço a V. Exª só que nos
ajude com o tempo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente
Sarney, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez aplauso, aplauso do Bloco do Governo ao Senador Jayme
Campos. Aplaudo. O Senador Jayme Campos pede
aquilo que todos nós queremos: aprovar a medida que
vem beneficiar, com a redução da taxa de energia,
o brasileiro, a sociedade brasileira. Agora, só o que
nós estamos querendo, a oposição, que já declarou
o seu voto favorável no mérito da Medida Provisória; mas não dá, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, da
base de apoio da Presidenta Dilma, de deixar de fazer
com que, nesta votação de hoje, Presidente Sarney, a
Presidenta Dilma resgate um compromisso de campanha. Eu estou aqui com um documento e vou pedir,
Presidente Sarney, que conste nos Anais do Senado;
vou encaminhar à Mesa, porque é um documento que
está aspeado. No dia 17/10/2010, faltando dez dias
para as eleições presidenciais de 2010, a Presidenta
Dilma disse – aspas, aspas –: “Eu estou assumindo o
compromisso de redução inclusive no sentido de zerar
tanto o PIS/Cofins de energia como o de transporte e o
de saneamento.” Não são minhas essas palavras, não
são dos Senadores ou das Senadoras de oposição,
são da Presidenta Dilma. Se ela não cumpre isso, o
que a sociedade brasileira pode entender? Que houve um estelionato eleitoral. É preciso então que se façam regras para que os candidatos não comecem a
prometer ou a dizer que vão fazer algo que depois, ao
assumirem o mandato, esqueçam aquilo que disseram
em público e deixam de cumprir.
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No momento, Presidente Sarney, em que a Presidenta encaminha a Medida Provisória 579, para redução da tarifa de energia para o consumidor brasileiro,
todos nós queremos apoiar. Mas queremos e achamos
que essa redução é insuficiente. A Presidenta Dilma
só quer que haja redução com esforço dos empreendedores, dos distribuidores, dos governos estaduais,
que estão sendo aqui clamados pelos Senadores da
oposição para a redução do ICMS da energia; os governadores do PSDB já zeraram a tarifa para a energia do cidadão de baixa renda. Quando é para reduzir
9,65% direto na conta de energia, Senador Jorge Viana, a Presidenta não aceita.
O Relator, Senador Renan Calheiros, diz que é
a favor. Se S. Exª é a favor, por que não considerou no
parecer que apresentou da medida provisória? S. Exª
poderia acatar a emenda e com isso teria resolvido o
problema de imediato.
Agora, Senador Renan Calheiros, existe um projeto de lei apresentado pelo Senador Aécio Neves, que
está tramitando na Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Nós
vamos cobrar de V. Exª o apoio da Base do Governo
para a aprovação desse projeto. Já que não vamos
conseguir reduzir em mais 9,25%, com a redução a
zero do PIS/Cofins, na conta de energia nessa votação, vamos cobrar adiante, na aprovação do projeto
apresentado pelo Senador Aécio Neves.
Por último, Presidente Sarney, quero aqui alertar
todos os Senadores e Senadoras dos Estados que são
geradores, produtores de energia. Os Municípios – Senador Renan, eu falei com V. Exª –, que são impactados pelos alagamentos recebem uma compensação
financeira de recursos hídricos pequena, insuficiente.
Essa medida provisória reduz essa compensação financeira...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –...
deixando apenas que 30% sejam, efetivamente, repassados. V. Exª entende isso como uma injustiça, mas V.
Exª não corrigiu a injustiça.
Então, vamos votar favoravelmente, porque beneficia o povo brasileiro. Mas queremos mais e vamos
perseguir essa redução a maior, fazendo com que a
Presidenta Dilma cumpra o compromisso, a promessa que fez por ocasião da campanha à Presidência
da República.
(Soa a campainha.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra ao Senador Aécio Neves, a Presidência comunica que há requerimento das
lideranças do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e com aprovação da Mesa do Senado Federal, em reunião realizada nesta data, está convocada
sessão conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se
amanhã, dia 19 de dezembro do corrente, quarta-feira,
às 12 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
destinada à apreciação de vetos presidenciais.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Aécio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, chegamos ao final, Sr. Presidente, de uma discussão que mobilizou não apenas
o Congresso Nacional mas boa parte da sociedade
brasileira, boa parte da mídia brasileira, matérias pagas nos veículos de comunicação e tudo isso se justifica, se justifica pela complexidade e pela importância
dessa matéria.
Gostaria, se me permite, Sr. Presidente, já na
fase final desta discussão, antevendo já o resultado
que teremos em face do descompasso entre maioria
e minoria nesta Casa, trazer a discussão, Senador Renan, de forma absolutamente serena, para aquele que
me parece seja o local mais adequado, de uma discussão sobre um tema que não se encerra aqui. Talvez
parte do problema hoje esteja encaminhado, mas essa
discussão que diz respeito à desoneração de setores
importantes da economia brasileira terá ainda espaço para discussão nesta Casa, Senador Jorge Viana.
Desde o início, coloquei-me de forma absolutamente clara contrário à politização de um tema de
tamanha relevância. A Medida Provisória, Presidente
Sarney, editada pela Presidente da República, não traz
apenas equívocos, tem virtudes. Certamente ela trata
de um tema que, de alguma forma, é um anseio, uma
expectativa da totalidade da população brasileira, independente de sua filiação partidárias, independente de
suas posições políticas e ideológicas, Sr. Presidente.
O que nós buscamos, na verdade, desde o início
desta discussão, foi aprimorá-la, trazer contribuições
externas, superar esse vício que vem se transformando
numa marca do Governo de que a verdade absoluta
emana apenas dos gabinetes privilegiados do Palácio
do Planalto.
Infelizmente, não fomos ouvidos; infelizmente,
nenhuma das considerações que trouxemos – muitas
delas construídas por técnicos renomados do setor,
muitos deles próximos ao Governo do PT – tiveram o
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acatamento por parte daqueles que tiveram a responsabilidade de apresentar o relatório final.
Ao contrário, esta Casa, a meu ver, envergonhada e mais uma vez submissa atende àquele chamamento feito pela imprensa, pela Senhora Presidente
da República, de que não poderia haver qualquer tipo
de modificação de fundo na Medida Provisória.
Mais uma vez, Srªs e Srs. Senadores, abdicamos
do nosso papel constitucional de legislar, de discutir, de
aprofundar a discussão e de aprimorar as matérias que
aqui chegam. Tanto, Sr. Relator Renan Calheiros, isso
é verdade, de que não encontramos apenas equívocos
na Medida Provisória, que votaremos a favor, ao final,
tentamos melhorá-la, aprofundá-la, mas é preciso que
aqui se ressalte que no campo da transmissão e da
distribuição, em face das modificações propostas pelo
Governo, nós aderimos, quando falo em nós me refiro
às empresas estaduais, acusadas de serem elas as
responsáveis pelo não atingimento da meta proposta
pela Presidente da República.
Mas o que fica claro, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Senador Pedro Taques, para mim cada vez
de forma mais explícita é o viés populista e autoritário
deste Governo, populista porque esta matéria teve início em cima de uma palanque eleitoral, um palanque
eletrônico, a poucas semanas das eleições municipais. Infelizmente, pelo que assistimos na propaganda estadual, já veiculada em larga escala, ainda não
desceu do palanque. Tratamos de algo extremamente
sério, tratamos de algo que visa a garantir competitividade maior à indústria nacional e maior conforto às
famílias brasileiras.
Venho a esta tribuna, mais uma vez, Senador Lindbergh, com a autoridade de quem governou o Estado
que oferece uma das maiores isenções de ICMS dentre
todos os Estados brasileiros. Queremos mais, queremos
que essa desoneração tributária chegue também ao
Governo Federal. Não é justo, Sr. Presidente, que esta
matéria seja tratada de forma tão eleitoreira e o Governo Federal abdicando da oportunidade, aqui, através
da sua base, de fazer com que o desconto na conta de
luz chegue não aos 20%, propostos pela Presidente,
mas aos 25%. Bastaria a votação do destaque apresentado pelas oposições, isentando, da conta de luz,
o PIS/Confins, que esse desconto chegaria aos 25%.
É triste ver que a Bancada do PT, que se arvora
no discurso em defesa dos mais pobres, neste momento vira para eles às costas e se curva mais uma vez à
vontade soberana do Palácio do Planalto.
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pois
bem, Sr. Presidente, vamos continuar discutindo com
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seriedade e com responsabilidade todas as matérias
que vieram ao Congresso Nacional, sem receio de incompreensões momentâneas, mas na certeza de que
estamos fazendo o que é melhor para o Brasil. O Brasil quer, sim, contas de luz mais baratas. O caminho
proposto pelo PSDB é o da isenção do PIS/Cofins. O
País quer energia mais barata e o PSDB quer o setor
vigoroso, fazendo cada vez mais investimentos, para
não sermos poupados da energia, caríssimo Senador
Randolfe, tão necessária ao crescimento do País no
futuro. Portanto, não abdicamos das nossas convicções.
Estamos seguros de que escolhemos o melhor caminho. Bastaria, para que a isenção fosse maior, que o
Governo do PT seguisse os exemplos dos Governos
do PSDB, fazendo com que a isenção do PIS/Cofins
fosse zerada e a conta de luz seria 25% mais barata,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, o Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reitero a V. Exª o meu maior respeito, amizade
e admiração.
Acabo de ouvir V. Exª fazendo uma convocação
do Congresso para amanhã, ao meio-dia. Queria, respeitosamente, ponderar a V. Exª o seguinte: nos termos
da decisão do Supremo Tribunal Federal, é necessário
relatório prévio da Comissão Mista, bem como respeito
aos arts. 104 e 105 do Regimento Comum do Congresso. A decisão do Supremo também registra a necessidade de que a apreciação do veto se dê de maneira
específica, portanto, de forma individual, o que impede
a apreciação de vetos em bloco. Diz ainda o Supremo
Tribunal Federal que, aos olhos da Constituição, todo
e qualquer veto presidencial é marcado pelo traço característico da urgência. Daí por que não há, diante da
Lei Maior, vetos mais ou menos urgentes, todos o são.
Continua ainda o Supremo Federal dizendo que resta
necessária a deliberação dos vetos presidenciais na
sua ordem cronológica de comunicação ao Congresso, o que importa na apreciação do Veto Parcial nº 38,
aposto pela Presidente da República, somente após
análise de todos aqueles cujo prazo constitucional de
apreciação já tenha expirado.
Assim sendo, repito, Sr. Presidente, o Veto Parcial nº 38 não pode ser apreciado antes da análise de
todos aqueles que o precederam, que, por sua vez,
têm de ser votados de forma individual, respeitada sua
ordem cronológica.
Com base no art. 104 do Regimento Comum,
para cada veto deverá ser designada uma comissão
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mista, que deverá relatá-lo e estabelecer o calendário
de sua tramitação.
Nenhuma comissão mista, Sr. Presidente, para
análise de vetos foi instalada no Congresso neste ano.
Foram designados os membros das comissões relativas aos vetos de 1 a 36, não tendo sido instaladas as
comissões mistas.
Dos vetos 37 a 42, ainda não foram indicados
os membros das comissões, nem instaladas as comissões mistas.
Assim sendo, Sr. Presidente, com o maior respeito que eu tenho por V. Exª, entendo que não pode
ser convocada reunião do Congresso para examinar
os vetos de 1 a 42.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Dornelles, V. Exª sabe o apreço, a
consideração, o respeito e a amizade que tenho por
V. Exª e, sobretudo, a honra de ser companheiro de V.
Exª nesta Casa.
Eu apenas estou cumprindo o requerimento feito
pelos Líderes da Câmara e do Senado – eu mandei
conferir, inclusive, as assinaturas. Tomei esse cuidado.
Ao mesmo tempo, tive o cuidado de levar à Mesa do
Senado hoje a convocação que pediam os Líderes.
Esta Mesa aprovou também esta convocação. De
maneira que eu acho que essas questões regimentais
deverão ser levantadas perante a sessão do Congresso Nacional, e não aqui.
A minha função é apenas de convocação da
sessão.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegamos ao final
da discussão de toda essa matéria.
Eu vou ocupar este espaço para tentar explicar,
sobretudo aos telespectadores assíduos e atentos da
TV Senado, e são muitos os assíduos, para que eles
possam entender um pouco o que acontece neste
instante.
Eu consultava, há poucos momentos, o Senador
Renan e o Senador Pedro Taques sobre a distinção
clara do PLV para o PLC. Nada mais do que um projeto
de conversão. E vou traduzir para que todos possam
entender o que está sendo discutido aqui. O projeto
de conversão nada mais é do que a transformação de
uma medida provisória em lei. A Câmara usa o “C”, de
conversão. E o Senado, para não ficar com a sigla igual,
usa, por um critério de distinção simples, a letra “V”.
Pois bem, o que o Plenário do Senado fará, a
exemplo do que fez, hoje à tarde, o Plenário da Câma-
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ra – e registre-se mais uma vez o trâmite recorde desta
matéria – é transformar uma medida provisória em lei,
chamando, portanto, de projeto de conversão. Converte-se, insisto didaticamente, a medida provisória em lei.
Fizemos nós da oposição um conjunto de críticas
ao modus operandi do Governo nesta matéria e em
várias outras, porque nela repete-se um velho costume: fazer cortesia com o chapéu alheio.
O Governo Federal recusa-se a abdicar de suas
próprias receitas, daquilo que não é partilhado com
Estados e Municípios, e insiste em renunciar receitas
que não lhes pertence, sobretudo em torno do Imposto de Renda, em torno do IPI, que formam o Fundo
de Participação. Tem sido uma prática reiterada, uma
prática repetida, que fere o Pacto Federativo, que mitiga a força da Federação.
E este Senado, apesar de composto por Senadores e Senadoras eleitos para representar os Estados – nós aqui estamos para representar os Estados
federados, mas muitas vezes nos esquecemos disso –,
a maioria tende a atender as solicitações do Governo,
virando as costas, numa democracia representativa,
para os representados, porque estamos aqui como representantes dos Estados. E quantas vezes, quantas
e quantas vezes este Senado vira as costas para os
Estados que ele próprio representa?
Pois bem. Chegamos à discussão da matéria.
Não vou repetir críticas que foram feitas. Estão postas
e ficarão para sempre registradas nos Anais da Casa,
para que, mais adiante, quando tudo aquilo que foi
aqui prenunciado se confirmar, nós possamos lembrar à sociedade brasileira que, em primeiro lugar, o
PSDB é, sim, favorável à redução da tarifa de energia,
que a oposição no Brasil é, sim, favorável à redução
do preço de energia, tanto é que votaremos a favor,
Senador Renan.
Agora, queríamos mais. E o que nós queríamos
era basicamente o cumprimento da palavra da Presidenta Dilma, que, em campanha, de viva voz, textualmente, anunciou o compromisso de chegar até mesmo a zerar o Cofins para redução da tarifa de energia.
Dizia Napoleão Bonaparte que a melhor forma de
o homem, como gênero, manter a sua palavra é nunca
dá-la. E foi um compromisso da Presidenta. E o que
estamos aqui fazendo com o destaque? O destaque,
o que é? Para que as pessoas entendam, dentro do
projeto de conversão, você separa um tema ou vários
temas, que podem ser votados separadamente, destacadamente, para chegar ao texto final. Nós da oposição, para facilitar o trâmite, para garantir a agilidade
que o Governo tem pleiteado – porque não faremos
jamais nada que possa prejudicar a sociedade e o povo
brasileiro, mesmo com os atropelos que o Governo faz
a despeito da...
(Interrupção do som.)
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Para concluir, Presidente.
Pois bem, a oposição retira todos os destaques,
com exceção de um único que não foi retirado – um
único! –,de autoria do Senador Aécio Neves, que
reduzia a cobrança do Cofins para que a tarifa seja
reduzida não em 20%, mas em 25%, beneficiando
ainda mais o povo brasileiro, a indústria brasileira e
toda a sociedade, que espera pela aprovação dessa medida.
O que fez o Governo? Contrariando o compromisso da Presidenta, vota contra a isenção do Cofins.
Dessa forma, fica patente que o que está em jogo aqui
não é apenas o interesse da sociedade brasileira, mas,
muitas vezes, o interesse do próprio Governo.
E aí concluo, repetindo o que eu disse, ontem, na
tribuna deste Senado Federal: mais uma vez, ganha o
Governo, perde o Brasil.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Questão de ordem, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é com relação à sessão do Congresso
Nacional.
Nós vimos aqui que o requerimento, mais uma
vez, está embasado no art. 155 do Regimento da Câmara dos Deputados. Eu faço lembrar, mais uma vez, que
o Regimento Comum diz que, quando há uma lacuna
ou omissão do próprio Regimento Comum, o primeiro
Regimento a ser consultado será o do Senado. E nós
temos os arts. 336 e 345 do Regimento do Senado,
que tratam da questão da urgência. Então, da mesma
forma que fizeram na outra sessão, estão convocando
em cima do art. 155. É a primeira pergunta.
E a segunda: para qual horário foi convocada
esta sessão?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Às 12 horas.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Foi convocada para as 12 horas. Então, o.k.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Encerrado o encaminhamento.
Vamos proceder à votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem
o projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e encaminhado
pela Câmara dos Deputados, permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial. (Palmas.)
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Por solicitação do acordo unânime das Lideranças, vamos submeter à Casa o Projeto de Lei da
Câmara que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Carreira e Cargos do Magistério Federal e de todo o
funcionalismo público federal.
Se não há nenhuma objeção, vamos submeter à
votação do Plenário o aumento que foi proposto para
o funcionalismo público de todas as carreiras.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 121, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.123, de 2012 – art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 2012 (nº
4.368/2012, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
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 professores 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
Desenvolvimento 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 matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Enquanto o Senador Eunício Oliveira chega à
tribuna, eu gostaria de fazer um registro. Amanhã,
imagino eu, estas duas Casas vão praticar, mais uma
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vez, um estelionato regimental. Quero advertir e chamar a atenção da imprensa de que sobre 3.000 vetos
se votará sem conhecer o conteúdo e sem conhecer
o mérito. E advertir a Base do Governo, que tão ferrenhamente votou e defendeu, quer dizer, não votou
nem defendeu; votou a não votação da Emenda 29,
para a saúde. Esse voto está lá e também está lá o
veto ao fator previdenciário. E também o veto ao Código Florestal.
Será que o Governo avaliou tudo isso e está no
novo Orçamento para cumprir esse veto que vai cair
amanhã?
Amanhã, sem qualquer embasamento e sem ter
onde se escorar, mais uma vez se praticará um estelionato regimental.
Aviso e advirto que, no primeiro momento, impetrarei um mandado de segurança para a nulidade de
uma sessão que tem nulidade, tal qual foi a primeira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra o Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
PARECER Nº 1.680, DE 2012–PLEN
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, vem para exame deste Plenário o
Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2012, de autoria
do Poder Executivo.
O texto faz parte de um pacote de propostas,
enviado pelo Governo ao Congresso, com o objetivo
de rever salários do funcionalismo. O aumento foi definido em acordos fechados com diversos sindicatos
representantes de 1,7 milhão de servidores. O número
é formado por 349 mil docentes e técnicos administrativos das universidades e institutos federais, 697,8 mil
servidores civis e 646,6 mil militares.
Os reajustes previstos especificamente neste
Projeto terão um impacto orçamentário de R$5,8 bilhões em 2013.
Entre outras carreiras propostas, contempla cargos da Cultura, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Previdência, da Saúde, do Trabalho, da
Seguridade Social, do Sistema Único de Saúde (SUS),
do Ministério da Fazenda, da Imprensa Nacional, da
Advocacia-Geral da União (AGU), da Secretaria do
Patrimônio da União, do Instituto Brasileiro de Turismo
(Embratur) e da Fundação Nacional do Índio (Funai).
Terão reajuste as remunerações do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o Dacta, dos
cargos da Ciência e da Tecnologia Militar, do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), do Inmetro
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e dos próprios militares das Forças Armadas, entre
outras categorias.
Na área de defesa, os setores aeroespacial, cibernético e nuclear são identificados como essenciais.
Com base nisso, o Projeto de Lei cria 880 cargos para
expansão do Quadro de Pessoal dos Institutos de
Tecnologia, entre eles o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e outros 143 cargos são criados para
professor de ensino superior também do ITA.
O Projeto, Sr. Presidente, observa as disposições
constitucionais pertinentes à iniciativa legislativa, à
competência da União para legislar sobre a matéria do
Congresso Nacional e para apreciá-la, está de acordo
com os princípios constitucionais e não há ofensa a
qualquer cláusula pétrea.
No mérito, mostra-se oportuno o pacote de propostas enviadas pelo Governo Federal.
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Contudo, desde a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, foram identificados erros de natureza material que precisam ser sanados para a correta compreensão do projeto. Tais equívocos materiais
foram apontados pelo Ministério do Planejamento em
Nota Técnica de nº 344 de 2012-DEPEF/SEGEPMP.
Para sanar os referidos erros materiais, apresento sete emendas que constam do parecer que ora
submeto à apreciação deste Plenário, Sr. Presidente.
Esse é o parecer, com as emendas ao PLC de
nº 122. (Pausa.)
Com as emendas que devem ser apresentadas
ao PLC, com as devidas alterações já devidamente
distribuídas ao Plenário desta Casa.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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PARECER Nº 1.681, DE 2012–PLEN
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB –
CE. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Também, Sr. Presidente, submeto o parecer do
Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara de nº 121, de 2012 (n° 4.362, de 2012, na
origem), da Presidência da República, que dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos
de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior de que trata a Lei n° 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 do Magistério do
Ensino Básico Federal, de que trata a Lei nº 11.784,
de 22 de setembro de 2008; sobre a contratação de
professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de
que trata a Lei n° 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 Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei
n° 11.357, de 19 de outubro de 2006; que altera a
remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera as Leis n°s 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 n° 12.677,
de 25 de junho de 2012, e dá outras providências.
Sr. Presidente, vem à análise da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), com base no
disposto no art. 101, incisos I e II, alínea “f” do Regimento Interno do Senado Federal, o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) n° 121, de 2012 (n° 4.362, de 2012, na
origem), de autoria da Excelentíssima Senhora Presidenta da República, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior das leis
abaixo mencionadas.
A proposição, Sr. Presidente, em síntese, estrutura, a partir de 1º de março de 2013, o Plano de
Carreiras e Cargos do Magistério Federal, composto
pela Carreira de Magistério Superior; pelo Cargo
Isolado de Professor Titular Livre do Magistério Superior; pela Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; e pelo Cargo Isolado de
Professor Titular Livre do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico.
Com essa finalidade, o projeto define as classes que compõem as carreiras acima referidas e
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regula o processo de enquadramento dos atuais
docentes, bem como disciplina o desenvolvimento
dos servidores.
Ademais, Sr. Presidente, regulamenta o ingresso
nas novas carreiras e cargos isolados e fixa a respectiva remuneração.
São igualmente regulados o regime de trabalho, os afastamentos e o estágio probatório dos
servidores do Plano de Carreira e Cargos do Magistério Federal.
Não foram oferecidas emendas a esta proposição.
O PLC sob análise preenche todos os requisitos
de natureza constitucional, jurídica, regimental e de
técnica legislativa para a sua aprovação.
É de iniciativa da Presidente da República e,
nesse sentido, respeita a cláusula de reserva de iniciativa prevista no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Constituição Federal, no que concerne à política remuneratória de seus servidores.
Obedece ainda à determinação constitucional
contida no inciso X do art. 37, de que somente por lei
específica poderá ser fixada ou alterada a remuneração de seus servidores, observada a iniciativa privativa.
O PLC também se coaduna com as prescrições
constitucionais relativas à necessidade de existência
de prévia dotação orçamentária suficiente para atender
as projeções de despesa com pessoal e à obediência
dos limites dos gastos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000, previstas no art. 169, caput, e § 1º
da Constituição Federal.
No mérito, há que se ressaltar que a proposição
veicula medidas relativas às carreiras do magistério
federal e às respectivas remunerações que vêm sendo há muito tempo reclamadas, como forma de o poder público federal valorizar tais carreiras e obter, com
isso, o almejado ganho de qualidade na educação das
instituições federais de ensino.
Cremos, Sr. Presidente, que as medidas adotadas
não só atualizam e modernizam a legislação aplicável ao magistério federal, mas também fazem justiça
a esses servidores federais, ao reposicionar carreiras
e cargos, alterar estruturas remuneratórias e regular,
com mais efetividade, benefícios e imposições de fundo administrativo e educacional.
O voto, Sr. Presidente.
Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Lei da Câmara n° 121, de 2012 e, no
mérito, Sr. Presidente, pela sua aprovação.
(Soa a campainha.)
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável.
Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, são dois encaminhamentos para discutir
o tema. Mas, antes de discutir, eu gostaria de registrar
a presença no plenário do Senado de S. Exª o Governador do nosso Estado, o Governador do Estado do
Amapá, Camilo Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito bem, seja bem-vindo, Governador!
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– E para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Parecer é favorável.
Vamos iniciar a discussão do projeto, em turno
único.
Tem a palavra V. Exª para discutir.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além deste projeto, há outros projetos em relação
à carreira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há cinco projetos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeitamente. Nós não vamos obstruir, mas permita-me, só em relação a esta matéria, ao Projeto de Lei
nº 121, fazer rapidamente aqui o registro da nota do
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de
Ensino Superior (Andes), que destaca, em relação a
esta matéria, o seguinte:
Esse PL, como proposta de carreira, é caracterizado pelo reducionismo à lógica produtivista
instrumental, predatória à construção da universidade pública que o futuro do Brasil exige,
desconsiderando a concepção de ensino com
qualidade socialmente referenciada.
A função de ensino fica secundarizada nesta
estrutura de hierarquização condicionada ao
atendimento de metas de curto prazo, competitiva no pior sentido, pois estimula o segredo,
o isolamento, a perspectiva privada, o que tem
sido veementemente rejeitado pela categoria.
Inverte o sentido da autonomia universitária
ao fixar novas barreiras à progressão dos professores, remetendo a regulamentos futuros
os critérios e procedimentos definidos de fora
para dentro, de cima para baixo.
A proposta de carreira defendida pelo ANDES-SN, construída com intensa participação de
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base dos professores, busca oferecer condições adequadas de trabalho como elemento
decisivo para um projeto de universidade assentado na responsabilidade social da produção de conhecimento, com ensino, pesquisa
e extensão indissociáveis. Respeita o tempo
artesanal do fazer acadêmico, que requer dedicação, boas estruturas de aprendizagem,
aperfeiçoamento profissional em uma carreira
sólida e estável.
Nesta esteira, considerando a possibilidade
de construção de soluções no debate, queremos destacar que esse projeto foi a partir
da suspensão unificada da greve, no período
de 17 a 21 de setembro, retornando naquele
momento às atividades regulares nas Instituições Federais de Ensino. Foi adotado diante
de modificações conjunturais e da necessidade de se deslocarem as ações para outro
cenário, na medida em que o governo, impositivamente, encaminhou o referido Projeto ao
Congresso Nacional.
Então, Sr. Presidente, é só para destacar que a
posição do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) é de oposição a
este projeto, porque ele não representa o conjunto do
debate dos professores, dos técnicos, das Instituições
de Ensino Superior. Gostaria o Andes de ter um melhor debate com o Governo e com os Parlamentares
em relação a esta matéria.
Lamentavelmente, ontem foi aprovada a urgência.
A maioria Parlamentar aprovou a urgência para esse
projeto. Eu queria somente, ao fazer esse registro do
Andes – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, registrar a nossa posição
contrária a esta matéria, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Acabou a discussão.
Em votação.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– É apenas para...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a discussão, vamos colocar em
votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.124, de 2012 – art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2012 (nº
4.369/2012, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que dispõe sobre
remuneração e reajuste de Planos de Cargos,
Carreiras e Planos Especiais de Cargos do
Poder Executivo federal; sobre as remunerações do Grupo Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo – Grupo DACTA, dos cargos
da área de Ciência e Tecnologia, dos cargos
de atividades técnicas da fiscalização federal
agropecuária, da Carreira do Seguro Social,
das Carreiras de Perito Médico Previdenciário
e Supervisor Médico-Pericial, e dos empregados beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de
maio de 1994; e sobre a criação de cargos integrantes da Carreira do Magistério Superior,
de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de
1987, e do Plano de Carreiras para a área de
Ciência e Tecnologia, estruturado pela Lei no
8.691, de 28 de julho de 1993; altera os valores
dos soldos dos militares das Forças Armadas
constantes da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; altera as Leis nºs 11.907, de 2
de fevereiro de 2009, quanto às Carreiras de
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Especialista em Assistência Penitenciária, de
Agente Penitenciário Federal e de Técnico de
Apoio à Assistência Penitenciária do Quadro
de Pessoal do Ministério da Justiça e dos demais setores da Administração Pública que
compõem a Ementa do presente Projeto.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
Eu pergunto... O Senador Eunício Oliveira já teve
a oportunidade de dar parecer sobre essa matéria.
Eu apenas o consulto se esse parecer é sobre as 7
emendas que foram apresentadas; se o seu parecer
é favorável sobre as emendas.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Fora do microfone.) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É favorável sobre as emendas. É favorável.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Votação, em globo, das Emendas de parecer
favorável.
Os Srs. Senadores e Senadoras que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo oradores nem manifestação contrária, considero aprovada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 119, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos dos
Requerimentos nºs 1.128 e 1.129, de 2012
– art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 2012
(nº 7.753/2010, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que
dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral
da República, referido no inciso XI do art. 37
e no § 4º do art. 39, combinados com o § 2º
do art. 127 e a alínea c do inciso I do § 5º do
art. 128, todos da Constituição Federal, e dá
outras providências.
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros,
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça.
PARECER Nº 1.683, DE 2012–PLEN
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cabe a este Relator, em
substituição à Comissão de Justiça e Cidadania, nos
termos do art. 140 do Regimento Interno, opinar sobre
a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade da
proposição em pauta, bem como sobre o seu mérito.
A Constituição estabelece, em seu art. 48, que
cabe ao Congresso Nacional, com a sanção da Presidente da República, dispor sobre todas as matérias
de competência da União. Ademais, o art. 127, §2º,
combinado com o art. 128, §5º, letra “c”, com o art.
39, §4º e com o art. 37, todos da Constituição, asseguram ao Ministério Público a faculdade de propor ao
Poder Legislativo respectiva fixação dos subsídios dos
seus membros.
Por sua vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o art.
169, §1º da Lei Maior, estabelece que o aumento de
remuneração da administração pública direta requer
prévia dotação orçamentária e autorização específica
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo assim, em
face dos dispositivos constitucionais acima referidos,
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o nosso entendimento é o de que o PLC em tela está
de acordo com a Constituição Federal. No mesmo
sentido, não enxergamos óbices que impeçam a livre
tramitação da iniciativa no que diz respeito à juridicidade e à regimentalidade.
Quanto ao mérito, cabe registrar que a presente
proposição é digna de elogios. Com efeito, urge reajustar o subsídio do Procurador Geral da República,
hoje sabidamente defasado.
Cabe ponderar que os termos e valores contidos
na presente proposição configuram o resultado de
complexo, demorado e difícil processo de negociação.
A proposição, Sr. Presidente – por isso esse difícil
processo de negociação –, data de 2010, pois se temos
de um lado a necessidade de fazer frente às perdas
decorrentes do processo inflacionário, por outro há que
se manter a higidez e o equilíbrio das contas públicas.
Em face do exposto, votamos, portanto, pela
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do
Projeto de Lei nº 119, de 2012 e, quanto ao mérito,
pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial e será feita a
devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 119, DE 2012
Dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da República; referido no inciso XI
do art. 37 e rio § 4° do art. 39, combinados
com o § 20 do art.127 e a alínea c do inciso
I do § 5° do art.128; todos da Constituição
Federal, é dá outras providências.
O CONGRESSO. NACIONAL decreta:
Art. 1o O subsídio mensal do Procurador-Geral da
República,, referido no inciso XI do art. 37 e no § 4° do
art. 39, combinados com o § 2° do art. 127 e a alínea
c do inciso I do § 5° do art. 128, todos da Constituição
Federal, observado o disposto no art. 4°, será de:
I – R$ 28.059,29 (vinte e oito mil e cinquenta
e nove reais e vinte e nove centavos) a partir
de 1o de janeiro de 2013;
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II – R$29.462,25 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco
centavos) a partir de 1o de janeiro de 2014; e
III – R$ 30.935,36 (trinta mil, novecentos e
trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) a
partir de 1o janeiro de 2015.
Art. 2º A partir do exercício financeiro de 2016,
o subsídio mensal do Procurador-Geral da República, sendo observados, obrigatoriamente, de acordo
com a respectiva previsão orçamentária, os seguintes critérios:
I – a recuperação do seu poder aquisitivo;
II – a posição do subsídio mensal de membro
do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório para a Administração Pública;
III – a comparação com os subsídios e as remunerações totais dos integrantes das demais
carreiras de estado e do funcionalismo federal.
Art. 3º As despesas resultantes da aplicação desta
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público da União.
Art. 4º O reajuste previsto no art. 1º desta Lei fica
condicionado a sua expressa autorização em anexo
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação prévia, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.130, de 2012 – art. 336, inciso II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 110, de 2012 (nº 1.822/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que altera dispositivos da Lei
nº 7.831, de 2 de outubro de 1989, que cria
o Quadro Complementar de Oficiais do Exército – QCO.
Parecer sob nº 1.629, de 2012, da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc:
Senador Aníbal Diniz, favorável ao Projeto.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2012
Altera dispositivos da Lei nº 7.831, de 2 de
outubro de 1989, que cria o Quadro Complementar de Oficiais do Exército – QCO.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º e 11 da Lei nº 7.831, de
2 de outubro de 1989, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º É criado no Comando do Exército o
Quadro Complementar de Oficiais – QCO,
destinado a suprir as necessidades de suas
Organizações Militares – OM, com pessoal de
nível superior para o desempenho de atividades complementares.
........................................................................
................................................................”(NR)
“Art. 2º ............................................................
..................................................................... ...
I – Coronel;
II – Tenente-Coronel;
III – Major;
IV – Capitão; e
V – Primeiro-Tenente.
........................................................................
..................................................................... ...
§ 2º Caberá ao Comandante do Exército a
distribuição do efetivo do QCO por áreas de
atividade.”(NR)
“Art. 4º.............................................................
................................................................. .......
........................................................................
................................................................. .......
§ 4º O número de vagas para cada processo
seletivo de admissão será estabelecido em ato
do Comandante do Exército.
§ 5º Os requisitos deste artigo aplicam-se sem
prejuízo do constante de outras leis.”(NR)
“Art. 11. As despesas com a execução desta
Lei serão atendidas com os recursos orçamentários do Comando do Exército.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos dos
Requerimentos nºs 1.131 e 1.132, de 2012
– art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 2012 (nº
7.749/2010, na Casa de origem), de iniciativa
do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 da
Constituição Federal, e dá outras providências.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira,
Presidente da Comissão, para proferir o parecer.
PARECER Nº 1.684, DE 2012–PLEN
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Parecer, em nome da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara nº 120, de
2012, (nº 7.749, de 2010, na origem).
Sr. Presidente, não vou fazer o relatório, já que
foi distribuído. Vou direito à análise. No final, ao voto.
Cabe a este Relator, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art.
140 do Regimento Interno, opinar sobre a constitucio-
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nalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição
em pauta, bem como sobre o seu mérito.
A Constituição Federal estabelece, no seu art.
48, caput e inciso XV, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção da Presidente da República, dispor
sobre a fixação do subsídio dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Ademais, o art. 96, II, “b”, também da Lei Maior,
reserva privativamente aos tribunais judiciários a iniciativa de propor ao Poder Legislativo respectivo a fixação do subsídio de seus membros. Requer prévia
dotação orçamentária e autorização específica na Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
Sendo assim, em face dos dispositivos constitucionais acima referidos, o nosso entendimento é o
de que o PLC em tela está em acordo com a Constituição Federal.
No mesmo sentido, não enxergamos óbice que
impeça livre tramitação na iniciativa no que diz respeito
à juridicidade e à regimentalidade.
O voto, Sr. Presidente, em face do exposto, é pela
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do
Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 2012.
Quanto ao mérito, somos pela aprovação, Sr.
Presidente.
(Soa a campainha.)
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão.
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 120, 2012
Dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso
XV do art. 48 da Constituição Federal, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48
da Constituição Federal, observado o disposto no art.
4°, será de:
I – R$28.059,29 (vinte e oito mil e cinquenta
e nove reais e vinte e nove centavos) a partir
de 1o de janeiro de 2013;
II – R$29.462,25 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco
centavos) a partir de 1o de janeiro de 2014; e
III – R$30.935,36 (trinta mil, novecentos e trinta
e cinco reais e trinta e seis centavos) a partir
de 1o de janeiro de 2015.
Art. 2° A partir do exercício financeiro de 2016,
o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal
Federal será fixado por lei de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, sendo observados, obrigatoriamente,
de acordo com a respectiva previsão orçamentária, os
seguintes critérios:
I – a recuperação do seu poder aquisitivo;
II – a posição do subsídio mensal de membro
do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório para a administração pública;
III – a comparação com os subsídios e as remunerações totais dos integrantes das demais
Carreiras de Estado e do funcionalismo federal.
Art. 3° As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.
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Art. 4º O reajuste previsto no art. 1° desta Lei fica
condicionado a sua expressa autorização em anexo
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva
dotação prévia, nos termos do § 1° do art. 169 da
Constituição Federal.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 124, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos dos
Requerimentos nºs 1.134 e 1.135, de 2012
– art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 124, de 2012 (nº
4.362/2012, na Casa de origem), de iniciativa
da Procuradoria-Geral da República, que altera
a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006,
que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores
do Ministério Público da União, fixa os valores
de sua remuneração e dá outras providências.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza
para proferir parecer.
Peço a V. Exª, devido ao adiantado da hora, se V.
Exª pudesse ler as conclusões do parecer.
PARECER Nº 1.685, DE 2012–PLEN
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Assim o farei, Sr. Presidente. Assim o atenderei.
Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara sob
análise preenche todos os requisitos de natureza constitucional, jurídica, regimental e de técnica legislativa
para sua aprovação.
É de iniciativa da Procuradoria-Geral da República e, nesse sentido, respeita a cláusula de reserva
da iniciativa prevista no art. 127, §2º, da Constituição
Federal. Obedece, ainda, à determinação constitucional contida no inciso X, do art. 37. E, também, Sr.
Presidente, atende aos pressupostos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
No mérito, Sr. Presidente, o PLC consolida e
concretiza a necessária atualização da remuneração
dos servidores do Ministério Público da União e do
Conselho Nacional do Ministério Público, em face das
suas complexas e crescentes atividades.
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Sr. Presidente, consta, também, uma emenda de
correção da Comissão de Constituição e Justiça, que
faz referência ao anexo 7º, contida na parte do §2º,
do art. 16, da Lei nº 11.415, de 2006, com redação
conferida ao art. 1º do PLC, contida na redação final.
Não se sustenta, eis que o referido anexo trata dos
valores a serem recebidos pelo exercício dos cargos
comissionados, já calculado no percentual de 65%.
Ademais, refere-se o anexo aos anos 2006, 2007
e 2008. O anexo IV é que cuida do valor integral a ser
percebido.
Lembre-se, Sr. Presidente, que o projeto integral,
encaminhado pela PGR, e o substitutivo aprovado na
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Pú-
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blico da Câmara dos Deputados traziam a referência
correta ao anexo.
Registre-se, por fim, nos termos regimentais, a
aprovação da emenda de redação não gera a necessidade de retorno à Câmara dos Deputados, tão somente
a correção do anexo, para o anexo IV, e não anexo VII.
O voto, Sr. Presidente, é pela constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação do PLC nº 124, de 2012, e da
Emenda nº 1, da CCJ.
(Soa a campainha.)
É o seguinte o parecer na íntegra e a emenda
apresentada perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a emenda de redação que apresenta.
Não é emenda de redação? Poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Sem manifestação contrária do Plenário, vou
submeter à votação.
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As Senadoras e os Senadores que concordarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, de redação.
Não havendo manifestação contrária, considero
aprovada a emenda.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão e considero,
também, aprovada a redação final, já que não há manifestação contrária do Plenário.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos dos
Requerimentos nºs 1.136 e 1.137, de 2012
– art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 125, de 2012 (nº
4.363/2012, na Casa de origem), de iniciativa
do Supremo Tribunal Federal, que altera a Lei
nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que
dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do
Poder Judiciário da União, fixa os valores de
sua remuneração e dá outras providências.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
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Com a palavra o Relator, Senador Sérgio Souza.
Peço a V. Exª, se pudesse, resumir, porque o parecer está distribuído no plenário, de maneira que os
Senadores tem conhecimento.
PARECER Nº 1.687, DE 2012–PLEN
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma, o mérito é o mesmo exposto no
projeto de lei anterior e consta, também, uma emenda
de redação, para que faça a correção ao devido anexo
da Lei nº 11.416. O anexo constante do PLC é o VII, e
o correto seria o anexo III. Então, com a Emenda nº 1,
da CCJ, emenda de redação, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação do PLC nº 125,
de 2012, com a Emenda nº 1, da CCJ.
São o voto e o parecer, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra e a emenda
apresentada perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Parecer favorável, com a Emenda nº 1, que
apresenta, também de parecer favorável.
Discussão do projeto e da emenda. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, submeto à votação o
Projeto, sem prejuízo da Emenda. (Pausa.)
Não havendo objeção alguma do Plenário sobre
a aprovação do Projeto, declaro-o aprovado.
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Votação da Emenda nº 1, do Plenário.
Também da mesma maneira, se tiver algum Senador ou Senadora que se manifeste contrariamente.
(Pausa.)
Não havendo, declaro-a aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Sem manifestação contrária do Plenário, aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.139, de 2012 – art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2012 (nº
4.371/2012, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
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sobre a remuneração dos cargos das Carreiras de Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria, de que trata a Lei nº 11.440, de
29 de dezembro de 2006, da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, de que trata a Lei nº
10.883, de 16 de junho de 2004, das Carreiras
de Procurador da Fazenda Nacional, Advogado
da União, Procurador Federal, Defensor Público
da União e da Carreira de Procurador do Banco
Central do Brasil, de que trata a Lei nº 11.358,
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras de
Gestão Governamental, Diplomata, Técnico
de Planejamento e Pesquisa do Ipea, de que
trata a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de
2008, das Carreiras de Oficial de Inteligência,
Oficial Técnico de Inteligência, Agente de Inteligência e Agente Técnico de Inteligência, de
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que trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro
de 2008, dos cargos de Delegado de Polícia
Federal e de Perito Criminal Federal da Carreira Policial Federal, da Carreira de Policial
Rodoviário Federal e as demais normas que
figuram na ementa.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Senador Humberto Costa, designado para proferir parecer.
O Senador Gim Argello apresentou uma emenda
de redação. Se não é de redação, a matéria tem que
voltar à Câmara dos Deputados.
Senador Gim Argello, se sua emenda não é de
redação, volta a matéria.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Presidente, V.
Exª pode analisar, tem muito mais experiência do que
eu. Se for emenda de redação, gostaria que ficasse,
se não for de redação... Mas eu gostaria que V. Exª
analisasse, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A emenda não é de redação.
Retirada a emenda.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, se
não é de redação, está retirada a emenda.
PARECER Nº 1.689, DE 2012–PLEN
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o PLC
sob análise preenche todos os requisitos de natureza
constitucional, jurídica, regimental e de técnica legislativa para sua aprovação.
No mérito, constata-se que o PLC n° 127, de 2012,
promove o aumento da remuneração de um número
significativo de carreiras, as quais abarcam, em suas
estruturas, milhares de servidores.
O percentual de aumento de remuneração de 15%
(quinze por cento), escalonado à base de 5% (cinco
por cento) ao ano, foi fruto de um amplo acordo firma-
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do entre representantes do Governo e representações
sindicais dos servidores.
Todas as carreiras estão contempladas com o
mesmo percentual de aumento das remunerações. É
uma medida indispensável para que o Poder Executivo continue atraindo e mantendo em seus quadros
profissionais qualificados para as carreiras.
Cuida, também, de alterar a sistemática remuneratória dos Oficiais e Assistentes de Chancelaria e
dos Fiscais Federais, para que essas carreiras sejam
remuneradas por subsidio em parcela única.
Por fim, o projeto promove alteração na denominação das classes que integram a carreira de Policial Rodoviário Federal, para que, na mesma linha da
padronização frente a carreiras equivalentes, possua
semelhante estrutura e seja de fácil compreensão, em
homenagem ao princípio isonômico, à transparência
remuneratória e à racionalização da política remuneratória federal.
Tendo o Senador Gim Argello retirado a sua emenda, que não foi considerada uma emenda de redação,
o meu voto é pela aprovação do PLC nos termos em
que chegou a esta Casa.
O SR. PRESDIENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Infelizmente, o Parecer da Secretaria da Mesa
que examinou a emenda foi nesse sentido.
De maneira que a Presidência não tem outra,
senão anunciar o parecer que a Mesa acaba de dar,
que a emenda não é de redação.
Concedo a palavra, se algum Senador quiser
usá-la, para discutir. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação o projeto de lei.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESDIENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:

teve como Relator o Senador Anibal Diniz, que foi fa-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2012

vorável; com a Emenda nº 1-CRE, da Comissão de

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 104, de 2012 (nº 7.521/2010, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, 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.

O parecer da Comissão de Relações Exteriores

Constituição, Justiça e Cidadania também favorável,
Senador José Pimentel.
Há sobre a mesa emenda... Não há emenda...
Emenda substitutiva do Senador Lindbergh, que
está sobre a mesa.
É a seguinte a emenda:
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O SR. PRESDIENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aníbal Diniz, V. Exª vai dar parecer
sobre a emenda substitutiva?
Então, V.Exª tem a palavra
PARECER Nº 1.690, DE 2012–PLEN
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Exatamente,
Sr. Presidente.
É só para dizer que a emenda substitutiva proposta pelo Senador Lindbergh já foi rejeitada, por ser
inconstitucional, na Comissão de Relações Exteriores.
Ela não foi apresentada na Comissão de Constituição
e Justiça. Portanto, o relatório na Comissão de Constituição e Justiça é o que deve ser aprovado, porque ele
tem consonância tanto na CCJ quanto na Comissão
de Relações Exteriores.
Dessa forma, eu apresento aqui o meu parecer
pela rejeição da emenda substitutiva do Senador Lindbergh, porque afronta o art. 61 da Constituição Federal, afronta também o art. 63 da Constituição Federal
e, da mesma forma, o art. 230 do Regimento Interno
do Senado Federal.
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Dessa maneira, eu apresento um parecer pela
rejeição da emenda substitutiva do Senador Lindbergh Farias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – (Fora do microfone) ...o projeto, sem prejuízo
da emenda.
Não havendo oradores que queiram discutir, encerrada a discussão e em votação o projeto. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, dou como aprovado o projeto.
Votação da emenda da CRE, também de parecer favorável.
Os que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o projeto e a Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 2, de parecer contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sem contestação do Plenário, declaro aprovada a redação final e a matéria vai à Câmara dos
Deputados. Volta.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 128, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos dos
Requerimentos nºs 1.140 e 1.141, de 2012
– art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 2012 (nº
4.399/2012, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
que dispõe sobre a transformação de cargos
no Quadro Permanente da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator, Senador Rodrigo Rollemberg.
Peço a V. Exª, devido ao adiantado da hora, o parecer está distribuído, que leia a conclusão do parecer.
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PARECER Nº 1.692, DE 2012–PLEN
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) –
Pois não, Sr. Presidente.
Vou direto à análise.
A Constituição Federal estabelece, em seu art.
48, inciso X, que cabe ao Congresso Nacional, com
a sanção do Presidente da República, dispor sobre a
transformação de cargos e funções públicas.
Ademais, o art. 96, II, “b”, reserva privativamente
aos tribunais judiciários a iniciativa para criar e extinguir
cargos dos juízos que lhe forem vinculados, e, por decorrência lógica necessária, também para transformar
tais cargos, pois quem pode o mais, pode o menos.
Em face dos dispositivos constitucionais acima
referidos, o nosso entendimento é de que o PLC em
tela está de acordo com a Constituição Federal. No
mesmo sentido, não enxergamos óbices que impeçam
a livre tramitação da iniciativa no que diz respeito à juridicidade e à regimentalidade.
Especificamente no que diz respeito às transformações inseridas no art. 4º da proposição, de cargos
de juízes dos Territórios para cargos de juízes do Dis-
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trito Federal e dos Territórios, cumpre registrar que os
cargos de juízes de direito dos Territórios permanecem
nos quadros da corte, mas não podem ser providos,
visto que os Territórios Federais hoje são apenas uma
possibilidade na estrutura federativa brasileira, não
existindo já há mais de 23 anos qualquer unidade administrativa nessa condição. Cumpre ainda registrar
que, nos termos da proposição, o seu acolhimento não
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implicará aumento de despesas, pois se trata de transformação de cargos, portanto, despesa já existente.
Em face do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto
de Lei da Câmara nº 128, de 2012. E, no mérito, pela
sua aprovação.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É favorável.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, está encerrada a discussão.
Em votação.
Os que concordarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai a sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 128, DE 2012
Dispõe sobre a transformação de cargos no
Quadro Permanente da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam transformados 10 (dez) cargos de
Juiz de Direito em 10 (dez) cargos de Juiz de Direito
Substituto de Segundo Grau, no Quadro Permanente
da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem
aumento de despesas.
Art. 2° Os Juízes de Direito Substitutos de Segundo Grau atuarão na substituição de Desembargadores
e no auxilio ao segundo grau de jurisdição.
Parágrafo único. Norma regimental regulamentará
a atuação e a denominação dos magistrados.
Art. 3° Os cargos de Juiz de Direito Substituto
de Segundo Grau serão providos por concurso de remoção, na forma do art. 93 da Constituição Federal,
observados os critérios de antiguidade e merecimento,
alternadamente, vedada a permuta.
Art. 4° Ficam transformados 9 (nove) cargos de
Juiz de Direito dos Territórios em 9 (nove) cargos de
Juiz de Direito Substituto, no Quadro Permanente da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem aumento de despesas.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, combinado aqui com os Líderes, em função de que eu vou ao hospital fazer uma infiltração no
joelho, o PLC nº 77, de 2012, que trata de uma matéria
do TRT do Estado do Espírito Santo, meu Estado, e
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concordando aqui com o Líder do Governo e as Lideranças, eu peço a V. Exª preferência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª já tinha pedido e a Mesa já tinha colocado o processo aqui.
Vamos terminar a votação dos projetos que se
referem ao aumento do funcionalismo público.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos dos
Requerimentos nºs 1.142 e 1.143, de 2012
– art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 2012 (Nº
1.863/2011, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que altera
dispositivo da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal e o Plano de Carreira do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Com a palavra o Senador Gim, como Relator.
Todos sabemos que V. Exª é muito sucinto.
PARECER Nº 1.693, DE 2012–PLEN
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para proferir parecer.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, farei rapidamente. É sobre
o 129, não é isso, Sr. Presidente, que dispõe sobre o
quadro de pessoal e plano de carreiras do Tribunal de
Contas da União e dá outras providências.
Sr. Presidente, tendo em vista o adiantado da
hora, só para dizer que é uma matéria que realmente
dá muito gosto hoje no Senado votarmos todos esses
planos de cargos e salários, vou direto ao voto.
Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade e a boa técnica legislativa do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 2012. E,
no mérito, pela sua aprovação, Sr. Presidente, parabenizando o Tribunal de Contas e todos aqueles que
lutaram por esse projeto.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – O brilhante parecer é pela aprovação do projeto.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Senadores e Senadoras que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.144, de 2012 – art. 336, inciso II)
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2012 (nº
2.167/2011, na Casa de origem), de iniciativa
da Câmara dos Deputados, que altera o Plano de Carreira dos Servidores da Câmara dos
Deputados e dá outras providências.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O parecer é do Senador Gim Argello, designado Relator.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Eficiente Relator, Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não perturbem o Relator.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mais
rápido do que imediatamente.
PARECER Nº 1.694, DE 2012–PLEN
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Este também faz muito gosto em fazê-lo, tendo
em vista que altera o Plano de Carreira dos Servidores
da Câmara dos Deputados e dá outras providências.
Sr. Presidente, da mesma forma , peço licença a
V. Exª e vou direto ao voto.
Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade do PLC nº 130, de 2012.
E, no mérito, pela sua aprovação, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo quem queira discuti-lo, vou passar à votação.
Quem concordar com ele permaneça como se
encontra. (Pausa.)
Aprovado.
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Encerrada a discussão e votação, aprovado, a
matéria vai à sanção presidencial.
E será feita a devida comunicação à Câmara
dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 326, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.145, de 2012 – art. 336, inciso II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 326, de 2012, de iniciativa da
Comissão Diretora, que altera a Lei nº 12.300,
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de 28 de julho de 2010, que também altera os
vencimentos do pessoal do Senado, na forma
dos outros Poderes.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerrada a discussão.
Votação do projeto.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Redação final, também sem contestação do
Plenário, declaro aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:

tuição às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão Diretora.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.146, de 2012 – art. 336, inciso II)

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para proferir parecer.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria da
mesma forma dos outros projetos, o mesmo conteúdo, também fazendo justiça aos brilhantes servidores,
gostaria de pedir a V. Exª para ir direto ao voto.
Agradeço a todos e vamos direto ao voto, Sr.
Presidente.
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Resolução do Senado nº 59, de 2010, nos
termos do seguinte substitutivo. Discorre o substituto
todo, conforme V. Exª já colocou, e o voto é pela sua
aprovação, Sr. Presidente.

Projeto de Resolução do Senado nº 59, de
2010, de autoria do Senador Jayme Campos,
que regulamenta os critérios e procedimentos
a serem observados para o pagamento da Gratificação de Desempenho de que trata o art.
9º da Lei nº 12.300, de 28 de julho de 2010.
Concedo a palavra ao Senador Gim Argello, para
proferir o parecer conjunto sobre o projeto, em substi-

PARECER Nº 1.696, DE 2012–PLEN

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Senadores e Senadoras que aprovam o
substitutivo permaneçam como se encontram. E Senadoras. (Pausa.)
Aprovado.
O substitutivo vai para o turno suplementar.
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Estando a matéria em regime de urgência, passamos à apreciação do turno suplementar.
Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada
a discussão.
Em votação em turno suplementar.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De acordo com parecer já proferido, aprovado.
Se o Plenário concorda com a aprovação, assim
será feito. (Pausa.)
Encerrada a matéria, a votação, a matéria vai à
promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 6:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 2012
Discussão, em turno único, do Tribunal do Trabalho, também do Projeto de Lei da Câmara
nº 77, de 2012 (nº 1.870/2011, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que dispõe sobre a criação de provimento efetivo de cargos em comissão do
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
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Regional do Trabalho da 17ª Região (ES). Pedido pelo Senador Magno Malta, com a concordância das Lideranças.
Parecer favorável, sob nº 1.359, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Magno Malta.
Não foram oferecidas emendas.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 74, DE 2012
Projeto de Resolução nº 74, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.677, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Anibal Diniz), que autoriza
o Estado da Bahia a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
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– BID, no valor de até seiscentos milhões de
dólares dos Estados Unidos da América.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os que aprovam o empréstimo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão e aprovação da redação final.
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Sem manifestação contrária, a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 119, DE 2012
Mensagem nº 119, de 2012 (nº 573/2012, na
origem), que solicita autorização para contratar
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado
de Santa Catarina e o Bank of America, N.A.
– BofAML, no valor de até setecentos e vinte
e seis milhões, quatrocentos e quarenta e um
mil, quinhentos e sessenta e seis dólares dos
Estados Unidos da América, cujos recursos
são destinados ao Refinanciamento do Resíduo da Dívida do Estado de Santa Catarina.
A matéria depende parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos,
para proferir parecer. (Pausa.)
Não está presente.
O Senador Delcídio dá o parecer.
PARECER Nº 1.699, DE 2012–PLEN
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a Mensagem que V. Exª citou é a 119?
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Portanto, nos termos do art. 52, Inc. V, VII e VIII,
da Constituição, proponho a V. Exªs seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Santa Catarina e o Bank of America, no valor
de até setecentos e vinte e seis milhões quatrocentos
e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e seis dólares os Estados Unidos da América, cujos recursos
são destinados ao Refinanciamento do Resíduo da
Dívida do Estado de Santa Catarina.
Lei nº 9.496/97, de conformidade com a inclusa
exposição de motivos do Sr. Ministro de Estado da
Fazenda.
Sr. Presidente, aqui registrando que o Estado de Santa Catarina cumpriu as determinações que a Constituição
Federal determina, atribuições essas do próprio Senado
Federal de aprovar essas mensagens. O programa foi
identificado como passível de obtenção de financiamento,
pela Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex; a
Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informaçoes sobre as finanças externas e, ao mesmo tempo,
também, antes da assinatura dos instrumentos contratuais
sugeriu que seja verificada a adimplência do ente com a
União e suas entidades controladas, bem como formalidado o respectivo contrato de contragarantia.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também se pronunciou pela legalidade das minutas.
Portanto, esse é o relatório, Sr. Presidente, que trago
aqui diretamente ao Plenário do Senado. Não teríamos
sessão, amanhã, no Senado. Portanto, não poderíamos
aprovar na CAE e ficaríamos sem a aprovação aqui do
plenário. Por isso, estou adotando esse procedimento.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – (Fora do microfone) e conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 75, autorizando o
empréstimo solicitado pelo Governo de Santa Catarina.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
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Em votação.
Os que concordarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:

1417

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74435
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74436 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A redação final também, não havendo contestação, é aprovada.
Encerrada a discussão.
A matéria vai à promulgação.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sr. Presidente, é apenas para fazer uma solicitação
a V. Exª. Há um entendimento entre os líderes para a
votação do Projeto de Lei do Senado nº 229, que trata
sobre o Plano Nacional de Irrigação; do Projeto de Lei
nº 156, de autoria do Senador Alvaro Dias, que trata
das primárias nas escolhas de candidatos; bem como,
Sr. Presidente, do Projeto de Lei da Câmara nº 56, que
trata de DAS na Presidência da República. Por fim,
do Projeto de Lei da Câmara nº 27, conhecido como
Lei Seca. Todos com acordo entre base do Governo e
Oposição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª quer matar o Presidente, mas vou pedir
ajuda do Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 121, DE 2012
Mensagem nº 121, de 2012 (nº 575/2012, na
origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o
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Estado de Santa Catarina e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até duzentos e cinquenta milhões de
dólares norte-americanos, de principal, cujos
recursos destinam-se ao financiamento parcial
do “Programa Rodoviário de Santa Catarina
(ETAPA VI)”
A matéria depende de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos.
PARECER Nº 1.701, DE 2012–PLEN
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, como V. Exª acabou de citar, são US$250
milhões para o Estado de Santa Catarina, financiamento parcial do Programa Rodoviário de Santa Catarina, etapa VI.
Aqui já estão os pareceres, seguindo a Constituição Federal, a atribuição do Senado. O processo
também é identificado como possível de financiamento
pela Cofiex. A Secretaria do Tesouro Nacional prestou
todas as informações necessárias e, por seu turno, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já apreciou a
presente minuta. Portanto, em condições dessa mensagem ser aprovada.
Esse é o meu voto, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – (Fora do microfone) ...Parecer favorável. Conclui
pela Resolução nº 76, autorizando o Estado de Santa
Catarina pela operação de crédito anunciada, a que
o parecer se refere.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Discussão da redação final.
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Sem contestação, aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 120, DE 2012
Mensagem nº 120, de 2012 (nº 574/2012, na
origem), que solicita autorização para contratar
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará e o Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agrícola – FIDA, nos valores
de vinte milhões, seiscentos e vinte e quatro
mil, quatrocentos e três Direitos Especiais
de Saque; e de cinco milhões, novecentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e
dois euros, cujos recursos são destinados ao
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades – PDPC
– Projeto Paulo Freire.
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A matéria depende parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
Concedo a palavra ao Senador Delcídio do Amaral.
PARECER Nº 1.703, DE 2012–PLEN
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é uma operação com o Estado do Ceará.
Também, mais uma vez, a Constituição Federal de 1988
estabeleceu os meios de controle pelo Senado Federal.
Esse é o procedimento que nós estamos adotando.
Também é um programa identificado como passível de obtenção de financiamento pela Cofiex. A
Secretaria do Tesouro Nacional prestou todas as informações necessárias, atendendo especialmente a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Portanto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, concluindo o Parecer, pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais apresentadas.
Esse é o meu voto Sr. Presidente. Estado do
Ceará.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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Durante o discurso do Sr. Delcídio do Amaral,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª, Senador Delcídio.
O Parecer conclui pela apresentação do Projeto
de Resolução nº 77, de 2012, que autoriza o Estado
do Ceará a contratar com a garantia da República Federativa do Brasil.
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Não havendo quem queira discutir, colocamos
em votação. (Pausa.)
Aprovado.
Encerrada a discussão, agora em votação (Pausa.)
Os que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai a promulgação, no empréstimo em
relação ao Estado do Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 122, DE 2012
Mensagem nº 122, de 2012 (nº 576/2012, na
origem), que solicita autorização para contratar
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operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado
do Rio Grande do Sul e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de
até duzentos milhões de dólares norte-americanos, de principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de
Consolidação do Equilíbrio Fiscal do Estado
do RS (PROCONFIS RS)”.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos
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Concedo a palavra ao Senador Delcídio do Amaral, para fazer o relatório.
PARECER Nº 1.705, DE 2012–PLEN
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, operação do Estado do Rio Grande do Sul,
US$200 milhões, destinados ao Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul,
Proconfis/RS, também atendendo as determinações da
Lei de Responsabilidade Fiscal e dos ditames da Cons-
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tituição de 1988. Também identificado como um projeto
que pode obter financiamento externo por meio da Cofiex. A Secretaria do Tesouro Nacional, prestando todas
as informações necessárias, alerta para se analisar, na
assinatura dos contratos, a adimplência. Também por
seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
apreciando a minuta do contrato referente à operação
de crédito sob exame, pronunciou-se favoravelmente.
Portanto, meu voto é favorável, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O parecer do eminente Senador Delcídio
do Amaral é pela aprovação do projeto de resolução.
Sendo assim, coloco em votação a proposta.
Não havendo quem queira discutir...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Só para dizer que o Governador Tarso
Genro e os 3 Senadores do Rio Grande agradecem.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim,
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representando a Senadora Ana Amélia e também o
Senador Pedro Simon, aprovando essa proposta do
Rio Grande do Sul.
Em discussão.
Ninguém quer discutir mais.
Em votação.
Aprovada a matéria.
Colocamos, agora, em discussão a redação final.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não havendo que queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 118, DE 2012
Mensagem nº 118, de 2012 (nº 572/2012,
na origem), que solicita autorização para
contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil,
entre o Estado do Paraná e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até trezentos e
cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, cujos recursos são destinados a financiar, parcialmente, o Projeto
Multissetorial para o Desenvolvimento do
Estado do Paraná, na modalidade Sector
Wide Approach – SWAp.
A matéria depende parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Delcídio
do Amaral, para proferir seu parecer.
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PARECER Nº 1.707, DE 2012–PLEN
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Estado do Paraná requereu ao Ministério da
Fazenda a garantia da República Federativa do Brasil
para a contratação de crédito com o BIRD no valor de
US$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões
de dólares), destinado a financiar parcialmente o Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Estado
do Paraná, na modalidade de Sector Wide Approach.
Foram cumpridos os ditames da Constituição
Federal no que se refere à apreciação pelo Senado,
à Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto também
foi identificado como passivo de obtenção de financiamento externo pela Cofiex; a Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as
finanças externas da União, bem como também opinou favoravelmente com relação ao oferecimento de
garantia da República Federativa do Brasil à referida
operação de crédito; e, por seu, turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apreciou o contrato referente à operação de crédito sob exame, pronunciando-se favoravelmente.
Portanto, o voto é favorável em função do posicionamento do Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O Sr. Casido Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável e conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 79 e aprova a matéria...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Presidente, uma questão de informação.
Eu gostaria que o Relator me informasse – porque eu sou Senador do Paraná e eu não tenho a menor ideia do destino desses recursos – o que significa
plano setorial de desenvolvimento do Paraná. Para
aonde vai esse recurso?
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, é uma boa pergunta a do Senador
Requião. (Risos)
Mas eu acredito aqui, Sr. Presidente... Estou aqui
de posse de todas as certidões e de todos os pareceres. Como eu disse aqui – talvez o Senador Requião
não estivesse aqui presente –, esse processo ia ser
discutido amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu diretamente para o Plenário aqui do
Senado porque fiz um requerimento, senão os Estados
perderiam essas operações de financiamento.
Acredito, porque isso passou pela análise das
principais áreas do Ministério da Fazenda, que o Governo Federal, ao encaminhar essa mensagem, entendeu
que esses recursos são absolutamente procedentes
e para um programa absolutamente importante para
o desenvolvimento econômico do Estado do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero declarar a V. Exª que estou submetendo
as matérias que têm consenso, com que todos estão
de acordo.
Se V. Exª tiver alguma restrição, nós não votaremos essa matéria hoje.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Presidente, em princípio, eu
acredito que hoje todos os Estados devem ter recursos,
porque nós estamos num momento em que o Brasil
precisa de investimentos, mas se o Senado não pre-
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cisasse avaliar o destino, a direção, desses empréstimos, essa matéria não precisava passar pelo Senado.
O Governo Federal fez uma análise da capacidade
financeira do Estado do Paraná. Caberia a nós fazer
uma análise, e eu faria isso com muito boa vontade,
mas eu quero me recusar a votar um empréstimo que
vai sobrecarregar o meu Estado, o Estado que represento, sem ter a menor ideia do destino desses recursos.
Então, eu coloco a minha objeção. Tentarei obstruir isso. Ao mesmo tempo...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Proponho ao Plenário retirarmos a matéria.
Se todos concordarem, assim será feito.
A Mesa apenas está submetendo aqueles processos que lhe foram apresentados como objeto de
consenso geral.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Ao mesmo tempo, analisando e conhecendo o destino dos recursos, eu votarei favoravelmente porque o
Paraná precisa de investimento, mas acho rigorosamente impossível eu votar no escuro o empréstimo de
U$350 milhões.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Bastam as considerações de V. Exª para a
Mesa atendê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 50, de 2012, do Senador José Agripino, que denomina “Edifício Senador Ronaldo Cunha Lima” o espaço físico do Senado
Federal onde funciona o Programa Interlegis.
Se todos estão de acordo e ninguém deseja
discuti-lo, nós submetemos à votação o Projeto com
a Emenda da Comissão de Educação.
Se todos estão de acordo, eu o declaro aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A redação final também é declarada aprovada,
sem contestação do Plenário.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 56, DE 2011
O mesmo ocorre com o Projeto de Resolução
do Senado nº 56, em que o Senador José Sarney denomina Gelda Lyra Nascimento as dependências da
Secretaria de Taquigrafia.
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Essa senhora implantou o Setor de Taquigrafia e
foi diretora dele durante muitos anos.
Os pareceres das Comissões de Educação, do
Senador Mozarildo Cavalcanti e do Senador João Vicente Claudino, são favoráveis.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Se todos concordam, declaro aprovado o projeto.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 229, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.068, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 229,
de 1995 (nº 6.381/2005, naquela Casa), da
Comissão Especial – “Vale do São Francisco”, que dispõe sobre a Política Nacional de
Irrigação; revoga as Leis nºs 6.662, de 25 de
junho de 1979, 8.657, de 21 de maio de 1993,
e os Decretos-Lei nºs 2.032, de 9 de junho de
1983, e 2.369, de 11 de novembro de 1987; e
dá outras providências.
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Pareceres sob nºs 1.545 a 1.547, de 2012,
das Comissões:
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Rodrigo Rollemberg, favorável, com ajustes
redacionais;
– de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Sérgio Souza, favorável; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Waldemir Moka, favorável à matéria
com ajustes redacionais da CMA.
Foi oferecido Substitutivo na Câmara dos Deputados com ajustes redacionais.
Em votação o Substitutivo.
Se todos concordam, dou-o como aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo contestação, também dou como
aprovada a redação final.
Encerrada a votação, a matéria vai à sanção
presidencial.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 10, de 2012)
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.070, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 156, de 2011, de autoria do Senador Alvaro Dias, que altera a Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, para disciplinar
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a realização de eleições primárias para a escolha do candidato a Presidente da República.
Parecer sob nº 465, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável, com as Emendas nº 1 e 2-CCJ,
que apresenta.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Se ninguém deseja discutir, encerrada a discussão.
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Aprovado.
Em votação, sem prejuízo das emendas.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2, de
parecer favorável da CCJ.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:

1479

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74497
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74498 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Sem contestação, dou-a como aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 7:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 56, de 2011 (nº 3.961/2008, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre a criação de
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Assessoramento dos cargos
de confiança dos órgãos da Presidência da
República.
– DAS e de Gratificação por Exercício em Cargo de Confiança nos órgãos da Presidência
da República.
Parecer favorável, sob nº 1.521, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eduardo Braga, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro
Dias, José Agripino e Randolfe Rodrigues; e, em separado, do Senador Aécio Neves.
Discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 56, DE 2011
Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e de Gratificação
por Exercício em Cargo de Confiança nos
órgãos da Presidência da República.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, 90 (noventa) cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e 8
(oito) Gratificações por Exercício em Cargo de Confiança, destinados a órgãos da Presidência da República:
a) 18 (dezoito) DAS-5;
b) 25 (vinte e cinco) DAS-4;
c) 25 (vinte e cinco) DAS-3;
d) 12 (doze) DAS-2;
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e) 10 (dez) DAS-1;
f) 1 (um) Grupo 0001(8);
g) 6 (seis) Grupo 0001(C); e
h) 1 (um) Grupo 0001(D).
Art. 2° O Poder Executivo disporá sobre a alocação dos cargos em comissão, criados por esta Lei,
na estrutura regimental dos órgãos da Presidência da
República.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.125 , de 2012 – art. 338, inciso IV)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 27, de 2012 (nº 5.607/2009, na
Casa de origem, do Deputado Hugo Leal), que
altera a Lei nº 9.503, que é de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Se todos concordarem, aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
Comunicaremos ao Senado Federal.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 27, DE 2012
Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 165, 262, 276, 277 e 306 da Lei no
9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 165. ........................................................
........................................................................
Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão
do direito de dirigir por 12 (doze) meses.
Medida administrativa – recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo,
observado o disposto no § 4° do art. 270 da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – do
Código de Trânsito Brasileiro.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no
período de até 12 (doze) meses.”(NR)
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“Art. 262. ........................................................
........................................................................
§ 5º O recolhimento ao depósito, bem como a
sua manutenção, ocorrera por serviço público
executado diretamente ou contratado por licitação pública pelo critério de menor preço.”(NR)
“Art. 276. Qualquer concentração de álcool
por litro de sangue ou por litro de ar alveolar
sujeita o condutor às penalidades previstas
no art. 165.
Parágrafo único. O Contran disciplinará as
margens de tolerância quando a infração for
apurada por meio de aparelho de medição,
observada a legislação metrológica.”(NR)
“Art. 277. O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou que for
alvo de fiscalização de trânsito poderá ser
submetido a teste, exame clínico, perícia ou
outro procedimento que, por meios técnicos
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou
outra substância psicoativa que determine
dependência.
§ 1° (Revogado).
§ 2° A infração prevista no art. 165 também
poderá ser caracterizada mediante imagem,
vídeo, constatação do sinais que indiquem,
na forma disciplinada pelo Contran, alteração
da capacidade psicomotora ou produção de
quaisquer Outras provas em direito admitidas.
................................................................”(NR)
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência:
........................................................................
§ 1° As condutas previstas no caput serão
constatadas por:
I – concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual
ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro
de ar alveolar; ou
II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora.
§ 2° A verificação do disposto neste artigo
poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos, observado o direito à contraprova.
§ 3° O Contran disporá sobre a equivalência
entre os distintos testes de alcoolemia para
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efeito de caracterização do crime tipificado
neste artigo.”(NR)
Art. 2° O Anexo I da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, fica acrescido das seguintes definições:
“ANEXO I
Dos Conceitos e Definições
........................................................................
AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO .
AR ALVEOLAR – ar expirado pela boca de um
indivíduo, originário dos alvéolos pulmonares.
........................................................................
ESTRADA. .....................................................
ETILÔMETRO – aparelho destinado i medição
do teor alcoólico no ar alveolar.
........................................................................
Art. 3º Fica revogado o § 1° do art. 277 da Lei no
9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 4° Esta Lei entra ela vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos aprovar a Comissão Representativa da
Mesa do Senado Federal durante o recesso.
Bloco Parlamentar da Maioria: José Sarney, Renan Calheiros, Valdir Raupp, Walter Pinheiro, Anibal
Diniz, Alvaro Dias, Epitácio Cafeteira, Gim Argello e
Randolfe Rodrigues.
Suplentes: Romero Jucá, Eunício Oliveira, Lobão
Filho, Acir Gurgacz, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Cyro
Miranda e João Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação as indicações. (Pausa.)
Sem objeção da Casa, aprovadas.
E recebi da Câmara também a Comissão Representativa, que a Câmara Federal aprovou.
É o seguinte o ofício:
SGM/P 2.267/2012
Brasília, 18 de dezembro de 2012.
Assunto: Comissão Representativa do Congresso Nacional.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que, em sessão realizada hoje, terça-feira, a Câmara
dos Deputados elegeu, conforme relação anexa, os
deputados que integrarão a Comissão Representativa
do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da
Constituição Federal (período de 25 de dezembro de
2012 a 3 de fevereiro de 2013).
Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vai à publicação.
Fica assim constituída a Comissão Representativa do Congresso Nacional, que exercerá o mandato
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no período de 23 de dezembro de 2012 a 1º de fevereiro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo mais matérias a tratar...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para agradecer a V. Exª pela
atuação em mais este ano legislativo e dizer que, hoje, o
Senado da República cumpriu um papel extremamente
importante, votando matérias de altíssima relevância
à Nação brasileira.
E eu gostaria, Sr. Presidente, em nome da Liderança do Governo, agradecer toda a atenção e todo o
carinho de V. Exª e de todos nesta Casa, principalmente da Base, pela conquistas que garantimos ao povo
brasileiro e à Nação brasileira. E a nossa Presidenta
Dilma tenho certeza de que está cada vez mais convencida do apoio de V. Exª e deste Senado para as
conquistas do nosso e do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, eu queria só, em nome do...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Declaro encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD,
que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos
Autorais e estabelece condições para o exercício das prerrogativas do Escritório Central cujo
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos
direitos relativos à execução pública de obras
musicais e literomusicais e de fonogramas.
(Pendente de emissão de pareceres da CCJ
e da CAE.)
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo
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como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que altera a redação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de
2009, para ampliar o prazo de adesão ao regime especial de precatório até a data de 31
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 523, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 523, de 2012 (nº 555/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Adicional que Altera o Acordo de
Seguridade Social ou Segurança Social entre
a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, assinado em Brasília, em 9 de
agosto de 2006.
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Parecer favorável, sob nº 1.502, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Cidinho Santos.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 537, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de 2012 (nº 513/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Decisão do Conselho do Mercado
Comum do Mercosul de nº 15/08, das Disposições Transitórias para Atualizar/Modificar e
Implementar a Tabela de Equivalências Anexa
ao Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos
de Nível Fundamental e Médio Não-Técnico,
acordada em 30 de junho de 2008, na cidade
de San Miguel de Tucumán.
Parecer favorável, sob nº 1.541, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Cristovam Buarque.
11
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 68, de 2012 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.514, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro), que reabre o
prazo estabelecido no art. 4º da Resolução nº
59, de 26 de novembro de 2010, do Senado
Federal, a fim de que o Estado do Rio Grande
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do Norte contrate a operação de crédito externo nela prevista.
12
REQUERIMENTO Nº 979, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
979, de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei da
Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de Lei do
Senado nº 136, de 2011, a fim de que tenham
tramitação autônoma (proteção à mulher nas
relações de trabalho).
13
REQUERIMENTO Nº 1.038, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.038, de 2012, do Senador Álvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta 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, 85 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 e 276 a 283,
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470,
de 2011; 50, 90, 97, 209 e 371, de 2012, para
que sejam analisados pela Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa
do Consumidor, que examina os Projetos de
Lei do Senado nºs 281; 282; e 283, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 340, de 2012,
do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto
de Lei do Senado nº 581, de 2009.
É o seguinte o ofício:
Of. No 340/2012/CMA
Brasília, 28 de novembro de 2012
Assunto: Decisão terminativa – PLS 581, de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou em decisão terminativa, na 48a Reunião
Ordinária de 27-11-2012, o Projeto de Lei do Senado
no 581, de 2009, de autoria do Senador Pedro Simon,
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que “Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental
causada por pneus inservíveis e sua destinação final
ambientalmente adequada, por fabricantes, reformadores e importadores”.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com referência ao Ofício nº 340, de 2012, 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 (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.714, de
2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 12, de 2011,
originária do Projeto de Lei do Senado Jovem nº
6, de 2011, concluindo pelo seu acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2012,
que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para incumbir o
sistema de ensino de identificar os estudantes
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de baixo rendimento e inseri-los em plano de
recuperação.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para exame de mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.715, de
2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 22, de 2011,
originária do Projeto de Lei do Senado Jovem nº
17, de 2011, concluindo pelo seu acatamento, nos
seguintes termos:
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– Projeto de Lei do Senado nº 468, de 2012, que
altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
que “dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior”, para dispor sobre a dedução de saldo devedor junto ao Fundo
pelo exercício de função pública.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Educação Cultura e Esporte,
para exame de mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.716,
de 2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre a Sugestão nº 1, de 2012,
que conclui pela apresentação do Projeto de Lei do
Senado nº 469, de 2012, que altera a Lei nº 4.132,
de 10 de setembro de 1962, que define os casos de
desapropriação por interesse social e dispõe sobre
sua aplicação, para prever a hipótese de desapro-
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priação de bens improdutivos de empresas abandonadas ou falidas.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai às Comissões de Assuntos Sociais; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa os Deputados Marcos
Montes e Roberto Santiago, como membros titulares,
em substituição aos Deputados Guilherme Campos e
Fábio Faria, e os Deputados Eduardo Sciarra e Ademir
Camilo, como membros suplentes, em substituição aos
Deputados Geraldo Thadeu e Arolde de Oliveira, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 595, de 2012, conforme
s Ofício nº 1.638, de 2012, da Liderança do PSD 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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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa o Deputado Nilton Capixaba, como membro titular, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº

594, de 2012, conforme o Ofício nº 462, de 2012, da
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa:

conforme o Ofício n° 197, de 2012, da Liderança
do PT na Câmara dos Deputados; e
– os Deputados Ronaldo Zulke e Afonso Florence, como membros titulares, em substituição aos
Deputados Jilmar Tatto e Janete Rocha Pietá, e
os Deputados Luci Choinacki e Waldenor Pereira,
como membros suplentes, em substituição aos
Deputados Beto Faro e Valmir Assunção, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 593, de 2012,
conforme o Ofício n° 198, de 2012, da Liderança
do PT na Câmara dos Deputados.

– o Deputado Newton Lima, como membro suplente, em substituição ao Deputado João Paulo
Lima, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória n° 592,
de 2012, conforme o Ofício n° 196, de 2012, da
Liderança do PT na Câmara dos Deputados;
– os Deputados Geraldo Simões e Iriny Lopes,
como membros titulares, em substituição aos
Deputados Jilmar Tatto e Janete Rocha Pietá, e
os Deputados Jorge Bittar e Vanderlei Siraque,
como membros suplentes, em substituição aos
Deputados Beto Faro e Valmir Assunção, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 595, de 2012,

É o seguinte o Ofício:

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2012 – PLEN
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto das Propostas de Emenda à Constituição nos 74 e
83, de 2011, e nº 33, de 2012, por versarem sobre a
mesma matéria.
Justificação
A PEC nº 74, de 2011, primeiro signatário o Senador ACIR GURGACZ, acrescenta parágrafo único
ao art. 228 da Constituição Federal para estabelecer
que, nos casos de crimes de homicídio doloso e roubo seguido de morte, tentados ou consumados, são
penalmente inimputáveis os menores de quinze anos.
Já a PEC nº 83, de 2011, do Senador CLÉSIO
ANDRADE, estabelece a maioridade civil e penal aos
dezesseis anos, tornando obrigatório o exercício do
voto nesta idade.
A PEC nº 33, de 2012, do Senador ALOYSIO
NUNES FERREIRA, por sua vez, altera a redação dos
arts. 129 e 228 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo único para prever a possibilidade de
desconsideração da inimputabilidade penal de maiores
de dezesseis anos e menores de dezoito anos por lei
complementar.
Todas as Propostas foram encaminhadas à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde
apenas a segunda já foi distribuída para a elaboração
de relatório pelo Senador ora requerente.
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Pelo exposto, impõe-se que esta Casa Legislativa
delibere pela tramitação em conjunto das proposições
acima referidas, por regularem a mesma matéria (art.
258, RISF).
Sala das Sessões, – Senador BENEDITO DE
LIRA
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 744
e 745, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando os autógrafos das seguintes matérias, respectivamente:
– Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (nº
2.793/2011, na Casa de origem), que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos;
altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal; e dá outras providências, sancionado e convertido na Lei nº 12.737,
de 2012; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2006 (nº
7.177/2002, na Casa de origem), que altera a
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para tornar
obrigatório o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, de coletor de urina
e de sonda vesical pelos planos privados de assistência à saúde, sancionado e convertido na
Lei nº 12.738, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
– Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2006 (nº
6.578/2009, naquela Casa), da Senadora Serys
Slhessarenko, que dispõe sobre as organizações criminosas, os meios de obtenção da prova, o procedimento criminal; altera o Decreto Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal; revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de
1995; e dá outras providências; e
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– Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 275, de 2008 (nº
5.658/2009, naquela Casa), de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que altera o Decreto Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, as Leis
nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente, 8.072, de 25 de julho
de 1990 – Lei de Crimes Hediondos, e 11.771, de
17 de setembro de 2008 – Política Nacional de
Turismo, com a finalidade de aprimorar o combate
à exploração sexual de crianças e adolescentes.
São os seguintes os Substitutivos:

1561

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74579
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74580 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1562

Dezembro de 2012

1563

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74581
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74582 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1564

Dezembro de 2012

1565

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74583
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74584 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1566

Dezembro de 2012

1567

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74585
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74586 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1568

Dezembro de 2012

1569

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74587
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74588 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1570

Dezembro de 2012

1571

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74589
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74590 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1572

Dezembro de 2012

1573

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74591
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74592 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1574

Dezembro de 2012

1575

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74593
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74594 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1576

Dezembro de 2012

1577

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74595
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74596 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1578

Dezembro de 2012

1579

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74597
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74598 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1580

Dezembro de 2012

1581

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74599
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74600 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1582

Dezembro de 2012

1583

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74601
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74602 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1584

Dezembro de 2012

1585

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74603
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74604 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1586

Dezembro de 2012

1587

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74605
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74606 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1588

Dezembro de 2012

1589

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74607
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74608 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1590

Dezembro de 2012

1591

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74609
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74610 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1592

Dezembro de 2012

1593

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74611
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74612 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1594

Dezembro de 2012

1595

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74613
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74614 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1596

Dezembro de 2012

1597

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO74615
2012

Quarta-feira 19

DEZEMBRO 2012

74616 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2006, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de lei do Senado nº 275, de 2008, vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa
e de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência comunica ao Plenário que será
publicado em avulsos e no Diário do Senado Federal
de 19 de dezembro do corrente o Parecer nº 51, de
2012-CN, da Comissão Mista de Controle das Ativi-
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dades de Inteligência, sobre a Mensagem n° 83, de
2012-CN (n° 323, de 2012, na origem), concluindo pela
apresentação do Projeto do Decreto Legislativo n° 576,
de 2012, que “aprova a Política Nacional de Defesa,
a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da
Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem n° 83, de 2012-CN (Mensagem n°
323, de 17/07/2012, na origem)”.
Comunica, ainda, que, nos termos do disposto
no art. 142 do Regimento Comum, a matéria terá sua
tramitação iniciada no Senado Federal.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Eu só queria fazer, Sr. Presidente,
este registro aqui, em nome do nosso bloco parlamentar. Eu diria que o dia de hoje, apesar de extenso, teve
uma forma, eu diria, até muito concentrada.
Tratamos prioritariamente de dois itens aqui: primeiro, da aprovação da medida provisória, muito bem
relatada pelo Senador Renan Calheiros, que cria um
ambiente novo no País, não só do ponto de vista da
redução das tarifas de energia, mas principalmente,
Sr. Presidente, no que diz respeito à política de insumo
e de incentivo à indústria, ao desenvolvimento econômico. E uma medida, Senador Renan Calheiros, que
encontra guarida em diversos planos e projetos apresentados pela Presidenta Dilma, no que diz respeito
ao enfrentamento a essa crise econômica mundial.
Então, aprovamos aqui a conhecida Medida Provisória 579, que tratava exatamente da questão da
redução tarifária e a reorganização no setor elétrico
brasileiro.
E, na outra ponta, Sr. Presidente, respondemos
aqui com a aprovação de diversas matérias que tratam
de planos de cargos, salários dos servidores dos três
Poderes, num dia que eu diria de intensa pauta e, ao
mesmo tempo, preparando a nossa caminhada para
encerrar este período com a apreciação do Orçamento.
Amanhã, teremos ainda a sessão do Congresso
para apreciação dos vetos, Espero que, até quinta-feira, nós tenhamos oportunidade também, ainda no
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Congresso Nacional, de promover a apreciação do
relatório final do Orçamento de 2013.
Agradeço também aos meus pares, desde a Comissão de Assuntos Econômicos até o Plenário, que
aprovaram aqui a nossa operação de crédito da Bahia,
com recursos, Senador Requião, para aplicação em
diversas linhas de investimentos no que diz respeito à
recuperação da nossa malha rodoviária para atender
a uma demanda importante, uma operação de crédito de R$600 milhões, dotando a Bahia de condições
de ajuste fiscal e, ao mesmo tempo, também do plano
de investimento.
Portanto, agradeço a V. Exª, Senador José Sarney.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senador, sem querer interrompê-lo, V. Exª poderia
autorizar o Senador Delcídio a descer da tribuna?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Senador Delcídio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço as palavras do Senador Gim e do
Senador Walter Pinheiro. Também devo agradecer a
todos os Senadores que colaboraram para que esta
sessão pudesse...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, permita-me fazer um registro...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
dentro da mesma linha do Senador Walter Pinheiro e
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do Requião, só para – obrigado, Senador Randolfe –
comunicar ao Senador Delcídio que ele já pode descer
da tribuna. O Senador Requião está autorizando aqui.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Está bem.
Sr. Presidente, da mesma forma, agradecer...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos ouvir o Senador Randolfe e, depois, eu
darei a palavra a V. Exª.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
é só um segundo só, porque eu vou acompanhar os
outros Líderes na missão.
Quero dizer da minha alegria no dia de hoje de
poder ter votado todos esses empréstimos, de ter votado todas as matérias importantes. Agora, por último,
votamos o Plano Nacional de Irrigação, que é muito
importante; a MP nº 579, que mudou o ritmo deste País
ao se entender que se pode ganhar dinheiro, sim, mas
limitando e ajudando, principalmente os mais humildes,
com um relatório perfeito, construído com a sabedoria
do Senador Renan Calheiros, com ajuda do Senador
Eduardo Braga, do Randolfe, de todos aqui que participaram efetivamente.
O que eu queria dizer é que estou muito feliz hoje
pelos planos de cargos e salários de todos os servidores que passaram por aqui. Realmente, um dia como o
de hoje é um dia muito gratificante para poder exercer
esta função muito grande, principalmente sob a sua
batuta, Sr. Presidente José Sarney, com a sua experiência, conduzindo até a uma hora desta, com muita
sabedoria, com muita tranquilidade, dando a esta Casa
o status que ela merece. Parabéns, Presidente Sarney.
E a todos os Srs. Senadores um feliz Natal e um
2013 com muita saúde para todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Obrigado a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, eu queria...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço a V. Exª que ouçamos o Senador Randolfe. Em seguida, V. Exª falará.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Perfeito.
Sr. Presidente, esta talvez seja uma das últimas
sessões do Senado Federal sob a sua Presidência.
Permita-me aqui fazer um registro. V. Exª sabe que, no
primeiro dia aqui, da sua eleição à Presidência, dispu-
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tei com V. Exª e tive a honra de fazer um democrático
debate com V. Exª sobre o Senado. Tive a honra, e
reitero isso, incluo isso na minha biografia, não só por
ter participado desse momento, mas pela convivência
e pela condução que V. Exª aqui deu.
Muitos registros foram feitos aqui diferentes em
relação ao dia de hoje. Eu acho que o registro primeiro e fundamental a ser feito é por essa sua gestão à
frente da Mesa Diretora, à frente do Senado Federal.
Em especial, eu posso falar isso como testemunha, V.
Exª sabe, nós temos uma posição política aqui que se
diferencia do Bloco PSDB/Democratas, mas tenho uma
posição política de divergências com o Governo Federal
e sou testemunha da condução democrática que V. Exª
tem dado, respeitando os direitos e as manifestações
das minorias parlamentares, como é característico do
Parlamento. Então, não poderia terminar esse período
legislativo, Sr. Presidente, sem fazer esse registro. Em
especial porque também, nesse dia de intenso trabalho,
Senador Renan, 21h51m, votamos inúmeros projetos,
além da MP nº 579, que teve o nosso voto, teve o voto
do PSOL favorável, votamos um conjunto de matérias
importantíssimas.
Mas eu quero destacar que esta sessão de hoje
também encerra, deverá ser a última sessão deste período do Senado Federal. E eu não poderia encerrar,
Sr. Presidente, sem fazer este registro, sem agradecer
a possibilidade da democrática convivência que nós
tivemos e sem deixar de registrar aqui que a condução dada por V. Exª possibilitou isso: que o Parlamento
seja o espaço, a gênese, a essência do Parlamento,
em que há pluralidade de opiniões e há pluralidade de
manifestações. Oxalá no futuro a condução continue
sendo dessa natureza, porque é da natureza do Parlamento o espaço para o democrático debate.
Então, não poderia deixar encerrar aqui sem
fazer esse registro e esse cumprimento, Presidente
José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Fico muito gratificado com as palavras de V.
Exª, sobretudo porque eu testemunho também o brilhante mandato que V. Exª vem fazendo nesta Casa,
com o respeito de todos nós, com absoluta sabedoria,
defendendo as suas ideias, mas, ao mesmo tempo,
tendo sentimento do que significa o Poder Legislativo
e a convivência, e o diálogo, e a nossa busca de harmonia que sempre temos buscado dentro desta Casa.
Muito obrigado a V. Exª.
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Parabéns também pelo mandato que está desempenhando.
Com a palavra o nosso Senador Delcídio do
Amaral.
Eu peço desculpas a ele...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... antes de lhe dar a palavra.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Não, Sr. Presidente. Eu estou rubricando todas as
páginas desses empréstimos, porque o pessoal aqui
está exigindo isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está bem. Eu pensei que V. Exª estivesse...
V. Exª está fazendo uma coisa inédita nesta Casa: falando sem falar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, quero
também cumprimentá-lo pelo trabalho extraordinário
de V. Exª e de todo o Senado Federal hoje e ao longo
deste ano.
Gostaria de registrar aqui requerimento que encaminhei à Mesa hoje de inserção em ata de voto de
aplauso e congratulações ao Sport Club Corinthians
Paulista, que, no último domingo, dia 16, conquistou o
Campeonato Mundial de Clubes no Japão, depois de ter
conquistado a Libertadores e o Campeonato Brasileiro,
em 2011. Assim, cumprimento o técnico Tite e todos
jogadores do Corinthians, bem como o seu Presidente.
Peço que seja transcrito na íntegra o requerimento, Sr. Presidente.
Como torcedor do Santos, achei que o Corinthians Futebol Clube e toda a sua fiel torcida honraram
o futebol brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
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mesma linha dos demais colegas, quero parabenizar V.
Exª pela condução dos trabalhos do Senado Federal.
Foi um ano de eleições, mas, mesmo assim, o
Senado Federal não se furtou aos seus compromissos
de votar as matérias mais importantes.
Ainda haverá amanhã sessão do Congresso Nacional. Ainda haverá a sessão do Congresso Nacional
para a aprovação do Orçamento Geral da União. Ainda nesta semana haverá trabalho aqui no Congresso,
no Senado.
Eu quero dizer a V. Exª que encerro o ano satisfeito pelos trabalhos nas comissões, em especial
aqui no plenário no Senado Federal, onde votamos
matérias importantes para o povo brasileiro, para a
Nação brasileira.
Parabenizo V. Exª pela condução dos trabalhos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Os Srs. Senadores Cyro Miranda, Cássio Cunha
Lima, Alvaro Dias, Renan Calheiros e a Srª Senadora
Angela Portela enviaram discursos à Mesa, para serem
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado
com o Inciso I e § 2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro das matérias sobre o julgamento do
mensalão intituladas: “O banco do mensalão”, publicada pela revista Veja de 12/09/2012 e “Valério disse
em depoimento que pagou para cessar chantagens
em Santo André”, publicada pelo jornal Estado de S.
Paulo de 03/11/2012.
As matérias destacam os rumos de um julgamento histórico realizado pelo Supremo Tribunal Federal
envolvendo o escândalo do mensalão. Condenações
de integrantes de uma quadrilha que usava o dinheiro
público para comprar apoio político e as revelações
de Marcos Valério.
Sr Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Atrasos
quase dobram custo da obra de transposição do Rio
São Francisco”, transmitida pelo Jornal Nacional em
sua edição de 26 de novembro de 2012.
A matéria destaca o atraso das obras de transposição do Rio São Francisco e a elevação dos custos
em virtude desse atraso, que seriam inicialmente de
R$ 4,5 bilhões, mas já estão em R$ 8,2 bilhões.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÁSSIO CUNHA LIMA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro das matérias sobre a Operação Porto
Seguro da Polícia Federal intituladas: “A Sedução do
Poder”, publicada pela revista Época de 3/12/2012,
“Uma mulher que sabe demais”, publicada pela revista Veja de 5/12/2012, e “As Reinações de Rosemary”,
publicada pela revista Isto É de 5/12/2012.
As matérias destacam a atuação de Rosemary
Nóvoa de Noronha, ex-chefe de gabinete do escritório
da Presidência da República em São Paulo, como ela
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agia nos bastidores fazendo favores para amigos e
empresas em troca de viagens, carros e poder.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso Nacional tem
tido um papel institucional da mais alta relevância na
elaboração e no aperfeiçoamento de políticas públicas
capazes de produzir o desenvolvimento econômico e
social brasileiro.
Imbuída desse propósito, esta Casa tem contribuído de forma qualificada para a elaboração de leis
que aperfeiçoam o ambiente de investimentos e promovem a melhoria da qualidade de vida da população.
A Lei que criou as Parcerias Público-Privadas, a
legislação que facilita a vida do microempreendedor
individual, a criação do Cadastro Positivo, e a nova
Lei de Falências são alguns exemplos desse trabalho,
voltado para o aumento da competitividade do País e
para a geração de emprego e renda.
Agora, mais uma vez, iremos concluir nesta Casa
o exame de matéria de grande relevância. Trata-se do
Projeto de Lei de Conversão n° 30, de 2012, oriundo
da Medida Provisória n° 579, de 2012, que propôs, aos
seus detentores, a possibilidade de renovação antecipada das concessões do setor elétrico que vencerão
até 2017, e a redução de encargos setoriais, tudo com
o objetivo de reduzir as tarifas de energia elétrica em
âmbito nacional.
Essa antecipação contribuirá para uma redução média de 16% nas tarifas ao consumidor final de
energia elétrica, resultante do compartilhamento, com
o consumidor, dos ganhos expressivos das empresas,
decorrentes da amortização dos seus investimentos
ao longo dos anos. Trata-se de uma iniciativa que irá
beneficiar os consumidores residenciais e o setor produtivo nacional, além de permitir a renovação dessas
concessões em favor dos empreendedores que hoje
as operam, entre os quais se destaca a Eletrobras.
A mim, honrosamente, coube o desafio de ser
o relator dessa Medida Provisória na Comissão Mista
designada para examiná-la, presidida pelo Deputado
Jilmar Tatto, e que teve como Vice-Presidente o Senador Delcídio Amaral, profundo conhecedor da matéria.
Com o objetivo de compreender melhor esses
temas e de ampliar a participação dos interessados
no seu debate, realizamos quatro audiências públicas na Comissão. Por elas passaram representantes
das empresas do setor, dos consumidores, dos sindicatos, dos governos estaduais e do Governo Federal.
Foi um debate amplo, democrático e aberto, em que
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pudemos ouvir de todos seus argumentos, dúvidas e
ponderações.
Em decorrência dessas audiências e das quase
50 emendas acatadas, alguns aprimoramentos foram
introduzidos na Medida Provisória. Todos esses ajustes
foram feitos sem descuidar da manutenção dos objetivos centrais da MP n° 579, que são a efetiva modicidade tarifária e a competitividade da indústria nacional.
Entre as emendas que acolhi, merecem destaque as que propuseram atender o pleito das permissionárias – em geral pequenas cooperativas rurais de
energia elétrica. Muito justamente, elas desejavam se
beneficiar da alocação de cotas de garantia física de
energia e de potência das usinas hidrelétricas, a serem
atribuídas às distribuidoras pela ANEEL.
O próprio Governo também deu contribuição ao
aprimoramento da matéria. Durante o seu debate, a
Medida Provisória n° 591 corrigiu problema existente
na MP n° 579, relativo às concessões de transmissão,
permitindo o pagamento do valor dos ativos existentes em 31 de maio de 2000, considerados não depreciados, desde que registrados pela concessionária e
reconhecidos pela ANEEL.
Objetivando dar celeridade ao processo de aperfeiçoamento da legislação, acolhi a nova redação dessa
questão, dada pela MP n° 591, e a introduzi no PLV
n° 30, como emenda da relatoria. Tudo isso contribuiu
para aprimorar o texto que estamos aprovando.
Estou convencido de que a Presidente Dilma
Rousseff e o Ministro Edison Lobão, das Minas e Energia, tiveram grande senso de oportunidade ao editar
essa Medida Provisória, uma iniciativa engenhosa,
ousada e necessária para resolver dois problemas a
um só tempo: baixar tarifas e solucionar a questão do
vencimento das concessões do setor elétrico, que deverão ocorrer nos próximos anos, de modo a garantir
a continuidade e a qualidade do serviço.
É preciso esclarecer que as tarifas de energia elétrica no Brasil estão em patamares demasiadamente
elevados em relação às tarifas de outros países, o que
prejudica bastante a competitividade brasileira no mercado internacional e pesa no orçamento da população.
Infelizmente, a indústria brasileira, que também
enfrenta outras adversidades, convive com a quarta
energia mais cara do planeta. Perdemos apenas para
a Itália, Turquia e República Tcheca. Os chineses,
Senhor Presidente, que ocupam o segundo lugar nas
exportações mundiais, cobram da sua indústria a metade do valor da tarifa de energia praticada no Brasil.
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Isso se torna ainda mais absurdo se considerarmos
que quase 70% da nossa produção de energia elétrica são provenientes de fonte hídrica, a mais barata e
mais limpa do mundo.
Este é o contexto no qual deve ser compreendido
o PLV n° 30, de 2012, resultado de todo esse esforço
do Congresso Nacional. Tudo considerado, parece-me, portanto, absolutamente racional e defensável a
promoção imediata da redução das tarifas de energia
elétrica. O Congresso Nacional caminha na direção
das expectativas do setor produtivo e da população.
Depois da redução da taxa de juros, essa é a nova
demanda nacional.
Só nos falta, agora, apreciar o Parecer da Comissão Mista, considerando a emenda introduzida
na Câmara dos Deputados, que também deu a sua
contribuição e apreciou a matéria celeremente, para
podermos concluir a sua tramitação e enviá-la à sanção presidencial.
Essa emenda da Câmara é de autoria do Deputado Vicentinho, que pretende submeter os serviços de fornecimento de energia elétrica a padrões de
saúde e segurança no trabalho definidos pela Agência
Nacional de Energia Elétrica e pela legislação, assim
como a critérios adequados à terceirização de alguns
desses serviços.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, como se sabe,
o elevado preço atual da energia elétrica é causado,
sobretudo, pelo peso dos encargos e dos tributos incidentes sobre as contas de luz. Eles representam quase 50% do preço final da energia. Um dos importantes
passos da MP n° 579, agora PLV n° 30, é a redução da
incidência, sobre a conta de luz, de alguns encargos
setoriais, como a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), a Reserva Global de Reversão (RGR) e a
Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC).
Essa redução se dará sem solução de continuidade dos programas sociais custeados por esses
encargos, mediante a transferência, para a Conta de
Desenvolvimento Energético, de recursos do Tesouro
Nacional, através de créditos que a Eletrobras detém
contra Itaipu e que serão adquiridos pela União.
Além da redução de encargos, a Medida Provisória considera que os investimentos feitos pelas
empresas para a construção de usinas, subestações
e linhas de transmissão e distribuição no passado já
foram devidamente amortizados, pagos pela sociedade brasileira ao longo dos anos. Não é justo que o que
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agora se transformou em lucro abundante seja revertido apenas para as empresas.
Tenho argumentado, por isso, que a Medida Provisória n° 579 fez uma opção política e social muito clara,
mantida no PLV n° 30. Ela divide com os consumidores
os ganhos que hoje são apropriados exclusivamente
pelos atuais concessionários, e interrompe, assim, prorrogações indefinidas, uma prática prejudicial ao País.
Não se trata de inovação descabida, como alguns querem fazer crer. Desde o Código de Águas, a
primeira legislação setorial feita ainda em 1934, já se
previa que os ganhos resultantes dessas concessões
deveriam ser repassados ao consumidor.
Afinal, não podemos nos esquecer de que o que
está sendo concedido à exploração de terceiros são
bens públicos, cujos resultados devem beneficiar a população, após a justa e necessária remuneração dos
investimentos necessários para tanto.
No caso presente, convém repetir, os investimentos feitos já foram devidamente remunerados. Os que
ainda não foram, serão indenizados pelo Governo Federal, como propôs a Medida Provisória e foi mantido
no PLV ora em exame.
Além disso, nos últimos anos, a venda de energia
tem sido feita em regime de livre negociação de preços
pelas empresas do setor, cujas concessões têm prazo
definido, segundo o que estabelece a Constituição. Ou
seja, os investidores conhecem e aceitam os riscos
inerentes aos seus negócios, certamente porque eles
são bons negócios.
Alguns poucos segmentos, insatisfeitos com a
Medida Provisória, tentaram embaçar a discussão com
argumentações insustentáveis sobre quebra de contratos, isonomias inexistentes, retóricas apocalípticas
e outras cortinas de fumaça com que buscaram obscurecer o fato, já repetido, de que é injusto continuar
cobrando do consumidor o investimento já amortizado
no prazo da concessão.
Dissipada a névoa, estamos diante de uma questão elementar, fácil de ser compreendida: ou beneficiamos os consumidores, com a redução da conta da
luz ou pagamos novamente o que já foi amortizado em
anos anteriores. Para mim a resposta é clara como a
luz do sol.
Assim, o PLV n° 30 nos coloca no caminho correto, porque há uma unanimidade nacional sobre a
inadiável necessidade de reduzirmos as tarifas de
energia elétrica.
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Segundo estimativas da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (FIPE), essa redução poderá
elevar a taxa de crescimento da economia brasileira
entre 3% e 5,7%, de acordo com a extensão do corte
nas tarifas.
Estudos recentes da Associação Brasileira de
Grandes Consumidores Industriais de Energia e de
Consumidores Livres (Abrace) também mostram que,
para cada real a menos pago nas tarifas, há um aumento de quase nove reais no PIB brasileiro, exatos
8,7. Esse fator multiplicador da redução das tarifas de
energia elétrica na economia interna é, portanto, uma
vantagem que precisa ser devidamente sopesada pelo
Congresso Nacional.
Como decorrência natural dessa expansão da
economia, espera-se a criação de quase cinco milhões de empregos, expectativa bastante animadora,
sobretudo diante da crise internacional que tem criando
entraves ao crescimento interno.
Além disso, ao reduzir o custo das empresas
com a diminuição da conta da energia, iremos propiciar o barateamento dos preços dos produtos e serviços, melhorando o salário real dos trabalhadores, por
meio da elevação de seu poder de compra. Como se
sabe, a energia elétrica é um dos itens de maior peso
no orçamento das famílias brasileiras, notadamente
para aquelas de menor renda.
Os dados do Governo Federal indicam que a redução das tarifas proporcionará um aumento da ordem
de 4% no consumo das famílias nos próximos cinco
anos. Essa ampliação do consumo, além de todos os
seus outros benefícios, certamente contribuirá para
cobrir eventuais perdas na arrecadação de ICMS dos
Estados e municípios com a aprovação do Projeto de
Lei de Conversão.
Penso que as indenizações inscritas no PLV n°
30 foram justas e corretas. Tanto é assim que 100%
dos concessionários de transmissão e de distribuição
e os geradores responsáveis por 60% da energia gerada atingida pela MP n° 579 aderiram à prorrogação.
As empresas de geração que legitimamente preferiram não aderir à prorrogação proposta continuarão
titulares das suas concessões até o vencimento estabelecido nos respectivos contratos.
Um aperfeiçoamento relevante que fizemos foi o
aprofundamento da redução dos encargos incidentes
sobre a tarifa de energia elétrica. Nesse caso, incluímos uma redução de 20% da Taxa de Fiscalização,
cobrada do consumidor para custear o funcionamento
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da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e
a devolução das sobras desses recursos quando o seu
orçamento não for inteiramente executado.
Em resumo, trabalhamos com equilíbrio, respeito
às leis, à Constituição e aos contratos para assegurar
tranqüilidade e segurança nessa nova etapa de construção do marco regulatório do setor elétrico. Não tenho dúvidas de que o Congresso, mais uma vez, deu
resposta adequada à sociedade brasileira, que não
aceita mais pagar uma das contas de luz mais caras
do mundo.
Fechar os olhos a essa iniciativa do Governo da
Presidente Dilma, ignorar seu alcance sócio econômico
e sua tempestividade, abdicar de seu efeito multiplicador na economia em favor de poucos, constituiria,
aí, sim, um verdadeiro apagão, só que, desta vez, um
apagão político.
Muito obrigado!
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores da República, recebemos na semana passada
em nossa capital, Boa Vista, a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional –
que investiga a violência contra as mulheres no Brasil. Representada pela senadora Ana Rita (PT/ES), a
CMPI visitou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), o Centro Humanitário de Apoio
à Mulher (Chame) e o Ministério Público dos Direitos
da Mulher, Juizado Especial, Defensoria Pública e a
Casa Abrigo de Boa Vista.
Titular desta Comissão e autora do requerimento que garantiu a realização da diligência desta CPMI
em Roraima, constatei, juntamente com a relatora da
CPMI, senadora Ana Rita, os sérios problemas existentes nos órgãos de atendimento às mulheres que são
vítimas da violência doméstica e sexual no meu Estado.
De acordo com a relatora, de modo geral, a CPMI
detectou desde a falta de pessoal especializado, até a
total inexistência de unidades no interior para atender
às mulheres indígenas, chegando à precariedade reinante nos poucos órgãos existentes na Capital.
Esta situação de precariedade tem dificultado
uma estatística fiel dos casos de crimes praticados
contra a mulher em Roraima. Tudo isso, sem falarmos
no acúmulo de inquéritos que estão parados na Delegacia Especializada da Capital, por falta de servidores
para darem andamento às ações.
O Mapa da Violência 2012 – elaborado pelo Instituto Sangari/Ministério da Justiça – mostra que Boa
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Vista, nossa capital, ocupa a 18ª posição no ranking
das capitais mais violentas do País, em homicídios de
mulheres, ostentando uma taxa de 5,6 assassinatos
para grupo de 100 mil mulheres.
Ironicamente, a única delegacia especializada
existente em nossa capital, não dispõe de telefone
nem tampouco de acesso a internet para verificar os
antecedentes criminais dos agressores denunciados.
As escrivãs e agentes, que se esmeram para fazer
esta investigação, precisam se deslocar para outras
delegacias ou vão até o Instituto de Criminalística. A
DEAM de Boa Vista tem três delegadas e 24 servidores lotados, sendo que só cerca de 20 deles trabalham efetivamente, e os demais estão de licença por
motivo de saúde.
Para os senhores terem noção do quadro, basta
dizer que dos mais de oito mil inquéritos que tramitam
por esta delegacia, seis mil estão parados, pela simples falta de funcionários. Aliás, os funcionários que
receberam a CPMI relataram que a falta de pessoal e
de estrutura comprometem o atendimento às vítimas
de violência em todo o Estado. Isto porque, além da
DEAM da Capital, Roraima só conta com mais uma
delegacia especializada, na cidade de Caracarai. Mesmo assim, esta DEAM não tem nenhuma comunicação
com a DEAM da Capital.
Ainda de acordo com a relatora da CPMI, no
Poder Judiciário de Roraima, a situação não é muito
diferente. Em todo o Estado existe apenas um Juizado
Especializado à Mulher Vítima de Violência. Durante
a diligência, o juiz titular do juizado especial, Jefferson Fernandes da Silva, que acumula a função com
a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência, afirmou que a grave situação da DEAM de
Boa Vista, levou o Poder Judiciário a denunciar o caso
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Isso não significa dizer que no Ministério Público
ou na Defensoria Pública do Estado, o cenário é menos pior. Nestes órgãos também faltam profissionais.
Conforme o juiz avaliou, 80% dos atendimentos
às vítimas de violência de gênero são feitos por delegados não especializados e fora da unidade exclusiva
para o atendimento às mulheres afetadas pela violência.
Diante das integrantes da CPMI, o juiz ressaltou
o fato de a maioria dos casos de violência ocorrerem
geralmente aos finais de semana ou à noite, quando
a delegacia especializada está fechada. Vale informar
que na DEAM de Boa Vista não há plantão nem funcionamento aos sábados, domingos e feriados. Da
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segunda-feira até a sexta-feira, o horário de atendimento é bastante reduzido: apenas das 07h30 às 13h30.
Depois desse horário, as mulheres vítimas de
violência precisam procurar a central de polícia, que
criou um plantão como uma alternativa para sanar a
falta de pessoal para cobrir todas as delegacias do
Estado. Todo este diagnóstico de precariedades estará relatado no documento final que a CPMI entregará
à sociedade em março de 2013, por ocasião da passagem do 8 de Março – Dia Internacional da Mulher.
Ao mostrar a realidade de violência contra a
mulher no Brasil, o relatório evidenciará as boas e
péssimas práticas encontradas, assim como os equipamentos e as redes de atendimento, existentes no
país. Será a oportunidade que teremos de nos debruçarmos sobre as recomendações que a CPMI fará aos
órgãos competentes da União, Estados e municípios
sobre a aplicabilidade da legislação atinente ao combate à violência contra a mulher, em especial, a Lei
Maria da Penha.
Mal que afeta cerca de 70% das mulheres e
meninas em todo o planeta, todos os dias, a violência
contra a mulher tem sido responsável pela morte de
mais de 92 mil mulheres, nos últimos 30 anos, no Brasil. Penúltimo Estado visitado pela CPMI do Senado,
Roraima aparece no Mapa da Violência 2012, em 13º
lugar entre os Estados da federação em número de
assassinatos de mulheres. Dados deste mapa mostram que Roraima tem uma taxa de homicídios de 5,0
assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres.
Trata-se, portanto, de índice que fica acima da média
nacional, que é de 4,6.
Neste cenário, e diante do que constatamos na
diligência, digo, com tristeza, que as mulheres de Roraima, que são vítimas da violência sexista, estão totalmente desprovidas dos direitos básicos a que devem
têm acesso todos os cidadãos do mundo. A impressão
que eu tenho hoje, depois do que testemunhei, é de
que o caos instalado nos espaços destinados a oferecer proteção à mulher é uma coisa institucionalizada.
Ou seja, o Governo do Estado de Roraima conhece
a situação, mas nada faz para mudá-la. Mas eu estou
convicta de que este cenário não pode perdurar. O
Governo do meu Estado tem a obrigação política e
administrativa de adotar urgentemente, as medidas
necessárias à efetiva proteção das vítimas de violência de gênero.
Direcionar recursos para resolver a situação de
violência que afeta as mulheres de Roraima, é pos-
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sível, fácil e legal de fazer. Basta, para tanto, que se
tenha vontade política, visão administrativa e compromisso com a cidadania de todos os que compõem
nossa população; independentemente de raça, etnia,
gênero, origem, religião, idade, situação civil, condição
de saúde, ou qualquer outra forma de diferenciação.
Não me calarei até ver a situação mudar. É o registro que faço hoje. Muito Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, depois do brilhante discurso do Senador
Delcídio do Amaral, lembrando às Srªs Senadoras e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012

ORDEM DO DIA

4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2012

1
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD,
que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos
Autorais e estabelece condições para o exercício das prerrogativas do Escritório Central cujo
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos
direitos relativos à execução pública de obras
musicais e literomusicais e de fonogramas.
(Pendente de emissão de pareceres da CCJ
e da CAE.)
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que altera a redação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de
2009, para ampliar o prazo de adesão ao regime especial de precatório até a data de 31
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.

Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 523, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 523, de 2012 (nº 555/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Adicional que Altera o Acordo de
Seguridade Social ou Segurança Social entre
a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, assinado em Brasília, em 9 de
agosto de 2006.
Parecer favorável, sob nº 1.502, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Cidinho Santos.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 537, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de 2012 (nº 513/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Decisão do Conselho do Mercado
Comum do Mercosul de nº 15/08, das Dispo-
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sições Transitórias para Atualizar/Modificar e
Implementar a Tabela de Equivalências Anexa
ao Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos
de Nível Fundamental e Médio Não-Técnico,
acordada em 30 de junho de 2008, na cidade
de San Miguel de Tucumán.
Parecer favorável, sob nº 1.541, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Cristovam Buarque.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 540, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 540, de 2012 (nº 539/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
de Moçambique relativo ao Reconhecimento
Mútuo de Carteiras de Habilitação, assinado
em Brasília, em 17 de junho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.606, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Cidinho
Santos.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 541, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 541, de 2012 (nº 562/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Conselho de Ministros
da Bósnia-Herzegovina sobre a Isenção Parcial de Vistos, assinado em Sarajevo, em 19
de junho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.659, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Cidinho Santos.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 546, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 546, de 2012 (nº 44/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Técnica en-
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tre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Organização para a Libertação da
Palestina, em Nome da Autoridade Nacional
Palestina, assinado em Ramallah, em 17 de
março de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.660, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Inácio
Arruda.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 547, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 547, de 2012 (nº 524/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Comunidade Europeia de Energia Atômica na
Área de Pesquisa sobre Energia de Fusão,
assinado em Brasília, em 27 de novembro
de 2009.
Parecer favorável, sob nº 1.661, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Delcídio do
Amaral.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 548, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 548, de 2012 (nº 552/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Argelina Democrática
e Popular, assinado no Rio de Janeiro, em 21
de maio de 2009.
Parecer favorável, sob nº 1.662, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Inácio Arruda.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 549, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 549, de 2012 (nº 607/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria
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Penal entre a República Federativa do Brasil
e a República Federal da Alemanha, assinado em Berlim, no dia 3 de dezembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 1.663, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 550, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 550, de 2012 (nº 563/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo para a Constituição da Academia
Internacional contra a Corrupção como Organização Internacional, celebrado em Viena, em
2 de setembro de 2010, e assinado pelo Brasil
em 22 de dezembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.664, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Cidinho Santos.
14
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 68, de 2012 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.514, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro), que reabre o
prazo estabelecido no art. 4º da Resolução nº
59, de 26 de novembro de 2010, do Senado
Federal, a fim de que o Estado do Rio Grande
do Norte contrate a operação de crédito externo nela prevista.
15
REQUERIMENTO Nº 979, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
979, de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei da
Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de Lei do
Senado nº 136, de 2011, a fim de que tenham
tramitação autônoma (proteção à mulher nas
relações de trabalho).
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16
REQUERIMENTO Nº 1.038, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.038, de 2012, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta 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, 85 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 e 276 a 283,
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470,
de 2011; 50, 90, 97, 209 e 371, de 2012, para
que sejam analisados pela Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa
do Consumidor, que examina os Projetos de
Lei do Senado nºs 281; 282; e 283, de 2012.
17
REQUERIMENTO Nº 1.083, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.083, de 2012, do Senador Acir Gurgacz,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (institui o Sistema Nacional de
redução de CO2).
18
REQUERIMENTO Nº 1.084, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.084, de 2012, do Senador Rodrigo Rollemberg, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 45, de 2008, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(patrimônio cultural subaquático brasileiro).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 21 horas e 56 minutos.)
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