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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e 

encerra-se às 18 horas e 58 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Ata da 89ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 6 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Romero Jucá, Jayme Campos, Roberto Requião,  
Eduardo Suplicy, Paulo Paim e Cristovam Buarque
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 45, 
de 2013, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática, que comunica a 
apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Decreto Legislativo nºs 358, 553, 554, 561, 566 e 
572, de 2012; 1, 2, 13, 14, 20, 23, 26, 33, 34, 37, 44, 
48, 51, 53, 55, 58, 64, 68, 75 e 80, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 45/2013 – CCT

Brasília, 4 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, 
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 358, 553, 554, 561, 566 e 572 de 2012; 1, 2, 
13, 14, 20, 23, 26, 33, 34, 37, 44, 48, 51, 53, 55, 58, 
64, 68, 75, e 80 de 2013.

Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.   

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com referência ao Ofício nº 45, de 
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O primeiro orador inscrito é o Senador 
Raupp, que ocupará a tribuna.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Senador Roberto Requião, Srªs e Srs. 
Senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento 
sobre o programa habitacional brasileiro, e no Estado 
de Rondônia, eu queria aqui, Sr. Presidente, fazer uma 
leitura de matéria que achei muito importante, tendo 
em vista que nós estamos comemorando a Semana do 
Meio Ambiente – ontem foi o Dia do Meio Ambiente –, 
e O Estado de S. Paulo traz matéria importante sobre 
a Amazônia brasileira, que diz o seguinte: 

Desmatamento, em 2012, foi o menor em 25 
anos. O desmatamento na Amazônia, em 2012, 
foi mesmo o menor da história, segundo os 
dados consolidados divulgados ontem pelo 
Governo federal e o Instituto Nacional de Pes-
quisas Especiais (Inpe). Pelos cálculos do Inpe, 
4.571 km² foram desmatados entre agosto de 
2011 e junho de 2012, que é quando come-

ça e termina o calendário de monitoramento 
por satélite. 
Isso representa uma redução de 29% em re-
lação ao mesmo período de 2010/2011 e de 
84% em relação a 2004, quando foi lançado 
o Plano de ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia Legal, (...).

Então, Sr. Presidente, essa é uma notícia muito 
alvissareira, muito interessante, porque demonstra que 
nós diminuímos em 30% o desmatamento na Amazô-
nia, em relação ao ano anterior. Acredito que, logo, 
logo, vamos chegar ao que tenho pregado muito aqui 
no Senado Federal, nas comissões, no plenário, que é 
o desmatamento zero. O produtor consciente, aquele 
que tem o documento da terra, seja ele um fazendeiro 
grande, médio, pequeno ou até mesmo um pequeno 
produtor da agricultura familiar, não quer mais desma-
tar. Ele tem consciência de que desmatar não é mais 
o caminho, que temos que preservar aquilo que está 
em pé e usar novas tecnologias, com financiamentos, 
com tecnologias apropriadas, das áreas antropizadas 
e já abertas. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Estado 
de Rondônia vive hoje um momento de muito otimismo 
e expectativa no setor econômico, com nítido reflexo 
na área habitacional. Esse entusiasmo, Sr. Presiden-
te, explica-se, em grande parte, pela instalação de 
grandes indústrias e pela construção das usinas hi-
drelétricas no Rio Madeira, gerando fundamentadas 
perspectivas de crescimento econômico com geração 
de renda e emprego.

Essa expectativa, como é natural, tem pressio-
nado o mercado imobiliário, provocando maior deman-
da de moradias, especialmente nas cidades de maior 
porte. Felizmente, Rondônia, como o resto do País, 
tem sido contemplada com projetos ousados na área 
habitacional, dentro do programa Minha Casa, Minha 
Vida, voltados principalmente para as famílias de baixa 
renda. De fato, esse programa, que tem revolucionado 
o setor imobiliário, está beneficiando milhares de fa-
mílias que estavam condenadas a pagar aluguel pelo 
resto de suas vidas, sem qualquer perspectiva de vi-
rem a ter sua casa própria.

Quando foi anunciado, em março de 2009, o pro-
grama Minha Casa, Minha suscitou reações de entu-
siasmo e de descrédito. Afinal, tinha metas ambiciosas, 
como a construção de um milhão de moradias apenas 
na primeira fase, com investimento de R$34 bilhões. 
Essa meta foi atingida em 2010, com a entrega de um 
milhão de casas populares, contemplando três faixas 
de renda familiar, sendo a primeira até R$1,6 mil men-
sais; a segunda, até R$3,1 mil; e a terceira, até R$5 mil 
mensais. O programa, entretanto, não ignorou o déficit 
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habitacional nas áreas rurais, onde as faixas, atendo 
ás questões de sazonalidade, foram fixadas em renda 
familiar anual: a primeira, até R$15 mil; a segunda, até 
R$30 mil; e a terceira, até R$60 mil por ano.

A Lei n° 12.424, de 16 de junho de 2011, esta-
beleceu as metas para a segunda fase do programa, 
prevendo o investimento de R$71,7 bilhões e a entre-
ga de dois milhões de moradias até o ano que vem. A 
segunda etapa também dá prioridade às famílias ca-
rentes, já que 60% das moradias são destinadas às 
famílias com renda mensal de até R$1.395 mil.

Em Rondônia, Sr. Presidente, a Caixa Econômica 
Federal vai aplicar, somente neste ano, R$1 bilhão no 
setor habitacional, o que representa um aumento de 
30% em relação ao ano passado. Em todo o Estado, 
há um déficit de 53 mil moradias para famílias de baixa 
renda. Até o mês de março, foram contratadas 14.397 
unidades na primeira faixa de renda e entregues 2.572 
moradias; na segunda e na terceira faixas de renda, 
com a utilização de recursos do Fundo de Garantia, 
foram contratadas 23.140 unidades e entregues 6.732 
casas populares. 

Os maiores investimentos se concentram na capi-
tal, Porto Velho, e nos Municípios de Ji-Paraná e Vilhena. 
Na capital, onde estão sendo aplicados R$754 milhões, 
foram contratadas 10.642 moradias, das quais 909 já 
foram entregues. Em Ji-Paraná, com investimentos 
de R$129 milhões, foram contratadas 1.944 unidades 
e entregues 1.254; e, em Vilhena, onde estão sendo 
aplicados mais de R$60 milhões, já foram entregues 
837 moradias das 1.080 contratadas. Mas a tendência 
é chegar a 2.000 unidades só na cidade de Vilhena.

O maior volume de recursos naturalmente se 
destina aos Municípios de grande porte, onde há maior 
demanda por moradias. Entretanto, o programa Minha 
Casa, Minha Vida atende a todo o território de Rondônia, 
aí incluídas as áreas rurais. Assim, a Superintendên-
cia do Incra tem promovido reuniões para cadastrar os 
agricultores familiares assentados nas áreas de reforma 
agrária, que terão acesso a recursos para construção, 
reforma ou ampliação da casa própria. O Programa 
atenderá ainda, no meio rural, aos pescadores, aos 
extrativistas, aos quilombolas e aos povos indígenas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o programa 
Minha Casa, Minha Vida está mudando a fisionomia 
das comunidades rondonienses que necessitam re-
duzir o déficit no setor habitacional, pressionado pelo 
crescimento econômico. Além de contribuir para a re-
dução desse déficit, o programa Minha Casa, Minha 
Vida dinamiza a economia, gera empregos e, assim, 
promove a inclusão social e a distribuição de renda.

Por todos esses motivos, em nome dos rondonien-
ses, quero parabenizar o Governo Federal pela exe-

cução desse programa, que tem propiciado condições 
de vida digna às famílias carentes e que já se revelou, 
além de um instrumento de promoção social, um me-
canismo eficaz de fomento ao nosso desenvolvimento.

Mas parabenizo ainda, Sr. Presidente, e agradeço 
a parceria do governo do Estado, do Governador Con-
fúcio Moura, que é do nosso partido, e das prefeituras 
municipais, que também têm realizado parcerias com 
o Governo Estadual e com o Governo Federal.

Eu sempre tenho dito que é muito bom trabalhar 
quando há um alinhamento político do Governo Fede-
ral, dos governos estaduais e dos governos municipais. 

E cito, aqui, o exemplo do Rio de Janeiro. Sempre 
falo, nos meus pronunciamentos no Estado, do Rio de 
Janeiro, que, há dez anos, era um Estado complicado, 
com muita violência, sem infraestrutura, com déficit em 
todas as áreas. Hoje, dado a esse alinhamento político 
do Governo Federal, do Governo do Estado, do nosso 
companheiro de partido, Sérgio Cabral, e do Prefeito 
Eduardo Paes, também do PMDB, tem havido grandes 
resultados, e o Rio de Janeiro mudou. E mudou para 
melhor. Hoje, o povo do Rio vive feliz, porque tem rece-
bido do Governo Federal, do Governo Estadual e das 
prefeituras municipais o tratamento devido, pois se trata 
de uma população que merece viver com dignidade.

E com o Estado de Rondônia não tem sido di-
ferente. O Governador Confúcio Moura tem estabele-
cido parcerias com as prefeituras municipais e com o 
Governo Federal para melhorar a qualidade de vida 
da população.

Encerro aqui a minha fala, citando a minha cidade, 
onde fui vereador, onde fui prefeito por dois mandatos 
e de onde saí com 94% dos votos em algumas cida-
des, para governar o Estado de Rondônia. Ali também 
estamos construindo as casas populares. Só em Ro-
lim de Moura, onde fui prefeito, já foram entregues às 
famílias de baixa renda 400 unidades habitacionais, e 
há mais 400 em construção.

Falo de Rolim de Moura, mas poderia falar de 
todas as cidades de Rondônia, da menor à maior ci-
dade, que estão recebendo investimentos do programa 
Minha Casa, Minha Vida, numa parceria do Governo 
Federal com o Governo Estadual e com as prefeituras 
municipais.

Encerro, portanto, Sr. Presidente, agradecendo 
mais uma vez ao Governo Federal por essas parcerias 
que têm dado resultado e que têm melhorado a qua-
lidade de vida da população do meu Estado de Ron-
dônia e, por que não dizer, de todo o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Com a palavra, para uma comunicação 
inadiável, o Senador Mozarildo Cavalcanti. 
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB – 
RR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a Câmara aprovou 
há poucos dias um projeto de minha autoria, que foi 
aprovado pelo Senado, e lá houve algumas alterações, 
diria até que alguns aperfeiçoamentos que regulamen-
tam, ao contrário do que saiu em algumas matérias 
da imprensa, a criação, a fusão de Municípios e até o 
seu desmembramento.

Em vez de ser como era antes, sem nenhum 
critério amarrado em lei, agora esse projeto volta ao 
Senado, nós vamos examiná-lo e, aprovando, teremos 
regras que são bem duras em relação à criação dos 
Municípios: exigir o mínimo de população, diferencial 
entre os Estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e 
Sudeste, estudo de viabilidade econômica prévio, ple-
biscito e, sobretudo, verificação da própria viabilidade 
econômica do Município que vier a ser criado ou que 
seja eventualmente fundido, de forma que garanta 
não só a oportunidade de que tenhamos uma divisão 
municipal adequada... Porque, por exemplo, no Pará 
nós temos o maior Município do Brasil, Altamira, que é 
maior do que vários países da Europa. No meu Estado, 
temos o Município de Caracaraí, que tem praticamente 
duas regiões completamente distintas: uma acima de 
onde fica a sede do Município, que é o Município de 
Caracaraí, e abaixo, muito abaixo mesmo, na fronteira 
com o Estado do Amazonas, nós temos a região do 
Baixo Rio Branco, que pertence ao Município de Ca-
racaraí, e tem não só uma geografia diferente como 
uma economia diferente, uma população diferente. 
Não há, portanto, condições de o prefeito desse Mu-
nicípio executar, de fato, administração e assistência 
a toda a região. 

Então, é muito importante analisarmos de ma-
neira muito fria essa questão, porque não podemos 
simplesmente engessá-la. Enquanto alguns Estados, 
como por exemplo Minas Gerais, têm 800 Municípios, 
outros Estados têm 10, 15. O meu, por exemplo, tem 15. 

Na verdade, o importante é que, com esse pro-
jeto, passando pela análise do Senado depois de vol-
tar da Câmara, vamos ter um marco regulatório para 
a criação de Municípios, não pura e simplesmente 
como está posto hoje: promover um plebiscito para 
criar o Município.

Fico feliz que a Câmara, ainda que passados 
muitos anos, tenha votado e aprovado praticamente 
por unanimidade a matéria – mais de 300 Deputados 
votaram a favor e apenas 30 Deputados votaram con-
tra. Entendo que vai, realmente, melhorar o contorno 
dos Estados, com Municípios capazes de se desen-
volver, melhorar a qualidade de vida dos habitantes 

e, sobretudo, ter esses cuidados anteriores todos de 
que eu falei. 

É importante dizer, Senador Requião, que já foi 
noticiado que serão criados mais de 400 Municípios. 
Pelo levantamento que fizemos, existem muitos pedi-
dos de fusão. Então, pelo contrário, ao invés de criar, 
nós vamos fundir alguns Municípios e, de fato, criar 
novos, mais ou menos uns 150. Ora, para um País que 
tem 5.400 Municípios criar mais 150, se é que serão 
criados, o que depende desses pré-requisitos... Nós 
realmente teremos um ordenamento que balize não 
ao deus-dará, pela vontade política de uma região, 
evitando que apenas por isso seja transformada uma 
área em Município.

Então, quero fazer este registro, dizer que o projeto 
deve chegar ao Senado de hoje para amanhã e pedir 
aos colegas Senadores que deem atenção a esse pro-
jeto, que interessa ao Brasil como um todo, sobretudo 
às regiões que não estão adequadamente divididas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Com a palavra, pela ordem de inscri-
ção, o Senador Ruben Figueiró.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eminente Senador pelo Paraná, 
Requião, Sras e Srs. Senadores, meu Estado, Mato 
Grosso do Sul, recebeu na manhã de ontem uma no-
tícia auspiciosa: a ida do Sr. Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, a Sidrolândia, fazendo-se acompa-
nhar de um contingente de 110 militares da Força Na-
cional de Segurança, para encontrar uma saída para 
o gravíssimo conflito entre índios e produtores rurais 
de meu Estado. O Sr. Ministro, ciceroneado pelo Go-
vernador André Puccinelli, foi ao Estado para verificar 
in loco a zona de conflito onde se localizam 35 fazen-
das de pequenos e médios produtores que se acham 
ameaçados por índios da chamada Aldeia Buriti, que 
consideram aquelas terras de seu uso e posse.

As dúvidas sobre o direito de domínio e posse 
estão claramente demonstradas por reiteradas deci-
sões judiciais, embora algumas constem de processos 
protelatórios impetrados pela Funai e mesmo pelo Mi-
nistério Público Federal. Os dados objetivos demons-
tram com clareza que na região não há terra indígena 
e, pior, que os laudos antropológicos da Funai são 
peças fraudadas por especialistas contratados por 
ONGs internacionais claramente indicadas pelo Cimi.

Entendo, Sr. Presidente, que a visita do Ministro, 
aliás provocada quando da audiência que S. Exa con-
cedeu à Bancada Federal de meu Estado, na última 
terça-feira, foi saudada, no primeiro momento, como 
alvissareira. Realmente pensei que o Governo Fede-
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ral iria verificar, no cenário dos conflitos, a gravidade 
da situação.

Ainda naquela audiência, entre muitas afirmações 
feitas pelos Parlamentares sul-mato-grossenses, num 
ambiente acalorado, embora muito respeitoso, tive opor-
tunidade de declarar a S. Exª, o Ministro, que, aliás, 
tergiversava nas suas respostas, que ali estávamos, 
nós, Parlamentares, clamando pela vida de brancos e 
índios, e não pelo direito de posse das terras naquele 
momento, uma vez que posse e domínio jamais pode-
rão se sobrepor ao direito à vida.

A imprensa, Sr. Presidente, já noticiou fortemen-
te sobre o resultado daquele encontro, e uma solução 
preliminar ocorreu com a decisão do Governador An-
dré Puccinelli de solicitar, por intermédio do Ministério 
da Justiça, a presença da Força Nacional, o que de 
fato ocorreu.

Sr. Presidente, a expectativa era de que deveria 
ser cumprida a ordem da Justiça Federal de reintegra-
ção de posse da fazenda Buriti, cuja decisão anterior 
foi atropelada por um grupo de indígenas, em desres-
peito a um acordo de trégua estabelecido no Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso do Sul, entre as partes e, 
assim, chancelado pelo representante do Conselho 
Nacional de Justiça, ali presente, que lá foi por deter-
minação por determinação do próprio e ilustre Presi-
dente daquele Conselho.

A nova ordem de reintegração seria cumprida 
na data de ontem, ao meio-dia. No entanto, a comuni-
dade sul-mato-grossense foi surpreendida com a de-
cisão da mesma Justiça, pelo Juiz Federal Jânio dos 
Santos, que atua na 1ª Vara Federal. Ele considerou 
que a reintegração de posse da área deveria ser sus-
pensa até o julgamento pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região, em São Paulo, devido a um recurso 
da Advocacia-Geral da União que solicitava apenas a 
suspensão da multa de R$1 milhão por dia.

Vejam, Srs. Parlamentares, que estranho: a AGU 
não solicitou a suspensão da reintegração de posse, 
e, repito, apenas a suspensão da multa. Mas, mesmo 
assim, o juiz extrapolou o pedido da AGU e concedeu, 
de maneira injustificada, a suspensão da reintegração 
de posse. Horas depois, o próprio, mais estranhamente 
ainda, TRF referendou tal resolução, criando um im-
bróglio jurídico preocupante.

Ora, quando a própria Justiça se mostra refém 
do medo, a quem o cidadão poderá recorrer? A falta 
de compreensão da importância do cumprimento da 
lei não pode ser tolerada. O Brasil inteiro assistiu, es-
candalizado, os índios rasgarem e pisotearem uma 
ordem judicial. Esse fato abre um precedente gravís-
simo, pois leva os cidadãos a crer que é factível, em 
última instância, fazer justiça com as próprias mãos.

Resultado, Sr. Presidente, Srs. Senadores: volta-
-se perigosamente ao status quo anterior, criando um 
tremendo desassossego dos produtores de alimentos 
e da população do meu Estado. 

A comunidade está se mobilizando contra essa 
posição dúbia e volúvel das autoridades que devem 
zelar pela justiça plena, de um lado, e, de outro, pela 
segurança dos brasileiros que procuram a preservação 
de seus direitos constitucionais.

Tive a informação, Srs. Senadores, de que, agora 
pela manhã, produtores estão entrando com um pedi-
do de habeas corpus na Justiça para impedir que os 
proprietários de terras que sofreram invasão possam 
ser presos por força policial. Trata-se de uma decisão 
de resistência dramática, Sr. Presidente, que poderá 
provocar a perda de vidas caso a conflagração atinja 
níveis insuportáveis. Essa é uma denúncia que faço 
mais uma vez à Nação.

Estou, Sr. Presidente, triste, muito triste, porque, 
sinceramente, esperava que, a partir da tarde e noite 
de terça-feira, surgisse uma luz a brilhar no território 
do meu Estado, luz partida do farol da República, a 
esperança de que a ordem pública e a segurança de 
índios e não índios voltariam a ser o apanágio de uma 
convivência fraterna entre irmãos, embora de etnias 
diferentes.

Com muito prazer, eminente Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Ru-

ben Figueiró, primeiro, cumprimentar V. Ex ª, que vem 
mais uma vez à tribuna, e com justa razão, para tratar 
desse tema que, com certeza, preocupa o seu Esta-
do e preocupa o País. Hoje pela manhã, esse assunto 
foi o tema principal, eu diria, da Comissão de Direitos 
Humanos, em que debatemos requerimento apresen-
tado pelo Senador Randolfe Rodrigues no sentido de 
que uma comissão vá conversar com o nosso Ministro 
da Justiça, e que, depois dessa conversa, se crie até 
o que chamamos de comissão especial para que, se 
for o caso, vá ao seu Estado. Além disso, até mesmo 
convidar o Ministro para dialogar sobre o tema aqui no 
Senado da República. O assunto tomou conta da prin-
cipal imprensa, eu diria, do País e do exterior. A mídia, 
no exterior e no Brasil, está a comentar a situação de 
confronto entre agricultores e índios. É preciso, como 
diz muito bem V. Exª, ao estampar no pronunciamento 
a sua tristeza, que esse clima de guerra seja retirado, 
que seja colocado de lado, e que prevaleça o diálogo, 
a paz, o entendimento. E que cada um seja senhor de 
seus atos, responsável por seus atos, e que se dê a 
quem de direito o que cada um merece. Por isso é fun-
damental, como V. Exª lembra, a participação do Exe-
cutivo. O Governo Federal tem que atuar firmemente 
nessa questão. Por isso a Comissão de Direitos Hu-
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manos está se colocando à disposição do seu Estado 
para tentar colaborar na busca de um entendimento 
para esse conflito que preocupa a todos. Parabéns, 
mais uma vez, pelo pronunciamento de V. Exª, um pro-
nunciamento, eu diria, indignado, mas, percebo, cheio 
de amor, cheio de carinho, cheio de fraternidade e de 
tristeza, porque se trata de uma guerra fratricida, entre 
irmãos, principalmente no seu Estado, do nosso povo. 
Parabéns a V. Exª.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Muito obrigado Senador Paulo Paim. Não é a primeira 
vez que V. Exª se manifesta prestigiando os pronun-
ciamentos que faço aqui.

Realmente, a nossa luta, como disse o Ministro 
da Justiça, não é pelo domínio ou a posse da terra, é 
pela vida de nossos irmãos, que está correndo peri-
go. Ainda hoje, Sr. Senador Paulo Paim, na Comissão 
de Agricultura, o Senador Acir Gurgacz, de Rondônia, 
manifestou a sua apreensão, assim como o Senador 
Sérgio Souza. O Senador Acir Gurgacz até sugeriu a 
ida de uma comissão, como fez a Comissão de Direi-
tos Humanos da nossa Casa, e eu afirmei a ele que 
gostaria, primeiro, que as autoridades da República 
se sensibilizassem com o nosso clamor, e que se não 
tomassem uma providência definitiva, então, nós, Po-
der Legislativo, teríamos de tomá-la, em nome das 
instituições nacionais.

Agradeço profundamente, mais uma vez, a ma-
nifestação de solidariedade de V. Exª. É uma manifes-
tação que representa o pensamento do Senado da 
República. Não podemos absolutamente permitir que 
haja conflito entre irmãos, índios e não índios; afinal 
de contas, todos somos brasileiros.

Muito grato a V. Exª.
E prossigo, Sr. Presidente.
Ainda não sei dos desdobramentos factuais des-

sa contradição das autoridades federais, com decisões 
dúbias, uma entendendo que deva haver conciliação 
entre as partes com cumprimento da lei; e outra esti-
mulando a discórdia, promovendo a negação absoluta 
do Estado democrático de direito.

Sr. Presidente, é com muito pesar, repito, que 
ocupo esta tribuna para relatar esses fatos, mas não 
desesperançado de que o Governo há de perceber 
que, agindo com dubiedade como está, não atenderá 
os objetivos constitucionais a que é obrigado e, assim, 
terá que responsabilizar-se perante a Nação – repito – 
, ora pela omissão, o que é ruim para a sua imagem, 
ora por ação errônea frente aos fatos, o que será pés-
simo, dado o abalo ao seu conceito e prestígio futuro.

Diante da minha decepção com a visita do Mi-
nistro da Justiça – isto com os dados que tenho em 
mãos –, não sei se a presença da Força Federal lá na 

área conflagrada será suficiente para garantir o gesto 
extremamente agressivo das comunidades indígenas, 
violentando frontalmente os conceitos de propriedade, 
de ordem e de segurança.

Desejo também esclarecer a V. Exªs que a Força 
Nacional foi para lá para ficar na área conflagrada e 
está a 10 quilômetros do local. Ora, ela precisava es-
tar onde estão índios prevenidos e proprietários rurais 
precavidos. Lá é o lugar em que ela deve exercer sua 
força coercitiva, a fim de evitar um mal maior.

Mas prossigo, Sr. Presidente. 
Em conversa ontem com o Presidente da Federa-

ção da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul 
(Famasul), Eduardo Riedel, ouvi a seguinte pergunta 
em tom de extrema frustração – aspas –:

A Força Nacional está em Mato Grosso do 
Sul para garantir a invasão? Ou a presença 
da Força Nacional será para restaurar o do-
mínio que o Estado assegurou ao produtor, 
além da segurança ao direito inalienável de 
vida daqueles que, certos ou errados, estão 
em situação de penúria?

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o Presi-
dente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul (Acrissul), Chico Maia, com a ênfase necessária de 
quem não tem papas na língua, recriminou a situação 
conflituosa no Estado, e teve, no final de sua entrevista, 
uma afirmação que aqui com pesar registro – aspas –:

Vai deixar só o produtor que já produz com sa-
crifício, que a sua produção não é valorizada 
nem reconhecida, que vende comida barata 
para o país inteiro, leva o país nas costas nes-
ta fase da economia? Além de tudo isso é ele 
quem tem que resolver o problema indígena, 
se ele é vítima assim como os índios?
A sociedade tinha que ver essa questão dos 
dois lados. Quando a mídia mostra um indio-
zinho nu, chorando, numa fotografia que sen-
sibiliza, ele pode ver que do outro lado tem 
um pequeno produtor com o “filhozinho” nu, 
chorando e que tem tanto sofrimento quanto 
ele [o índio].

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que dizer mais 
diante disso?

Antes de concluir, eu desejo ler, Sr. Presidente, 
para que conste nos Anais, trechos de um editorial 
publicado ontem no prestigioso e opinativo jornal O 
Estado de S. Paulo sobre a questão indígena, também 
um alerta à Nação, ipsis litteris – aspas –:

Os lamentáveis episódios de agora, portanto, 
são fruto do populismo irresponsável que há 
mais de 12 anos desmoraliza as instituições 
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democráticas, disseminando a crença de que 
a lei – ora, a lei – só deve ser respeitada quan-
do convém a um difuso ‘interesse social’ habil-
mente manipulado pelos poderosos de turno.
A triste realidade ilustrada pela disputa por 
uma terra que uma hesitante Justiça não con-
segue decidir a quem pertence é o resultado 
da incapacidade ou falta de coragem do Exe-
cutivo de conduzir politicamente o conflito, de 
modo a criar as bases técnicas e legais de 
um entendimento que possibilite a acomoda-
ção dos interesses em choque – de um lado, 
os da população indígena, e de outro, o dos 
produtores rurais.

E mais:

No centro do conflito, a Fundação Nacional do 
Índio (Funai) perdida entre a antropologia e a 
ideologia, tem seu trabalho contestado pelos 
produtores rurais e as associações que os re-
presentam, e defendida pelos “progressistas”, 
pela CNBB e pela Comissão de Justiça e Paz 
da Arquidiocese de São Paulo. Percebendo 
a vulnerabilidade do órgão responsável pela 
coordenação da política indigenista, o gover-
no defende agora a ampliação do elenco dos 
responsáveis pela formulação dessa política 
– e recebe críticas de quem não quer que as 
coisas mudem.

Vozes autorizadas partem desta Casa, Sr. Presi-
dente, e tenho a obrigação de aqui relatar – aspas –:

“As soluções existem, falta decisão política”, 
é a opinião insuspeita do eminente senador 
petista Delcídio do Amaral [vou repeti-las: “As 
soluções existem, falta decisão política”, é a 
opinião insuspeita do eminente senador petista 
Delcídio do Amaral], que tem participado de 
reuniões sobre o assunto no Palácio do Pla-
nalto e garante que “não foi por falta de aviso” 
[Ora, não foi por falta de aviso!] que se criou 
o atual impasse a partir da ocupação da Fa-
zenda Buriti.

E para finalizar, diz o editorial: 

A evidenciar a incapacidade do governo de 
tratar competentemente a questão indígena 
está o fato de que o conflito de Sidrolândia se 
arrasta há 13 anos, ao longo dos quais, pela 
ausência de referências sólidas do ponto de 
vista histórico, antropológico e legal, se alte-
ram decisões judiciais contraditórias. E é nesse 
vácuo que a radicalização prospera.

Sr. Presidente, com a leitura de parte do edito-
rial do O Estado de S. Paulo, que bem retrata o meu 
pensamento, encerro meu pronunciamento, reiteran-
do a minha confiança no despertar da consciência do 
Governo Federal para restabelecer a concórdia entre 
índios e não índios, hoje em conflito por culpa da omis-
são do próprio Governo.

Sr. Presidente, sei que extrapolei o meu tempo 
regimental e mereci a tolerância de V. Exª pelo seu es-
pírito democrático e pela consciência de um problema 
que também é do seu Estado, o Paraná. 

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, a palavra ago-
ra será do Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, on-
tem, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambien-
te. A data foi criada em 1972 para marcar o início da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.

Há pouco mais de 40 anos, aquela era a primeira 
vez que chefes de Estado se reuniam para debater a 
temática ambiental. Naquela oportunidade, não com-
pareceram os países do Bloco Soviético, mas esse 
boicote fazia parte da dinâmica de um mundo dividido, 
bipolar. Mesmo assim, a Conferência de Estocolmo 
produziu resultados importantes, que perduram até 
hoje: criou-se o Programa das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente (PNUMA); adotou-se uma declaração de 
princípios; e, o mais importante, a temática ambiental 
foi definitivamente inserida na agenda internacional.

De lá para cá, outras três conferências mundiais 
foram realizadas. Em 1992, após a queda do Muro de 
Berlim e o fim da Guerra Fria, cerca de 180 chefes de 
Estado e de Governo se reuniram, no Rio de Janeiro, 
para afirmar sua crença no multilateralismo como o 
modo mais legítimo e eficaz de buscar soluções para 
os grandes problemas ambientais globais. 

Aquela cúpula teve resultados impressionantes: 
foram assinadas uma declaração de princípios e uma 
declaração sobre florestas. A Agenda 21 se consa-
grou como um documento base para a conquista do 
desenvolvimento sustentável ao longo das décadas 
seguintes, e duas convenções internacionais foram 
adotadas: uma sobre diversidade biológica e outra 
sobre mudança do clima.

Em 2002, os chefes de Estado novamente se 
encontraram, dessa vez em Joanesburgo, na África 
do Sul, para estabelecer um plano de implementação 
das decisões tomadas no Rio e em Estocolmo. 
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Há anos já estavam identificados com clareza 
os principais problemas a serem enfrentados pela hu-
manidade. Porém, também já estava claro que pouco 
havia sido feito para, de fato, enfrentá-los. 

Há pouco menos de um ano, estavam, mais uma 
vez, reunidos no Rio de Janeiro para debater questões 
ligadas ao desenvolvimento sustentável. 

A Rio+20 poderia ter alcançado resultados prá-
ticos ambiciosos, mas limitou-se basicamente a siste-
matizar as discussões travadas até aquele momento. 
Oxalá o documento gerado pela Conferência seja 
mesmo o fundamento de uma evolução decisiva da 
economia em uma direção ambientalmente respon-
sável e socialmente justa.

Em todas essas ocasiões, o Brasil foi protagonista. 
A partir da Rio 92, o País adotou uma postura de van-
guarda, como porta-voz de parcela importante dos pa-
íses em desenvolvimento na defesa do meio ambiente 
e de objetivos sociais. Embalados pela reconquista da 
democracia, os brasileiros buscavam mostrar ao mun-
do nosso compromisso com o progresso da geração 
atual, sem prejudicar o potencial das gerações futuras.

Desde aquela época, muita coisa mudou. A eco-
nomia mundial está cada vez mais conectada. As ca-
deias produtivas, mais globalizadas. As economias 
norte-americana e europeia foram afetadas por uma 
profunda crise que se abateu e continua a provocar 
efeitos nos países centrais do sistema capitalista. A 
China avança a passos firmes, ameaçando desafiar a 
hegemonia econômica dos Estados Unidos. A demo-
cracia foi consolidada no Brasil, a economia brasileira 
foi estabilizada e obtivemos sucesso em políticas de 
inclusão social.

Nesse contexto, o Brasil se depara com enor-
mes desafios. No campo econômico, o País precisa 
adotar medidas firmes para amansar o monstro da 
inflação que voltou a preocupar economistas, e, mais 
importante, ameaça corroer o poder de compra das 
famílias. É verdade que o nível de emprego é um dos 
mais altos já registrados. Mas é preciso investir pesa-
damente em desenvolvimento tecnológico e inovação 
para impulsionar a produtividade e a competitividade 
da economia nacional.

Na esfera social, o Brasil tem tido sucesso na sua 
estratégia de combate à pobreza por meio de políticas 
de redistribuição de renda. Mas é preciso firmar um 
compromisso real e decisivo em favor da educação. 
No futuro, o conhecimento continuará a ser a base da 
economia. Precisamos investir na formação de nossas 
crianças e de nossos jovens, para que o País esteja 
preparado para o amanhã. Somente com o acúmulo 
de conhecimento a produção brasileira ganhará valor 
agregado, com evidentes benefícios para todos nós.

Na esfera ambiental, os desafios não são me-
nores.

O Brasil tem a oportunidade de assumir um pa-
pel de liderança na promoção de uma relação mais 
saudável entre economia e meio ambiente.

Dados divulgados, ontem, pelo Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação indicam que as emissões 
brasileiras de gases de efeito estufa caíram 39% entre 
2005 e 2010. As emissões do setor “uso da terra e flo-
restas” caíram 76% no período. A principal causa dessa 
queda foi a redução do desmatamento na Amazônia. 
Esses valores correspondem a 65% do compromisso 
voluntário assumido pelo Brasil perante a comunida-
de internacional no âmbito do regime internacional de 
mudança do clima.

Sem dúvida, esse é um resultado a comemorar. 
Porém, todos os demais setores apresentaram aumento 
das emissões de gases de efeito estufa: energia (que 
inclui transportes), +21,4%; indústria, +5,3%; agro-
pecuária, +5,2%; e tratamento de resíduos, +16,4%.

Se, por um lado, era previsível que as emissões 
brasileiras aumentassem para fazer frente às necessi-
dades de desenvolvimento, por outro, esses dados não 
deixam de ser preocupantes. Entretanto, eles apontam 
linhas de ação fundamentais para que o País busque 
caminhos mais sustentáveis para o desenvolvimento.

No setor de energia, várias são as oportunidades. 
Precisamos garantir a manutenção do percentual de 
fontes renováveis na matriz energética. É fundamental 
reverter a tendência recente de construção e aciona-
mento de usinas termoelétricas, estimulando o emprego 
de fontes mais limpas, como a hidroelétrica, a eólica, 
a solar fotovoltaica e a baseada no uso da biomassa.

Além disso, é imprescindível discutir, de forma 
séria e desapaixonada, a geração termonuclear de 
energia, para que a sociedade brasileira possa deci-
dir, de maneira informada, sobre a conveniência ou 
não de novos investimentos nessa área. Além disso, 
mostra-se urgente ampliarem-se os esforços de me-
lhoria da eficiência energética em todos os setores da 
economia brasileira.

Outro objetivo fundamental da política energéti-
ca deve ser o estímulo à produção e ao consumo de 
biocombustíveis. É preciso retomar os investimentos 
nessa fonte de energia, que foram bastante prejudica-
dos a partir da descoberta do pré-sal.

O petróleo continuará sendo, nos próximos anos, 
uma importante fonte de energia, mas o Brasil deve 
se preparar para o emprego massivo de combustíveis 
limpos.

É verdade que a grande maioria dos automóveis 
novos comercializados no Brasil adota a tecnologia 
flex, mas é necessário criar as condições para que os 
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proprietários utilizem efetivamente o etanol em seus 
veículos.

Na indústria, as maiores emissões de gases de 
efeito estufa estão no setor de produção de ferro-gusa 
e aço. Contudo, a produção brasileira é fortemente in-
fluenciada pelas oscilações de demanda no mercado 
internacional. Tanto é assim, que as emissões do setor 
foram reduzidas em 2009, devido à crise econômica 
mundial, e voltaram a crescer em 2010. O País precisa 
direcionar esforços para aumentar ainda mais o valor 
agregado desse produto, de modo a minimizar o nível 
de emissões por unidade monetária gerada no setor. 
Também nesse campo, são fundamentais os investi-
mentos em desenvolvimento tecnológico e inovação.

Na agropecuária, também são diversas as opor-
tunidades que surgem a partir do firme compromisso 
com a sustentabilidade ambiental. Há alguns dias, o 
novo Código Florestal brasileiro completou um ano 
de vigência. Contudo, para que ele tenha efetividade, 
é preciso agilizar a efetiva implantação do Cadastro 
Ambiental Rural e dos Programas de Regularização 
Ambiental. Esses dois instrumentos têm potencial para 
facilitar a recuperação de parcela significativa do pas-
sivo ambiental e prevenir mais degradação florestal. 
Além disso, os instrumentos econômicos de incentivo 
previstos nessa lei são complementos fundamentais 
no esforço de proteção do meio ambiente.

Outro mecanismo de grande potencial para a 
preservação ambiental é a Política Nacional de Inte-
gração Lavoura-Pecuária-Floresta, de minha autoria e 
recentemente aprovada no Congresso Nacional, e que 
entrou em vigor em 30 de abril de 2012. Os objetivos 
dessa política são estimular a recuperação de áreas 
degradadas e a redução do desmatamento, bem como 
permitir a utilização sustentável do solo durante todo 
o ano, melhorando as oportunidades de geração de 
renda para o produtor rural.

Inserida no contexto do Plano de Agricultura de 
Baixa Emissão de Carbono, a nova legislação pode 
contribuir decisivamente para a redução da participa-
ção da agropecuária no perfil de emissões brasileiras 
de gases de efeito estufa.

No tratamento de resíduos, o grande desafio é a 
efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Além das fortes emissões de metano, o manejo inade-
quado de resíduos sólidos tem implicações negativas 
nos campos econômico e social.

É urgente a condução de estratégias consistentes 
de eliminação dos lixões e sua substituição por ater-
ros sanitários controlados, com evidentes vantagens 
ambientais e sociais. Além disso, a coleta seletiva, a 
sistemática de logística reversa, a responsabilidade 
pós-consumo e a reciclagem são instrumentos funda-

mentais para a recuperação do conteúdo energético 
dos resíduos, minimizando a pressão sobre recursos 
naturais novos. Nesse sentido, apoiamos vivamente a 
realização da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambien-
te, que este ano tratará especificamente dessa questão.

Também no campo da proteção da biodiversida-
de as oportunidades são significativas. O Ministério 
da Ciência e Tecnologia lançou recentemente o Sis-
tema de Informações sobre a biodiversidade, instru-
mento fundamental para contribuir com a elaboração 
das políticas públicas em nosso País, preservando a 
nossa biodiversidade e utilizando-a como um grande 
ativo econômico.

Ainda relacionado à proteção da biodiversidade, 
é cada vez mais urgente a edição de uma lei específica 
para a proteção e o uso sustentável do bioma Cerrado. 
Em que pese a visibilidade, inclusive internacional, da 
Amazônia brasileira, atualmente o Cerrado é o bioma 
mais ameaçado no País. Cerca de 50% da vegetação 
original já foi derrubada, principalmente para a im-
plantação de agricultura mecanizada. É fundamental, 
também, a aprovação da PEC do Cerrado, que insere 
este bioma no rol do §4º, do art. 225, da Constituição 
Federal, que lista os biomas considerados patrimônio 
nacional, cuja utilização deve dar-se segundo o esti-
pulado em lei.

Além disso, é preciso promover uma política mais 
efetiva de criação e implantação de unidades de con-
servação em todos os biomas brasileiros, inclusive 
costeiros e marinhos. A regularização fundiária dessas 
unidades é imprescindível para a convivência pacífica 
com a comunidade vizinha. O mesmo se pode dizer 
sobre a demarcação de terras indígenas. Nesses as-
suntos, a atuação do Poder Público deve ser criteriosa 
para evitar uma escalada de conflitos que se verificam 
hoje em Mato Grosso do Sul e, em menor intensidade, 
na região do Parque Nacional da Serra da Canastra, 
por exemplo.

É fundamental seguir na política de demarcação 
de terras indígenas como a forma que vai garantir tran-
quilidade, para que essas comunidades possam viver, 
mantendo a sua cultura e as suas tradições.

No que se refere às águas, é fundamental esti-
mular a criação de comitês de bacia onde eles ainda 
não existem, bem como fortalecê-los onde já foram 
criados. Esses comitês funcionam como verdadeiros 
parlamentos das águas, uma instância em que o Poder 
Público, os usuários e a sociedade civil interagem, para 
prevenir e resolver conflitos, bem como para estabe-
lecer as condições de utilização sustentável da água 
disponível. Nas regiões onde os comitês são fortes e 
atuantes, eles têm constituído um poderoso mecanis-
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mo complementar de desenvolvimento sustentável na 
área da bacia.

Também nas cidades, a questão ambiental deve 
ser enfrentada com vigor. Medidas nesse sentido vão 
desde a racionalização do planejamento urbano até 
a utilização de meios de transporte mais eficientes e 
menos poluentes, por exemplo. Nesse contexto, a pro-
moção da responsabilidade socioambiental nas empre-
sas se apresenta como um poderoso mecanismo de 
modificação dos padrões insustentáveis de produção 
e consumo da sociedade.

A implementação de políticas públicas de mo-
bilidade urbana, priorizando-se o transporte coletivo, 
também se faz imprescindível para construir uma ci-
dade e uma sociedade com melhor qualidade de vida.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Brasil tem 
a oportunidade de assumir um papel de liderança na 
promoção do desenvolvimento sustentável. Diversas 
oportunidades serão geradas com o aproveitamento 
das potencialidades ambientais do País. Mas, para isso, 
é imprescindível a firme decisão do Poder Público e 
da sociedade brasileira nesse sentido. As iniciativas 
atualmente em curso são importantes para o enfren-
tamento da questão. Porém, é preciso tirá-las do papel 
e transformá-las em realidade; traduzir o discurso em 
ações concretas, que produzam resultados efetivos no 
mundo real. O controle do desmatamento na Amazônia 
deve ser comemorado. Contudo, muito ainda está por 
ser feito em diversas outras áreas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, ocupará a tri-
buna, neste momento, o Senador Pedro Taques, por 
dez minutos.

Dez minutos improrrogáveis, em virtude do enor-
me número de oradores inscritos, à espera da oportu-
nidade de usar a tribuna.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Requião, pela 
lembrança do tempo. V. Exª é um cumpridor da lei e do 
Regimento, e eu vou buscar fazê-lo da mesma forma.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos 
que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Senado e 
pela TV Senado, Senador Eunício Oliveira, hoje, nós 
estamos começando a ter medo novamente: medo da 
inflação, medo do desemprego, medo do desequilíbrio 
econômico. Medos que nós achávamos que estavam 
no passado, mas não estão.

Se nós, brasileiros, não ficarmos muito vigilantes, 
se não lutarmos agora pelas conquistas que o País 
alcançou ao longo de vários governos de partidos di-

ferentes, se não lutarmos pela estabilidade de preços, 
pela capacidade produtiva do Brasil, podemos encontrar 
esses fantasmas na volta da esquina, quem sabe na 
volta para cá, na semana que vem, Senador Eunício.

Nos últimos anos, o País cresceu pouco, mas o 
emprego e a renda cresceram mais. Esse crescimento 
foi, em parte, devido às condições extraordinárias da 
economia mundial até 2008, que fizeram com que as 
nossas exportações ficassem maiores e com melhores 
preços. Continuamos exportando soja, milho, minério 
de ferro, para ganharmos mais com essas vendas, 
porque passamos a receber mais por esses produtos.

O crescimento também decorreu de algumas 
decisões internas acertadas: a expansão do Bolsa 
Família, em um determinado momento, e o aumento 
real do salário mínimo foram fatores que permitiram 
que mais pessoas alcançassem melhor renda e pu-
dessem consumir mais.

Todavia, para que esses ganhos possam ser 
verdadeiros, Senador Requião, para que os nossos ir-
mãos brasileiros possam ter segurança no presente e 
confiança no futuro, os que conduzem a economia bra-
sileira teriam de ter olhado para a consolidação desse 
crescimento. O nosso trabalhador só terá a garantia de 
manter e ampliar a condição que adquiriu nos últimos 
anos se tivermos estabilidade de preços, crescimento 
da produtividade e da competitividade das empresas, 
e avanços na sua educação e qualificação.

Infelizmente, meus amigos, nada disso foi pensa-
do lá atrás. “Surfamos na onda” do crescimento mun-
dial, mas durante mais de dez anos o governo esque-
ceu a lição de casa, esqueceu a responsabilidade de 
investir para o futuro.

Quando “a onda murchou”, quando os nossos 
produtos de exportação perderam preços, o castelo 
de cartas que foi nossa política econômica desabou 
na cabeça do povo brasileiro. Usando a expressão do 
Prof. Márcio Garcia, “em vez de preparar para o inverno, 
passamos a maior parte do verão da economia mundial 
cantando, tal como a cigarra da fábula”.

Eu uso os dados e a expressão do respeitado eco-
nomista Reinaldo Gonçalves, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro: em lugar de um país desenvolvido, 
nos tornamos um país “negativado”.

Mas como isso acontece? Vamos ver.
Crescemos e consumimos bastante desde 2003, 

ainda que menos que a média mundial. Mas o inves-
timento público e privado foi sempre menor que o dos 
demais países: investimos em média 18,8% do PIB, 
enquanto o mundo atingiu 23,9%. Isso significa fábricas 
menos eficientes, menos avanço tecnológico, infraes-
trutura estrangulada, enfim, a perda da capacidade de 
competir com os demais países na produção de bens 
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e serviços; a perda, portanto, da segurança de man-
ter os ganhos conquistados. Passamos a depender 
exclusivamente de vender alguns produtos primários, 
como soja, carne e minérios, que geram pouco empre-
go e pouca renda dentro do País. Não que isso seja 
uma vergonha, Senador Requião. Veja que os Estados 
Unidos representam o maior país produtor de proteína 
vegetal e animal do mundo. Isso não é uma vergonha, 
mas não pode ser só isso!

Isso fica claro, claríssimo, quando vemos que o 
saldo das transações correntes, o total de transações 
comerciais com o exterior, saldo esse que vinha sen-
do ligeiramente positivo até 2007 em razão do extra-
ordinário aumento das exportações dessas matérias-
-primas, desabou para 2,6% do Produto Interno Bruto 
em 2012. Ou seja, quando perdemos o “empurrão” do 
preço da soja ou do minério, ficamos sem conseguir 
vender mais nada ao exterior, e precisamos, cada vez 
mais, atrair capitais estrangeiros apenas para pagar 
aquilo que consumimos.

Mas alguém poderia contra-argumentar dizendo 
que “o mercado interno está forte”, que temos como 
crescer produzindo e vendendo internamente. Isso 
também é uma ilusão! Também o mercado interno está 
“negativado”, na feliz expressão do professor fluminen-
se. O endividamento das empresas brasileiras mais 
que duplicou em dez anos: de 2003 a 2012, passou 
de R$233 bilhões para R$593 bilhões, já em valores 
constantes de 2012.

No caso das famílias, do trabalhador, do aposen-
tado, esse salto foi ainda maior: se em 2003 a dívida 
total das pessoas físicas era de R$133 bilhões, em 
2012 essa dívida pulou para R$545 bilhões.

Certamente, alguém vai dizer que esse aumento é 
bom, porque o volume de crédito era muito baixo para 
as necessidades da economia e precisava crescer. De 
fato, precisava crescer, mas cresceu além da conta. 
E digo isso por uma razão muito simples: essa dívida 
não está conseguindo ser paga. A inadimplência, a 
incapacidade de pagar as dívidas, também mais que 
dobrou para as empresas – em 2003, Senadores, 3% 
das dívidas empresariais não eram pagas, enquanto, 
em 2012, essa proporção atingiu 6,9%. E se a inadim-
plência do trabalhador não aumentou muito (na verda-
de, até caiu de 6,3% para 6,2 %), o peso das dívidas 
no orçamento das famílias quase triplicou: o total das 
dívidas familiares representava, em 2003, 11,7% da 
renda do trabalhador, mas, em 2012, explodiu para 
29,2% dessa mesma renda.

Ou seja, no mercado interno, as empresas estão 
com menos capacidade produtiva e com muito mais 
fragilidade financeira, cada vez menos capazes de ga-
rantir a continuidade dos negócios e dos empregos. E 

os orçamentos das famílias estão pesadamente com-
prometidos com o pagamento de dívidas, o que torna 
praticamente impossível uma recuperação sustentável 
do consumo. Dos dois lados, o emprego do brasileiro 
está ameaçado.

O que faz o Governo Federal nesse cenário que 
exige medidas urgentes? Joga mais gasolina no fogo, 
na esperança de dissimular a realidade da economia 
até as eleições de 2014. Continua num endividamen-
to público verdadeiramente alucinado, tentando, de 
qualquer maneira, induzir consumidores e empresas 
a gastar de qualquer modo.

Tenho denunciado, Senador Requião, de forma 
incessante, a falcatrua fiscal que faz o Governo Federal 
ao tomar dinheiro emprestado pelo Tesouro, entregar 
esse dinheiro ao BNDES e aos demais bancos fede-
rais, e tentar fazer crer que não houve aumento de dí-
vida. Esse golpe, pela última contagem do Tribunal de 
Contas da União nas contas do Governo Federal de 
2012, Senador Eunício, já totalizava R$406 bilhões, 
sendo que R$87 bilhões só no ano de 2012.

Essa manipulação, essa maquiagem das contas 
públicas, já é condenável por si só. Mas o que é feito 
com esse dinheiro? Que parcela desses créditos foi 
empregada para construir condições de competição, e 
que parcela apenas financia mais consumo? Na reali-
dade, muito pouco é criação de capacidade de produzir, 
e a maior parte é financiamento do consumo imediato 
e dos custos improdutivos de fusão e aquisição para 
a formação de grandes conglomerados empresariais, 
tudo com generosos subsídios do dinheiro público a 
esses grandes grupos de empresas. O restante da dí-
vida vai para financiar quedas pontuais e temporárias 
de impostos para os produtos das grandes indústrias 
e de consumidores de mais alta renda, como a cha-
mada “linha branca” e automóveis, o que possui reper-
cussão no Fundo de Participação dos Estados, como 
nós todos sabemos – ou seja, fazendo cortesia com 
o chapéu dos outros.

Tomo aqui análise de outro respeitado econo-
mista da Universidade de Brasília, José Luís Oreiro: 
as vendas no varejo praticamente dobraram de valor 
de 2003 para 2012, mas a produção da indústria na-
cional andou de lado, não crescendo mais que 30%. 
Isso significa que o governo vem induzindo o aumento 
do consumo sem que exista um aumento da produção 
nacional. Pior ainda, as empresas brasileiras não con-
seguem ter acesso ao aumento do mercado nacional, 
porque sua competitividade em relação às importações 
vem sendo corroída sistematicamente pela falta de in-
vestimento produtivo, pelos gargalos da infraestrutura, 
por custos financeiros ainda elevados e por aumentos 
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salariais que não levam em conta essas condições de 
limitação da produtividade das empresas.

Se temos, por um lado, mais dinheiro para con-
sumir e, por outro, menos capacidade de produzir, o 
que acontece? Qual é o resultado disso? Inicialmente, 
as empresas queimam os estoques de produtos que 
têm acumulados; depois, explodem as importações de 
produtos de consumo, enquanto tivermos investidores 
que queiram aplicar no Brasil – aplicações que terão 
de retornar ao exterior mais tarde, quer como juros 
quer como remessas de lucros.

E quando todos esses recursos se esgotam? 
Como estamos começando a testemunhar agora, os 
preços sobem, a inflação termina sendo inevitável, e 
ela volta a mostrar a sua cara com toda sua força, como 
denunciou, de maneira enérgica e completa, o meu 
bom amigo, Senador Cristovam Buarque, em vários 
momentos aqui no Senado. Toda a pressão que esta-
mos vendo hoje sobre o Banco Central para aumentar 
os juros vem daí. Não resta mais nada ao governo para 
controlar a inflação, senão tentar diminuir o consumo 
pelo aumento dos juros.

Senador Requião, precisamos de anos de inves-
timento continuado na educação formal e na educação 
profissional para qualificar o trabalhador brasileiro, e 
isso exige toda uma nova política de treinamento profis-
sionalizante, não as “gambiarras” improvisadas que até 
hoje têm marcado os programas de qualificação profis-
sional fora das instituições públicas de ensino técnico.

Precisaremos alterar todo o destino dos emprés-
timos do BNDES e similares, vinculando rigidamente 
qualquer subsídio público à demonstração de utiliza-
ção do crédito no aumento real da competitividade da 
empresa beneficiária.

Precisamos colocar em ordem as finanças pú-
blicas, dando credibilidade aos números de resultado 
fiscal e de endividamento, reprimindo imediatamente 
todos os mecanismos da chamada “contabilidade cria-
tiva”, que tem proliferado no Governo Federal contra 
toda a prudência e moralidade.

Precisamos, ainda, Senador Eunício, de uma forte 
ação administrativa para organizar e manter um núcleo 
governamental de técnicos e administradores que con-
siga, por fim, licitar, executar e concluir, dentro da lei 
e da técnica, as obras mais críticas da infraestrutura 
logística brasileira. Esta é a única solução para os atra-
sos, superfaturamentos e irregularidades nas obras, e 
não a simples entrega a terceiros privados do dinheiro 
público destinado a obras sob a alegação genérica de 
que seria a iniciativa privada mais “eficiente”. Se assim 
fosse, a Ferrovia Transnordestina já estaria pronta há 
muito tempo e pela metade do que custou até agora.

Precisamos, por fim, preparar a economia para 
a difícil aterrissagem forçada que já está anunciada: 
selecionar prioridades de gastos fiscais, redirecionar 
recursos de projetos delirantes (como o trem bala, por 
exemplo) para custear as redes de proteção social 
que serão tencionadas neste momento de reversão 
das tendências econômicas, reorganizar as ativida-
des produtivas para conviver com maiores restrições 
às importações.

Precisamos, enfim, acordar do longo engano a 
que o País foi submetido pelos últimos governos; recu-
perar a capacidade de pensar criticamente e de criar 
alternativas de desenvolvimento nacional que protejam 
de verdade o trabalhador construindo a capacidade 
produtiva e competitiva de toda a economia.

Podemos vencer esse medo, como disse inicial-
mente, não pelo fingimento de que nada está acon-
tecendo, como faz o Governo Federal, mas, sim, pelo 
enfrentamento direto dos problemas que nos ameaçam.

Ainda existe tempo para começar a reconstruir 
a economia brasileira.

Se a tomada de consciência vier acompanhada 
da ação, se a mobilização popular de trabalhadores e 
empresários se fizer ouvir nesta Casa; desta forma, nós 
que aqui estamos lutando pelo País conseguiremos o 
impulso e a massa crítica para vencer a atual subor-
dinação do Parlamento aos interesses do Executivo 
e forçar uma revisão profunda dos rumos da política 
econômica do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Senador Pedro Taques, na verdade, as 
luzes amarelas da crise global já acenderam no Brasil. 
Temos, ainda, um pequeno superávit na balança total 
– o menor dos últimos anos – e um enorme déficit na 
balança industrial, e o nosso Governo agora está ape-
lando para o capital especulativo. Aquela velha briga 
que anunciamos todo dia, aqui, no plenário, do comba-
te ao capital vadio, ao capital financeiro, desapareceu. 

O Brasil já não cobra, há muito tempo, imposto 
de renda sobre investimentos externos. Agora, o nosso 
Ministro eliminou o Imposto de Operações Financeiras. 
Nós nos transformamos no mais agradável paraíso 
fiscal do mundo: esse dinheiro entra, compensa furos 
da balança, ficando, depois, a possibilidade da rápida 
saída em determinados momentos.

As luzes amarelas estão acesas! Mas a impressão 
que tenho é que o nosso Governo está sendo adminis-
trado pelos burocratas do terceiro escalão, que tomaram 
uma decisão definitiva: a decisão de não decidir nada! 
Nada a respeito dos índios, nada a respeito de investi-
mentos, licitações paralisadas, obras não concluídas, 
obras não iniciadas, e o Governo apelando para uma 
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visão neoliberal. De repente, uma grande opositora ao 
PT, a nossa querida Kátia Abreu, se transforma numa 
espécie de Líder do Partido do Governo no plenário, 
na parceria de todos os lançamentos da nossa Presi-
denta da República.

Os portos brasileiros são privatizados e vamos 
verificar que acabarão na mão da Bunge & Born, das 
tradings importadoras e exportadoras. É uma saída 
pela direita, uma saída desesperada do Governo, que 
não está conseguindo funcionar, colocar a máquina 
em movimento.

Enfim, Senador, seu discurso foi excelente. As 
luzes amarelas estão acesas; as vermelhas ainda não. 
Mas, nesse ritmo, com essa tendência pela direita, nós 
vamos cair na mesma armadilha que caiu a Europa: 
na mão do capital financeiro, dos grandes bancos, 
com as soluções clássicas que acabam em corte de 
emprego, de verba para saúde, para educação, verbas 
de investimentos e os famosos PPS. 

E para terminar esta minha breve intervenção, 
Senador Eunício, que vai ocupar a tribuna, depois que 
inventaram as PPS, o preço de quilômetro de estrada 
de ferro no Brasil quadruplicou. E nós estamos aí, na 
mão dos bernardos figueiredos e dessa sanha priva-
tizante sob o pretexto de que o Governo não tem di-
nheiro para investir. Mas tudo isso é financiado, como 
V. Exª bem observou, com dinheiro público via BNDES.

Com a palavra o Senador Eunício, por dez minu-
tos, prorrogáveis por mais dois.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Senador Requião, que preside essa 
sessão, Srªs e Srs. Senadores, meus companheiros de 
Bancada do PMDB e de outros partidos, ouvintes da 
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, pesso-
as que nos acompanham também pelas redes sociais, 
minhas senhoras, meus senhores do meu querido Ce-
ará e de todo o Brasil que acompanham os trabalhos 
desta Casa, é com muito orgulho e alegria, que subo 
a esta tribuna para dizer que participei, ontem, no Pa-
lácio do Planalto, da cerimônia em que a Presidente 
Dilma sancionou a lei que cria a Universidade Fede-
ral do Cariri e mais outras três universidades, duas na 
Bahia e uma no Estado do Pará.

A Universidade do Cariri, orgulho da minha terra 
e da região em que nasci, nasce como uma universi-
dade grande mediante o desmembramento da Univer-
sidade Federal do Ceará, cujos campi de Juazeiro do 
Norte, Barbalha e Crato agora são integrados à nova 
instituição, com sede em Juazeiro do Norte.

Além desses campi, Sr. Presidente, são criados 
dois novos campi, um em Iço, no Vale do Salgado, e 
outro em Brejo Santo, ficando, ainda, o compromisso 

do Ministro Aloísio Mercadante e da Presidenta Dilma 
de criação de outros campi como, por exemplo, na ci-
dade de Iguatu e na cidade de Sobral, no meu querido 
Estado do Ceará.

Com essa iniciativa, vamos interiorizar o ensino 
superior no Brasil, vamos trazer inúmeros benefícios 
científicos, tecnológicos e culturais para mais de um 
milhão de nordestinos, não apenas cearenses, pois a 
sua influência se irradiará pelo Piauí, pela Paraíba e 
pelo sertão de Pernambuco.

Recentemente, tive o orgulho de, ainda como 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
desta Casa, ser o Relator do projeto que autorizou a 
contratação de novos professores e servidores para 
os quadros não apenas da antiga Universidade Fede-
ral do Ceará, do campus do Cariri, dos novos campi 
a serem instalados, mas para a ampliação do número 
de servidores e professores para qualificar as univer-
sidades federais brasileiras. 

Naquela oportunidade, Sr. Presidente, quando 
possibilitamos, ali, a criação de 43 mil cargos federais, 
já beneficiávamos a Universidade Federal do Cariri e as 
futuras unidades da Universidade Federal em Russas 
e em Crateús, com finalização de obras previstas para 
agosto, além de seis Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

Aquela iniciativa teve como objetivo oferecer su-
porte de pessoal às principais decisões tomadas pe-
los governos do ex-Presidente Lula e da Presidente 
Dilma Rousseff por meio de diversos programas de 
reestruturação e de expansão da educação no Brasil.

O desenvolvimento do setor de ensino, a partir 
da criação de universidades, aliada à formação de 
professores e técnicos, é um trabalho de grande am-
plitude, pois se reflete em programas destinados ao 
fomento de profissionais qualificados, cujo resultado 
final é o crescimento e o progresso do nosso povo e 
das nossas regiões.

Sr. Presidente, em outra frente, abre ainda a pos-
sibilidade para o desenvolvimento de parcerias que con-
tribuirão para alavancar o desenvolvimento integrado 
do nosso Estado, na geração de mais empregos e na 
constituição de empresas melhor qualificadas.

Finalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, eu não poderia encerrar este pronunciamento sem, 
antes, assinalar as várias iniciativas, todas fundamen-
talmente corretas, em favor do setor agrícola brasileiro, 
segmento que hoje carrega o desenvolvimento positivo 
da economia brasileira, como certificam os números 
do nosso Produto Interno Bruto recentemente divul-
gados. Importância reafirmada pela Presidente Dilma 
ao anunciar a disponibilização de R$136 bilhões para 
financiar a próxima safra, conforme estabelece o Plano 
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Agrícola e Pecuário 2013/2014. Trata-se de um aumento 
de 18% em comparação à safra deste ano.

Sr. Presidente, como tenho alertado aqui, desta 
tribuna, o sertanejo do Semiárido nordestino, que sofre 
com a pior estiagem dos últimos cinquenta ou, como 
dizem alguns, dos últimos cem anos, está presenciando 
e vivendo o mais cruel dos absurdos: a transformação 
de bancos nos maiores latifundiários deste País! Isto 
porque, apesar de ser um homem honrado, um homem 
de palavra, um homem de bem, ele está inadimplen-
te. E é claro que não está assim porque quer. A seca 
prolongada já levou embora sua colheita, já matou seu 
gado. Agora é o banco que vai ficar com a sua terra.

Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 610, Se-
nador Walter Pinheiro, nordestino da Bahia e eu do 
Ceará, a Medida Provisória nº 610, de cuja matéria 
tive a honra de ser indicado para ser relator, propõe 
um novo pagamento adicional, para o auxílio financeiro 
emergencial, além de autorizar a venda de milho, em 
condições especiais, aos pequenos criadores.

Entre outras providências muito importantes no 
meu entendimento, o Fundo Garantia-Safra pagará 
adicional, no valor de R$560,00 por família, aos agri-
cultores que perderam as suas colheitas em razão 
dessa estiagem, dessa seca perversa.

É com prazer que concedo um aparte a V. Exª, 
Senador Walter Pinheiro.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Sena-
dor Eunício Oliveira, eu estava ouvindo V. Exª falar do 
Plano Safra e dessa questão das dívidas e aumentei 
um pouquinho o passo para tentar chegar aqui em 
tempo de ouvir o discurso de V. Exª e, ao mesmo tem-
po, fazer esta boa lembrança. V. Exª toca num ponto 
fundamental. Não é só a questão do aumento, das 
garantias, do atendimento principalmente à turma 
da agricultura familiar... Nós não estamos falando de 
pouca coisa, Senador Eunício! Estamos falando sim-
plesmente de 84% dos estabelecimentos rurais deste 
País. De 84%! Nós estamos falando de 74% da mão 
de obra empregada no campo, que está aí, nessa área. 
Então, eu fiz questão de vir aqui para tocar num ponto 
que V. Exª coloca muito bem. Aliás, nós conversamos 
sobre isso, inclusive, na saída de Fortaleza, quando 
lá estivemos e quando foi anunciado que seria edita-
da a Medida Provisória que hoje é a 610, e V. Exª tem 
toda a capacidade e todas as condições para exercer a 
condução na relatoria. Mas eu quero me referir exata-
mente a esse tratamento que é dado, porque a Medida 
Provisória nº 565, no §3º do art. 5º, Senador Eunício, 
já dizia: “Ficam suspensas as execuções judiciais e os 
respectivos prazos processuais”. Isso foi corrigido na 
Medida Provisória nº 610, por causa do prazo, que ia 
até 31 de dezembro de 2012 pela MP nº 565 e que a 

MP nº 610 prorroga até 31 de dezembro de 2013. Nós 
precisamos, Senador Eunício – e V. Exª, de novo, é al-
guém que fala disso com propriedade –, é que essas 
coisas aconteçam na ponta, com o Banco do Nordeste 
e com o Banco do Brasil. Está escrito, está na letra da 
lei! E por que continuam ameaçando os agricultores, 
querendo tomar sua terra? Não dá para ser assim. A 
Medida Provisória de V. Exª vai confirmar, ampliar o 
prazo, mas nós precisamos que os órgãos que estão 
na ponta possam, verdadeiramente, executar, mas não 
o agricultor, e sim essa medida que suspende a exe-
cução, que suspende processos judiciais e que trata 
o agricultor com respeito. Ninguém deixou de pagar, 
Senador Eunício, por malandragem ou por safadeza! 
Perderam a produção! Por isso ganharam a garantia-
-safra. Por isso. E o outro é o projeto, que estamos 
tocando aqui, de perdoar a dívida. Qual é o problema 
de sentar com essa turma e ver, efetivamente, o que 
é possível perdoar? Acho que estamos diante de um 
cenário, principalmente nós que vivemos em Estados 
cujo prolongamento da seca tem nos causado muitos 
prejuízos e tem custado vidas... É importante, e acho 
que V. Exª faz um pronunciamento muito correto, inclu-
sive no dia do lançamento do Plano Safra, e a nossa 
esperança reacende não só com a chegada da chu-
va, mas também com a relatoria de V. Exª na Medida 
Provisória nº 610. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Senador Walter Pinheiro.

Sabe V. Exª da relação que temos com o pequeno 
e com o micro agricultor, principalmente do Semiárido 
brasileiro. Portanto, eu quero adiantar aos Srs. e às Srªs 
Senadoras e a V. Exª, Senador Walter, que, durante 
quase todo o dia de ontem, acompanhado, inclusive, 
do Presidente desta Casa, Senador Renan, e do Pre-
sidente da outra Casa, da Câmara dos Deputados, De-
putado Henrique Eduardo Alves, nós estivemos, pela 
manhã, com a área econômica, com o Ministro Guido 
Mantega. À tarde, voltei novamente junto à Ministra 
Ideli e outros líderes, para tratarmos desse assunto, 
porque ele é um dos assuntos mais importantes para 
grande parte da população pobre do Brasil e que vive 
no Semiárido, onde a agricultura responde, onde o do-
bro das pessoas vive naquelas regiões pobres, nos sí-
tios, nas fazendas e nas roças, enquanto os que vivem 
na cidade têm uma condição já muito mais adequada. 
Então, nós temos que cuidar desse homem para que 
ele permaneça no campo, produzindo e botando comi-
da não apenas na sua mesa, mas na mesa de muitos 
brasileiros, com o suor do seu rosto.

Quero adiantar, Senador Walter Pinheiro, Senador 
Suplicy, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, que o 
resultado do nosso relatório já estará de acordo com 
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o Plano Safra, exclusivamente para o Semiárido nor-
destino. A Presidente Dilma vai anunciá-lo e me autori-
zou a incluir todo o Plano Safra, especialmente para o 
Semiárido, nesta Medida Provisória nº 610, que tenho 
a honra de ser o Relator. Nele nós vamos estabelecer 
também mecanismos concretos, objetivos, imediatos, 
para resolver o grande problema de execução de dívida, 
como disse V. Exª, de milhares de produtores rurais, 
ao mesmo tempo em que abriremos linha de crédito 
para que esses valentes brasileiros possam reiniciar 
as suas atividades produtivas e, portanto, recomeçar 
as suas próprias vidas do ponto de vista econômico. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida 
Provisória nº 610 testemunhará o meu compromisso em 
minorar os impactos da seca, aliviando, deste modo, a 
gravíssima situação que afeta o Nordeste, os nordesti-
nos e, principalmente, os produtores rurais. Não importa, 
Senador Walter Pinheiro, qual a origem desse dinhei-
ro, se é do FNE, se é do Banco do Nordeste, se é do 
Banco do Brasil. Não interessa a fonte. Interessa é que 
esse homem, honrado, correto, decente, sério, honesto, 
trabalhador, não tem condição de pagar essa dívida.

Ontem eu falava para o Ministro Guido Mantega e 
para a sua equipe: “Esse homem não é protegido pelas 
transferências de renda. Esse homem não é protegido 
pelo Bolsa Família.” Ele é protegido, Senador Suplicy, 
pela sua própria produção. Ele não tem renda. Ele faz 
a sua própria renda. Ele planta o feijão para comer; 
ele planta o arroz para comer; ele planta o milho para 
dar às suas galinhas e produzir o ovo para vender na 
feira. Ele tira o leite, faz o queijo para vender na feira 
e fazer a sua própria renda. 

Esse homem não tem produção de feijão porque 
a seca dizimou o feijão. Ele não tem produção de arroz 
porque a seca dizimou o arroz. Ele não tem produção 
de milho porque a seca dizimou o milho. Ele não tem 
mais a vaca porque a fome matou essa vaca. E nós te-
mos que proteger esses homens e essas mulheres de 
bem, porque, se não, eles vão morrer junto com aquilo 
tudo que já morreu, como o feijão, como o milho, como 
o arroz, como as suas próprias reses. 

Portanto, eu insisto que vai ficar mais uma vez 
registrado e patenteado aqui o compromisso desse 
sertanejo, Senador Walter Pinheiro, com os sertanejos 
mais simples, mais humildes e que não têm a proteção 
do Estado. Essa proteção nós vamos dar.

Por que a gente está aqui, no Senado, desoneran-
do linha branca, desonerando automóvel de luxo e não 
podemos fazer o perdão dessas dívidas desses micros, 
desses pequenos produtores rurais, que não têm como 
pagar essas dívidas? Eles não são caloteiros. Eu não 
estou defendendo aqui Refis; eu não estou defendendo 
aqui a grande indústria. Eu estou defendendo o peque-

no, o pobre, aquele que tira o sustento do suor do seu 
rosto e da lavra da sua própria mão, a mão calejada, 
cortada, do homem do campo e o rosto engelhado pelo 
sol claudicante do seu dia a dia de labuta.

Portanto, quero dizer aqui hoje que, mais do que 
nunca, ousar é preciso, a fim de que a agricultura nor-
destina possa sobreviver e possa voltar a crescer. Que 
os nossos lavradores, os nossos criadores possam re-
encontrar a esperança mediante uma solução definitiva 
para essa questão que já se arrasta por tanto tempo: 
as dívidas dos pequenos produtores rurais. 

Eu apresentei, ontem, para a área econômica: 
para um cidadão que pegou, em 1994, R$10 mil, nós 
temos seis ou oito tipos de renegociações. Por algumas 
delas, esses R$10 mil estão valendo quase R$400 mil; 
por algumas delas, esse mesmo valor, corrigido pela 
TR, não chega sequer a R$80 mil.

Portanto, nós vamos fazer uma grande renegocia-
ção de dívidas. Nós vamos redefinir quem tomou esse 
dinheiro emprestado no Banco do Nordeste e nos outros 
bancos e que estão na dívida ativa, inclusive muitos 
deles. Eles serão recuperados pela nossa coragem, 
Senador Walter Pinheiro, pelo discernimento deste 
Plenário, que não está lotado hoje, mas normalmente 
está lotado nos dias de grandes decisões desta Casa. 

Por essa coragem do Plenário desta Casa, pela 
coragem deste Parlamento e pela lavra, se Deus quiser, 
também de um substitutivo a esta Medida Provisória 
nº 610, sem arroubos, com negociações, com enten-
dimento, com a sensibilidade da Presidente Dilma, 
nós vamos fazer, novamente, a esperança de muitos 
brasileiros reacender no Nordeste do Brasil.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Senador Eunício, permita-me, primeiro, 
saudar os alunos do ensino fundamental do Colégio 
Santa Rosa.

Sejam muito bem-vindos!
Estiveram ouvindo o Senador Eunício Oliveira, 

do PMDB do Ceará, falando...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Da seca.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – ... a respeito do Plano Safra, que a Presidenta 
Dilma Rousseff, hoje, anunciou.

Eu tive a oportunidade de testemunhar esse 
lançamento tão importante e que significou um valor 
16% maior do que o ofertado na safra de 2012/2013. 
São 21 bilhões de crédito para a agricultura familiar.

Juntamente com o Ministro Pepe Vargas e com 
o Ministro da Agricultura, ela fez esse anúncio, de 
maneira muito otimista, entusiasmando centenas de 
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agricultores familiares que ali estavam. O Padre Sér-
gio, que conhece a Presidenta Dilma de tantos anos 
atrás, estava ali presente. 

Foi uma cerimônia muito bonita, e ela também 
disse como o Governo, agora, criou uma agência que 
vai trabalhar junto com a Embrapa, para dar a devida 
assistência técnica, tecnológica, para os pequenos e 
médios agricultores familiares. Inclusive ela também 
falou do plano para o Semiárido do Nordeste...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Será incorporado à Medida Provisória nº 607. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ...tão importante e ressaltado por V. Exª. Ela 
já assinou algumas das medidas que agora, inclusive, 
foram objetos da sua análise, Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Eu quero apenas, Sr. Presidente, para finalizar, deixar 
aqui uma informação e um aviso a todos os produtores, 
agricultores do Semiárido nordestino: que eles não se 
preocupem. Eles não vão perder as suas terras. Eles 
vão ter as suas dívidas renegociadas em todos os pa-
tamares, e o Banco do Nordeste não vai executar mais 
nenhum agricultor endividado do Nordeste brasileiro, 
pelo relatório que tenho convicção que será aprovado 
por este Plenário do Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o Sr. 
Roberto Requião deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Eunício Oliveira.

Chegou requerimento à mesa, assinado por to-
dos os Senadores que estavam presentes – acredito 
que o Senador José Sarney poderá também assiná-
-lo –, no sentido de inserir em ata voto de pesar pelo 
falecimento, ocorrido no último sábado, 1º de junho, 
do físico, engenheiro, professor universitário e um dos 
idealizadores do Proálcool, José Walter Bautista Vidal, 
aos 78 anos, bem como apresentação de condolências 
aos quatro filhos e seis netos.

Permita-me ler brevemente a justificação.
O Prof. Bautista Vidal foi um dos mais destaca-

dos participantes do movimento acadêmico brasileiro. 
Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica 
da Universidade Federal da Bahia, em 1958. Foi aluno 
do curso de Bacharelado em Física, na Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras da mesma Universidade. Em 
janeiro de 1959, foi para o Centro Brasileiro de Pesqui-
sas Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro, onde, além de 
realizar pesquisas, atingiu a categoria de 1º Assistente, 
quando decidiu realizar estudos de pós-graduação na 
Universidade de Stanford, de 1961 a 1963.

Retornou à Bahia, em 1963, e se tornou professor 
de Física Geral e Experimental, na Escola Politécnica. 
Naquele período, passou a militar nos movimentos de 
reforma universitária. Apoiou a criação de Institutos de 
Ciências Básicas nas universidades, com o intuito de 
desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão universi-
tários. Tempos depois, pediu transferência para o Instituto 
de Matemática e Física da Universidade da Bahia, onde 
liderou um processo de cooperação entre a instituição 
e a Petrobras, onde auxiliou a criação do 1o Curso de 
Pós-Graduação lato sensu em Geofísica, no qual foram 
graduados os primeiros geofísicos que impulsionaram 
os trabalhos de pesquisa na plataforma continental.

Vidal tornou-se conhecido pela defesa do uso 
de biomassa para geração de energia, sendo um dos 
idealizadores do Programa Nacional do Álcool (Pro-
álcool), em 1970, e um dos inventores do motor mo-
vido ao então novo combustível. Atuou como secretá-
rio de Ciência e Tecnologia nos governos de Ernesto 
Geisel, entre 1974 e 1979, e José Sarney, de 1985 a 
1990. Também participou da fundação de mais de 30 
instituições ligadas à ciência e tecnologia, educação, 
ambiente e indústria.

Descendente de espanhóis, Bautista Vidal abra-
çou o Brasil como a Pátria do coração. Nacionalista, 
orgulhava-se das conquistas brasileiras e acreditava 
que o Brasil poderia tornar-se o principal País do mun-
do, crença que permeou toda a sua vida e obra.

“Ele deixa essa crença, essa confiança, em cada um 
de nós”, lembra a filha Alyne. “Meu pai sempre condenou 
os valores negativos e depreciativos que muitas pessoas 
repetem. Era um grande defensor dos valores nacionais. 
Não se deixava subjugar por ninguém e não deixava que 
ninguém desacreditasse do nosso país”, concluiu Alyne.

Jornalista, escritor de mais de 12 livros, autor pre-
miado, seu livro De Estado Servil a Nação Soberana 
recebeu o prêmio Casa Grande e Senzala de Inter-
pretação da Cultura Brasileira 1987/88. Foi consultor 
de vários organismos internacionais e coordenou o 
Núcleo de Estudos Estratégicos da UnB.

O físico e engenheiro Bautista Vidal deixa um 
legado de realizações que repercutiu nacional e inter-
nacionalmente, contribuindo para o avanço científico e 
tecnológico, nas últimas quatro décadas, no nosso País. 
Foi um verdadeiro docente, um notável líder, criador 
de instituições e autor de uma série de livros, alguns 
premiados, em que ele defendeu os seus pontos de 
vista em prol do avanço do Brasil.

Assino, de mim próprio, Eduardo Matarazzo Su-
plicy, e os Senadores Requião, Pedro Simon, Paulo 
Paim, Walter Pinheiro, Eunício Oliveira...

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, com muita honra, eu quero também subs-
crever esse requerimento, porque, realmente, o físico e 
grande cientista Bautista Vidal deu uma grande contri-
buição à ciência brasileira. E tenho muita satisfação e 
muito orgulho de ele ter participado do meu Governo, 
onde deu uma grande contribuição.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos, Senador José Sarney, 
por ter tido em seu Governo um cientista da qualidade 
de José Walter Bautista Vidal. 

Senador Alvaro Dias, convido ambos para assi-
narem. Senador José Sarney, por favor.

Este requerimento depende de votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra – alguns 
já fizeram – os Srs. Senadores que o desejarem. Para 
encaminhar a votação, já falaram, inclusive nos últimos 
dois dias, os Senadores Roberto Requião, Cristovam 
Buarque, Inácio Arruda e acho que também a Sena-
dora Lídice da Mata, da Bahia.

Então, os que estiverem de acordo permaneçam 
como estão.(Pausa) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Senado.
Os Senadores Alvaro Dias e José Sarney tam-

bém assinaram.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Tem a palavra agora o Senador Walter Pi-
nheiro, do PT da Bahia.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Eduardo Suplicy, Presidente desta sessão, 
quero dizer que, para todos nós, é um momento muito 
difícil daqueles que a vida inteira trabalharam e lutaram 
por essa área da ciência e tecnologia, pelo desenvol-
vimento científico e tecnológico do Brasil. Para nós a 
perda de Bautista Vidal, é óbvio que não significará 
principalmente a perda do grande trabalho que ele 
deixou, contribuindo para que esse caminho pudesse 
continuar, mas a gente perde um grande nome nessa 
área no Brasil, sem dúvida nenhuma, um dos maiores 
nessa contribuição.

Mas, meu caro Suplicy, como V. Exª até já se po-
sicionou, assim como o Senador Eunício, hoje é um dia 
também muito especial para a agricultura familiar bra-
sileira. É um dia especial, digo, por conta, exatamente, 
dessa necessidade que nós temos de cada vez mais 
estimular o desenvolvimento regional e, principalmen-
te, o desenvolvimento dos Municípios. 

Quero aproveitar até para salientar a presença 
entre nós Deputado João Bonfim, Deputado Estadual 
pela Bahia, um batalhador pelas causas municipais, 
que está aqui acompanhado pelo Prefeito de Sítio do 
Mato, no interior baiano. E dizer da importância desse 
plano, caro Deputado João Bonfim, para os Municípios, 
principalmente da Bahia. 

O plano anunciado hoje, Senador Suplicy, signi-
fica, em termos de valores, mais de dez vezes o Pla-
no Safra do ano 2002. Eu era Deputado Federal. Em 
2001 eu era, exatamente, o Líder da Bancada o PT na 
Câmara dos Deputados. E travamos uma luta enorme 
para aumentar o valor do Plano Safra para a agricultura 
familiar. Naquele ano, Senador Suplicy, 2001/2002, o 
Plano Safra foi de R$2 bilhões.

Nós estamos falando agora de um novo plano, 
anunciado hoje pela Presidente Dilma, de R$21 bilhões. 
Portanto não é só um aumento do valor, não é só o 
fato de ter ampliado o horizonte orçamentário. Esta-
mos falando de uma área que, na realidade, no último 
período, contribuiu com a mudança de classe de mais 
ou menos quatro milhões de brasileiros que vivem no 
campo e tiveram a oportunidade, através dessa ativida-
de, de ascender à chamada classe média. Então, não 
é uma questão de título, mas uma ascensão pautada 
exatamente na mudança de vida, na possibilidade de 
extrair da terra o seu sustento e de ter condições para 
sustentar sua família. 

Então, o Plano Safra é muito importante. Es-
tou falando de um Plano Safra que compreende um 
universo de 33% do PIB agropecuário brasileiro. Ou 
seja, 1/3 no nosso PIB agropecuário sai exatamente 
da agricultura familiar. É essa a grande contribuição a 
que estou me referindo. É esse cenário que é impor-
tante a gente entender, mesmo convivendo, de forma 
majoritária, como é o caso do Nordeste brasileiro, 
com esses agricultores, esses pequenos agricultores, 
no semiárido nordestino. A Bahia tem 270 Municípios 
cravados no semiárido. Aqui estamos falando de uma 
verdadeira revolução no campo. Como disse no apar-
te que fiz ao Senador Eunício Oliveira, 72% de toda 
a mão de obra que está no campo, no Brasil, advém 
da agricultura familiar, 72%. Poderíamos dizer tran-
quilamente que, de cada 10 trabalhadores do campo, 
sete são da agricultura familiar. Portanto, ela incide na 
economia, com uma diferença enorme. Essa incidên-
cia efetivamente acontece em cada Município. Ainda 
que falemos de região, no caso da Região Nordeste, 
ainda que falemos de Estado, no caso da Bahia, essa 
incidência acontece em cada canto da Bahia, no local 
onde o sertanejo vive, no local onde ele produz, no 
local onde é possível, inclusive, promover o desenvol-
vimento local.
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O Plano Safra traz inclusive novidades, como a 
própria questão de um Plano Safra exclusivo para o 
semiárido, para as regiões que convivem com a seca. 
Volto a insistir, esta é uma expressão equivocada que 
se usa sempre que se debate a questão da seca: o 
combate à seca. Não se combate a seca; podem-se 
combater os efeitos. A seca é inerente à região, faz 
parte do nosso perfil climático. Na realidade, o que 
se deve conduzir cada vez mais são políticas de con-
vivência com a seca, são políticas, inclusive, para o 
desenvolvimento, aproveitando-se as potencialidades 
dessas regiões.

É isso que temos feito. É isso que tem feito, por 
exemplo, o Governo da Bahia, sob a condução do 
companheiro Jaques Wagner, no sentido de ampliar 
a capacidade de investimento para a reserva de água 
em adutoras, barragens, sistemas simplificados de 
cisternas e poços artesianos.

Hoje mesmo, o Governador Jaques Wagner es-
teve na cidade de Adustina, no nordeste baiano, para 
promover, mais uma vez, investimentos exatamente 
para a obtenção da água numa região de rica produção. 
Essa região, Senador Suplicy, fronteiriça com Sergipe, 
é uma região de grande produção de feijão. Aliás, ela 
é, hoje, talvez, a maior região de produção de feijão 
na Bahia, onde está localizada a cidade de Adustina. 

O Governador Jaques Wagner deve voltar à região 
no sábado, para entregar mais uma etapa de investi-
mentos para obtenção de água, para acesso à água: 
água para o consumo humano, água para o consumo 
animal, água para produção agrícola, água para ali-
mentar os nossos perímetros de irrigação.

O Governador Jaques Wagner, há 15 dias, junto 
com o Ministro Fernando Bezerra, teve a oportunidade 
de entregar a Adutora do São Francisco na microrregião 
de Irecê, para atender a mais de 330 mil habitantes, 
16 Municípios, estimular cada vez mais o Perímetro 
do Baixio e estabelecer todo o investimento de infra-
estrutura para interligar esses perímetros de produção 
agrícola, permitindo o escoamento da produção.

Portanto, esse é o debate importante, no sentido 
de garantir a safra, instrumento decisivo que chega 
numa hora de socorro para o agricultor, mas que ao 
mesmo tempo estimula a economia local.

A Bahia deve chegar ao final do seu período com 
algo em torno de 220 mil processos de garantia à safra. 
Isso significa quase R$140 milhões investidos na mão 
dos agricultores, já que a garantia à safra é entregue 
a cada agricultor para que ele possa, superando as 
dificuldades que enfrentou por conta da longa estia-
gem, ter a possibilidade de comer e de sustentar a sua 
família. E esse recurso injetado no Município ativa o 
comércio, ou seja, supre uma ausência da produção 

agrícola e, ao mesmo tempo, estimula as atividades 
comerciais existentes em cada Município.

Portanto, o Plano Safra de hoje se completa. O 
Governo também já havia anunciado o seu Plano Sa-
fra para o setor agropecuário, para o agronegócio no 
Brasil. Nós temos agora, na realidade, uma ofensiva 
para permitir um verdadeiro desenvolvimento regional. 
E não é só com a chegada do Plano Safra. 

Ontem, Senador Suplicy, a Presidenta Dilma san-
cionou lei para duas novas universidades na Bahia, 
uma no oeste, outra no sul e no extremo sul, fazendo 
chegar o conhecimento, a matriz essencial para o de-
senvolvimento, que é aplicar a ciência, formar gente, 
permitir o ingresso dessa gente que vive no interior da 
Bahia no ensino superior de caráter federal, já que a 
outra parte é exercida pelo governo do Estado, através 
das nossas estaduais. 

Portanto, é um somatório de ações buscando 
promover o desenvolvimento local, é um somatório de 
ações que permite que o cidadão tenha possibilidade 
de, onde mora, ter acesso ao serviço de educação, 
saúde, segurança; que ele tenha oportunidade de cres-
cer e tenha onde colocar os seus filhos para estudar; 
que ele tenha oportunidade de continuar com a sua 
atividade. Isso não significa condenar os Municípios 
baianos a uma única atividade, mas é através da ma-
nutenção dessa atividade agropecuária que a gente 
dá saltos mais altos.

Estamos discutindo, por exemplo, na região sudo-
este e oeste da Bahia, o estímulo, primeiro, para vencer 
a praga, meu caro Deputado João Bonfim, em relação 
ao algodão; segundo, para começar a trabalhar a ver-
ticalização. É fundamental a infraestrutura para expor-
tação desses produtos que são hoje, eu diria, grandes 
elementos na nossa economia, de grande influência no 
nosso PIB. Mas nós exportamos muito. Boa parte da 
soja produzida na Bahia vai embora. Nós exportamos 
a soja. A Bahia é produtora de 94% de todo algodão 
do Norte e do Nordeste. Precisamos verticalizar essa 
produção, segurar um pouquinho esse algodão na re-
gião, agregar valor e disponibilizar trabalho, emprego 
e renda na região. 

Portanto, são esses desafios que precisam estar 
cada vez mais afinados. São essas iniciativas que nos 
colocam frente a frente com a possibilidade de descon-
centrar a economia do Brasil e continuar colocando este 
País para crescer. Aqui, tomamos as atitudes corretas 
e essenciais para que pudéssemos promover o cres-
cimento industrial: desoneramos folha, estimulamos 
diversos setores da produção. Agora, é fundamental 
também que essa atividade industrial seja levada para 
o interior do Brasil, retirada das regiões metropolitanas. 
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Nada contra as regiões metropolitanas, pelo con-
trário, mas se pudermos desconcentrar esses investi-
mentos, ampliaremos a nossa capacidade de cresci-
mento e a oferta de serviço, aproximaremos, levaremos 
até o cidadão atividades que têm a ver com a vocação 
de cada região e, ao mesmo tempo, estimularemos o 
crescimento local. 

Estamos fazendo isso com a energia eólica: onde 
se instala, ver se é possível instalar a unidade de pro-
dução, para levar para perto do campo de exploração 
a atividade industrial. A mesma coisa na área de pe-
tróleo e gás, a mesma coisa no setor mineral. 

A Bahia deve ter, aproximadamente, nos próximos 
anos, investimento da ordem de R$60 bilhões do setor 
mineral. É fundamental que levemos a essas regiões 
todo o nível de infraestrutura possível, principalmente 
de atividades de verticalização dessa produção. 

Hoje, por exemplo, o Governador Jaques Wagner 
também está assinando contrato de concessão para a 
instalação da Bahia Mineração no Porto Sul; portanto, 
o ponto final da Ferrovia Oeste-Leste, de fundamental 
importância para a Bahia, cortará o Estado em seu eixo 
central, do oeste até o leste, chegando a Ilhéus, para 
encontrar o Porto Sul, transformando-se numa verda-
deira ferrovia de integração da nossa Bahia.

E quem sabe, num passo bem mais largo, essa 
ferrovia consiga chegar ao outro oceano, o Oceano 
Pacífico, que era inclusive o projeto original, o desejo 
do Deputado Vasco Neto ao projetar a ferrovia. A in-
tenção era ligar o Atlântico e o Pacífico, de Ilhéus até 
Porto Bayovar, no Peru, atravessando todo o oeste bra-
sileiro e parte da Região Norte do nosso País antes de 
chegar ao Pacífico, portanto, diminuindo as distâncias 
e abrindo a perspectiva de escoamento da produção, 
que será reforçada com o Plano Safra. 

Então, é fundamental que o Plano Safra venha 
acompanhado dessas medidas. E estou falando de algo 
que tem a ver exatamente com a produção. Quer dizer, 
se eu tenho uma participação da agricultura familiar, 
que é de algo equivalente a um terço do PIB, isso sig-
nifica dizer que o que é produzido, Senador Suplicy, 
em cada um desses locais precisa encontrar meios 
de escoamento para chegar à mesa de cada cidadão 
brasileiro, para chegar às gôndolas de supermerca-
dos, para chegar a todos os lugares do País. Para isso 
precisamos das ferrovias, das estradas, das hidrovias. 
Também temos trabalhado a possibilidade de escoa-
mento do nosso algodão em trecho ainda navegável, 
de Ibotirama a Juazeiro. 

Precisamos ampliar nossa capacidade de oferta, 
principalmente para essa região, e as condições de 
absorção dessa produção em todos os seus aspec-
tos, inclusive atraindo investimentos. Estamos falando 

do Plano Safra, que constitui, na realidade, um eixo 
agregador e um eixo de estímulo, algo que pode criar 
novas potencialidades, romper de uma vez por todas as 
barreiras que foram colocadas para o interior do Brasil. 

Lamentavelmente, Senador Suplicy, o desenvol-
vimento no Brasil sempre foi muito ligado ao litoral, às 
coisas próximas ao litoral. Não é à toa que a nossa 
BR-116, que deveria ser muito mais interiorizada, é 
próxima ao litoral. A BR-101 inclusive já é reconhecida 
como 101. As duas são muito próximas ao litoral. En-
tão, é fundamental que adentremos este nosso País, 
é fundamental que, de forma desafiadora, nós possa-
mos construir infraestrutura.

Esta semana, fiquei contente também com o 
posicionamento do Governo no que diz respeito ao 
desafio da construção de armazéns para estocagem 
de grãos e de alimentos no Brasil.

Todo mundo deve se lembrar que, aqui desta tri-
buna, por diversas vezes, cobrei, principalmente no mo-
mento mais crítico da nossa longa estiagem, a questão 
da chegada do milho. Por que isso, Senador Suplicy? 
Porque, no Brasil, não há armazéns para estocar es-
ses grãos. Armazenam-se grãos produzidos no Brasil 
em caminhões! Produziu, tirou, põe no caminhão, e o 
caminhão vai para a estrada. E aí ocorre o que V. Exa 
vê em São Paulo: quilômetros e quilômetros de con-
gestionamento de caminhões, obstruindo as BRs na 
entrada do porto. Ou, quando não, centenas de navios 
parados em frente aos portos, esperando a chegada 
da mercadoria, que fica parada nas estradas centenas 
de dias. Por quê? Porque não há como equilibrar. Se 
houvesse, Senador Suplicy, sairia da produção, iria 
para o armazém e seria feita a distribuição, inclusive 
de forma programada. Mas não, é de forma atabalho-
ada. Produziu, botou no caminhão. Porque é o único 
lugar que tem para armazenar.

A estrutura de portos secos consta inclusive da 
Medida Provisória no 612. É fundamental que os por-
tos secos no Brasil sejam constituídos também para 
armazenar grãos. É inadmissível, Senador Suplicy, que 
um armazém no Centro-Oeste brasileiro não tenha 
capacidade de armazenar grãos, no celeiro de pro-
dução do Brasil. Se V. Exa for lá agora – nada contra 
o que está lá dentro, não é isso –, vai encontrar um 
porto seco cheio de carros. No Centro-Oeste brasilei-
ro, abarrotado de carros para distribuir. Tudo bem que 
precisamos de estrutura para fazer o chamado “meio 
da passagem” entre a montadora e a concessionária. 
Mas carro, Senador Suplicy, eu posso até colocar em 
grandes pátios a céu aberto. Grãos, não! Então, nós 
precisamos dessa estrutura.

Quem ousa ter um Plano Safra da Agricultura 
Familiar de R$21 bilhões tem que caminhar para fa-
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zer este complemento: chegar com energia, chegar 
com comunicações, resolver o problema das estradas, 
estabelecer uma política de portos, a fim de criar as 
condições para colher desta terra o que ela nos tem 
dado, mesmo com toda a longa estiagem, mesmo com 
a convivência no Semiárido.

O Semiárido baiano, Senador Suplicy, é Sertão 
produtivo. A chuva bateu, a alegria chega, porque todo 
sertanejo sabe que aquela terra faz florescer. Essa é 
a grande alegria. Mas é um desafio. Todos precisam 
acreditar nisso. As políticas complementares ou as 
políticas públicas de convivência precisam caminhar 
nessa direção. E é esse o esforço que temos feito nos 
últimos anos.

Fico feliz quando vejo um Plano Safra desses 
e a ousadia da Presidenta Dilma, que aposta nessa 
realidade, aposta inclusive na possibilidade de que o 
nosso grande Semiárido continue sendo um celeiro 
de produção não só para o País como para o mundo. 
Esse é, na realidade, um compromisso importante que 
a Presidenta Dilma assumiu e que vem na sequência 
do que já havíamos implantado desde o início do go-
verno Lula, e agora temos a oportunidade de dar, eu 
diria, um grande salto.

É óbvio que as coisas se combinam. E é por isso, 
Senador Suplicy, que é muito importante ter, em uma 
hora como esta, o desafio do Governo, com a medida 
dos portos e com a questão das ferrovias.

Desde que cheguei ao Congresso Nacional, te-
nho batalhado pela volta do trem de passageiros, pela 
chegada do trem a Feira de Santana, à região de Ala-
goinhas, pela devolução desses trens, que, durante 
muitos anos, transportaram passageiros e cargas. 
Na Bahia, Senador Suplicy, em um passado não tão 
distante, eu era menino, vi, por diversas vezes, meu 
pai viajar por esse trecho, sair de Salvador e chegar a 
Montes Claros, Minas Gerais, em um trem que levava 
carga e passageiros, um trem que levava inclusive fe-
licidade, um trem que levava alento, um trem que, por 
onde passava, despertava toda a cidade.

Aqui, de novo, quero realçar a presença do De-
putado Estadual João Bonfim, da Bahia, que é daque-
la região, da cidade de Brumado. O trem passava por 
aquela região – existe até hoje a magnesita –, com toda 
a movimentação de carga, para Montes Claros. Por 
ali, também, os agricultores escoavam sua produção.

Então, um Plano Safra desses teria de vir acom-
panhado de ousadia. Isto fez a Presidenta Dilma quan-
do lançou o novo plano ferroviário: estabeleceu essa 
estrada agora, de Belo Horizonte até Recife, passando 
pela Bahia, recuperou esse leito ferroviário, recuperou 
o tempo perdido, fez com que inclusive as ferrovias 

sirvam como canais de escoamento da produção e, 
ao mesmo tempo, como transporte para a população.

É montado nessa linha de desafios que eu acho 
que o Governo Federal dá, cada dia mais, passos 
significativos para continuarmos afirmando que este 
“Brasilzão” é viável.

O que falta exatamente, ou melhor, o que falta-
va, Senador Suplicy, era disposição e coragem para 
enfrentar isso e estabelecer como prioridade. Se hoje 
estamos enfrentando a crise, ainda que com dificul-
dade, mas com altivez, é fruto exatamente da política 
de entender que ou temos desenvolvimento local ou 
não temos como enfrentar nenhum tipo de abalo, seja 
ele nacional ou internacional, a partir de mudanças do 
ponto de vista econômico ou mercadológico. Acho que 
esse é o ponto fundamental no dia de hoje.

Quando falamos em Plano Safra, meu caro Acir, 
todo mundo pensa: “Ah, mas isso aí vai atender lá na 
roça!”. É essa roça que está mantendo o Brasil de pé, 
é essa roça, é essa economia que está sustentando 
no momento de crise, é através dessa pequena econo-
mia, Senador Acir Gurgacz, que conseguimos manter o 
varejo e, consequentemente, o atacado, e, por tabela, 
a produção industrial.

Portanto, Plano Safra de R$21 bilhões, meu caro 
Suplicy! É mais um alento para o agricultor familiar 
deste Brasil. E falo aqui com alegria, pelos 600 mil 
agricultores familiares que temos na Bahia.

E, óbvio, espero, num curto espaço de tempo, ter 
a oportunidade aprovar a medida provisória da ban-
carização, que é outra batalha que venho travando há 
muito tempo.

Alguém pode perguntar: o que tem a ver banca-
rização com Plano Safra? Muito. Porque, se estivesse 
funcionando a bancarização, o Plano Safra poderia ga-
rantir a safra, ou o Pronaf, o Programa da Agricultura 
Familiar. Por tudo isso, poderia chegar ainda mais fácil 
na mão do agricultor, e através inclusive da estrutura 
tecnológica que temos hoje, que é a tecnologia móvel.

Hoje, um agricultor baiano ainda tem de andar 
quilômetros e quilômetros para chegar ao Banco do 
Nordeste e receber seu recurso do Pronaf ou o Ga-
rantia-Safra. Espero que, depois da Medida Provisória 
nº 615, os bancos entendam que essa é uma medida 
que ajuda inclusive o sistema financeiro, mas que ajuda 
prioritariamente todos os cidadãos, para que tenham 
acesso ao crédito de forma bem mais rápida, bem mais 
ágil, e tendo a possibilidade de aplicar o recurso na 
sua cidade. Porque, quando o agricultor se desloca, 
Senador Suplicy, para receber o dinheiro no Banco 
do Nordeste, ele consome no comércio local da cida-
de em que saca o dinheiro do Garantia-Safra. Então, 
perdemos uma das virtudes do Garantia-Safra, que é 
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exatamente ajudar a economia local. Ora, se o agricul-
tor pode receber o dinheiro na cidade dele, gastará o 
dinheiro na cidade dele, e esse dinheiro cumprirá dois 
objetivos: resolver o problema do agricultor, que, por 
conta da longa estiagem, perdeu a sua produção, e 
ajudar na economia local no momento de dificuldade 
de falta de produção.

Era isso, Senador Suplicy, que eu tinha a dizer 
na tarde de hoje.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Walter Pinheiro, V. Exª aqui deu o seu 
testemunho sobre como o Plano Safra aumentou de 
R$400 milhões, quando, em 2002, V. Exª era o Líder 
do PT na Câmara, para R$21 bilhões. 

O Senador Acir Gurgacz, a quem convido agora 
para falar, estava comigo na cerimônia – assim como 
o Senador Romero Jucá, que hoje preside o Senado 
–, ao lado da Presidenta Dilma Rousseff. Então, é im-
portante o entusiasmo do Senador Walter Pinheiro, que 
inclusive falou da importância da bancarização por meio 
do celular. Quando isso for plenamente implementado, 
vai ajudar muito as pessoas na roça. 

Tem a palavra o Senador Acir Gurgacz. 
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Suplicy 
que preside esta sessão, hoje, pela manhã, estivemos 
no Palácio do Planalto, juntamente com o nosso Pre-
sidente do Senado, que responde pela Presidência, o 
Senador Romero Jucá, e tivemos o prazer de assistir 
ao lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar.

A agricultura familiar no Estado de Rondônia tem 
uma importância muito grande para a nossa economia. 
Por isso, para nós de Rondônia, o Plano Safra da Agri-
cultura Familiar é de uma importância muito grande.

E é exatamente aquilo que o Senador Walter Pi-
nheiro estava falando: o Plano Safra vai atingir toda a 
sociedade, não apenas a turma do campo recebe a 
verba, não apenas a agricultura familiar, não é apenas 
lá no campo que as pessoas recebem o benefício. O 
grande benefício vem para a cidade e movimenta a 
economia dos Municípios, movimenta a economia do 
Estado, que é onde as coisas realmente acontecem. Em 
um Estado pequeno, um Estado jovem como o nosso, 
o Estado de Rondônia, é que a agricultura familiar tem 
uma importância muito grande. Por isso estamos sem-
pre atentos e apoiamos todas as ações do Governo 
do Estado no que diz respeito à agricultura familiar, ao 
nosso agricultor, ao pequeno agricultor familiar.

Então, participamos hoje de manhã, no Palácio do 
Planalto, do lançamento do Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2013/2014, lançado pela nossa Presidenta 

Dilma Rousseff e pelos Ministros do MDA, Pepe Var-
gas, e da Agricultura, Antônio Andrade, que também 
anunciaram a criação da Agência Nacional de Assis-
tência Técnica, Anater, que virá aqui para o Senado, 
para debatermos e discutirmos. E eu diria que, dentro 
do Plano Safra, a coisa mais importante é a criação 
dessa agência para assistência técnica aos nossos 
agricultores.

Ontem, ao falar neste plenário sobre o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, destaquei que algumas respostas 
para as deficiências que ainda dificultam o desenvol-
vimento de nossa agricultura a patamar de excelência 
estão sendo atacados pelo Governo e seriam atendidos 
de forma mais efetiva pelos atuais planos, Plano Safra 
do Agronegócio e Plano Safra da Agricultura Familiar.

Hoje pela manhã, ao acompanhar o detalha-
mento desses Planos pela Presidenta Dilma e pelos 
Ministros e pelo Presidente da Embrapa, Dr. Maurício 
Lopes, tive a convicção de que realmente poderemos 
dar um grande salto no desenvolvimento da agricultura 
em nosso País. E, quando falamos um grande salto na 
agricultura do nosso País, estamos falando em dar um 
grande salto na economia do nosso País, pois, se não 
fosse a agricultura, a nossa balança comercial esta-
ria muito mais negativa do que está hoje. Graças ao 
agronegócio, o nosso País vai bem e tem uma pers-
pectiva de crescimento ainda maior. Os investimentos 
anunciados irão atender às necessidades básicas de 
nossos agricultores, que são assistência técnica e cré-
dito, melhorar a infraestrutura e a logística de armaze-
namento e dar um novo ritmo para o desenvolvimen-
to do agronegócio e da agricultura familiar brasileira. 
Também poderemos avançar com mais velocidade na 
transformação social pela qual o Brasil está passando, 
com a inclusão social de milhares de famílias e o fim 
da fome e da pobreza extrema.

O Governo resolveu atacar com esses Planos 
Safra o foco das principais deficiências do setor agrí-
cola, que são a infraestrutura e a assistência técnica. 
Por meio do Plano Safra do Agronegócio, serão inves-
tidos cerca de R$136 bilhões do custeio da safra em 
infraestrutura e logística.

Já o Plano Safra da Agricultura Família vai contar 
com recursos da ordem de R$39 bilhões para aprimo-
rar as políticas públicas para o campo, com foco em 
aumentar a produtividade, a tecnologia, a renda e a 
produção de alimentos no nosso País.

Somente para o armazenamento, ou para a ar-
mazenagem, o Plano Safra do Agronegócio destinará 
mais de R$25 bilhões nos próximos cinco anos. No 
pacote está previsto que a Companhia Nacional de 
Abastecimento aplicará R$500 milhões para moder-



34032 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

nizar e ampliar a sua capacidade, com a construção 
de 10 novos armazéns no País.

Além disso, o armazenamento em propriedade 
rural, nas cooperativas, associações rurais e empresas 
privadas também será estimulado, com a possibilidade 
de o Governo Federal alugar armazéns privados para 
estocar parte da safra. Esses investimentos, somados 
aos que estão previstos para as rodovias, ferrovias e 
portos brasileiros, deverão marcar a retomada de in-
vestimentos na infraestrutura voltada à agropecuária.

Nada mais justo com o setor que vem susten-
tando o superávit da nossa economia, que representa 
um quarto do PIB e gera 35 milhões de empregos em 
toda a sua cadeia produtiva, sendo que a produção de 
grãos nos últimos 10 anos saltou de 123 milhões de 
toneladas, na safra 2002/2003, para 185 milhões de 
toneladas para a safra atual.

No entanto, um dos aspectos mais importantes 
dos planos do Governo para o setor agropecuário será 
a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica, 
oficializada nesta quinta-feira pela presidenta Dilma. A 
falta de apoio técnico ao produtor rural, principalmente 
ao médio e pequeno agricultor, é o que tem dificultado 
o desenvolvimento da agricultura familiar, principalmen-
te nas novas fronteiras agrícolas, como lá no nosso 
Estado de Rondônia.

Por conta disso, desde o início do meu mandato 
e principalmente durante o período em que estive à 
frente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
no biênio 2011/2012, chamei a atenção do Governo 
Federal e do Governo do meu Estado para esse pro-
blema. Promovemos debates, audiências públicas e 
apresentamos projetos de lei que pudessem melhorar 
as condições de desenvolvimento de pesquisas, de 
novas tecnologias, bem com a transferência dessas 
tecnologias para os produtores, por meio de assistên-
cia técnica e extensão rural.

Levamos esta problemática para os ex-Ministros 
da Agricultura Wagner Rossi e Mendes Ribeiro, e para 
o atual Ministro Antônio Andrade, bem como para o 
ex-Ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Flo-
rence, e o atual Ministro Pepe Vargas.

Todos esses ministros estiveram conosco aqui, 
na Comissão de Agricultura, juntamente com os seus 
técnicos, para que pudéssemos contribuir para a cons-
trução de alternativas e creio que a criação da Agên-
cia Nacional de Assistência Técnica, a Anater, vem 
dar uma resposta para essa nossa cobrança, para a 
necessidade dos nossos agricultores.

Atualmente, o atendimento de 4,3 milhões de 
estabelecimentos da agricultura familiar no País não é 
satisfatório, e creio que, em pouco tempo, poderemos 
reverter esse quadro com a criação da Anater, que nas-

ce de um embrião de muita qualidade genética, que é 
a nossa Embrapa, que hoje é uma empresa de exce-
lência e motivo de orgulho para todos nós brasileiros.

Fiquei muito satisfeito quando vi que a diretoria 
de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias da 
Anater será ocupada pelo diretor desse mesmo depar-
tamento da Embrapa. Essa é uma demonstração de 
que teremos uma verdadeira integração da pesquisa 
científica e desenvolvimento de novas tecnologias, com 
assistência técnica e extensão rural.

O objetivo central da Anater, como detalhou o 
Ministro Pepe Vargas, será levar a assistência técnica 
ao produtor em todas as etapas de produção, numa 
atuação integrada com a Embrapa e com as agências 
de fomento de extensão rural dos Estados.

Lançamos a semente, e agora ela começa a 
germinar, mas precisamos colocar toda a energia e 
experiência de nossos técnicos e cientistas para que 
essa Agência venha a cumprir aquilo com que todos 
nós sonhamos e que muito em breve possamos nos 
orgulhar de seu trabalho, assim como nos orgulhamos 
hoje da Embrapa.

Neste ano, também comemoramos os dez anos 
de nascimento do Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar – Pronaf, que começou 
com recursos de R$5,4 bilhões de financiamento de 
safra e nesta safra 2013/2014 terá R$21 bilhões, um 
aumento de 17% em relação à safra do ano passado.

Entre as novidades anunciadas para a próxima 
safra, está a ampliação do limite para enquadramento 
no Pronaf, permitindo que mais agricultores busquem 
o financiamento. A partir de agora, famílias que tiveram 
renda de até R$360 mil no último ano poderão contra-
tar o crédito. Para 2013/2014, o Plano Safra aumenta 
o limite de financiamento de custeio de R$80 mil para 
R$100 mil. A taxa de juros paga pelos agricultores, 
cujo teto era 4%, baixou agora para 3,5%.

Também está prevista elevação do limite da li-
nha de investimento. A partir de julho deste ano, os 
produtores poderão contratar até R$150 mil por ope-
ração. Para a suinocultura, a avicultura e a fruticultu-
ra, consideradas atividades que necessitam de maior 
mobilização de recursos, o valor para o investimento 
será R$300 mil e, no caso de investimentos feitos em 
grupo, o valor será R$750 mil.

Enfim, o conjunto de políticas públicas do Plano 
Safra da Agricultura Familiar 2012/2013 qualifica e 
articula os instrumentos construídos e conquistados 
nos últimos anos por esse importante setor produtivo 
do País. As medidas visam melhorar a organização 
econômica e promover a inclusão social com susten-
tabilidade.
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Quero aqui agradecer aos Ministros da Agricul-
tura, Antônio Andrade, e do Desenvolvimento Agrário, 
Pepe Vargas, e, em especial, a nossa Presidenta Dilma 
Rousseff pelos investimentos que o Governo Federal 
tem feito em nosso Estado de Rondônia, onde vivemos 
um momento de fortalecimento da agricultura familiar e 
do agronegócio, como o importante alinhamento polí-
tico e das políticas públicas com o governo do Estado.

Nesta semana, o Ministério de Desenvolvimen-
to Agrário destinou máquinas retroescavadeiras a 45 
Municípios do Estado de Rondônia. Essas máquinas 
serão utilizadas para execução de obras e serviços 
nas propriedades rurais do meu Estado. Os agriculto-
res poderão utilizá-las, por exemplo, na construção de 
açudes, na melhoria de estradas vicinais e em outras 
atividades nas suas propriedades.

Esta é, sem dúvida, uma ação de grande impor-
tância executada pelo Governo da Presidenta Dilma, 
através do MDA, melhorando as condições de produção 
agrícola, apoiando a permanência do homem no campo 
produzindo alimentos, além de incentivar e promover 
a produção da industrial em nosso País.

Com relação ao Plano Safra da Agricultura Fa-
miliar fica aqui também os nossos cumprimentos e 
um agradecimento especial ao nosso Senador Osmar 
Dias, que hoje ocupa a Vice-Presidência do Banco do 
Brasil, que muito tem contribuído para o lançamento 
e muito contribuirá para a execução do Plano Safra 
no nosso País.

Com relação ao nosso Estado de Rondônia, o 
Governador Confúcio Moura e o Vice-Governador 
Airton Gurgacz adotaram uma política de parceria, de 
cooperação e de alinhamento com o Governo Federal 
e principalmente com os agricultores, que estão tra-
zendo resultados positivos para todos os setores de 
nossa economia, de base fundamentalmente agrícola.

Estas parcerias irão ampliar a nossa infraestrutura 
e consolidar a agropecuária no Estado, em benefício 
dos pequenos, médios e grandes produtores rurais. Es-
tamos empenhados, junto com o Governador Confúcio 
Moura e com o Ministro Pepe Vargas e o Presidente 
do Incra, Carlos Guedes, mesmo enfrentando algumas 
dificuldades, em consolidar a regularização fundiária, 
levando mais tranquilidade ao homem do campo e suas 
famílias, com a meta de regularizar mais de cinco mil 
propriedades rurais em 2013.

Esse mesmo esforço também está sendo empre-
endido para consolidar o sistema de agroindústrias no 
Estado de Rondônia como fonte geradora de emprego e 
rendas, implantando até 2014, mais 800 agroindústrias.

O Governo do Estado também já estabeleceu 
parceria com a Embrapa, por meio da Emater, para 
integrar as pesquisas com a assistência técnica e a 

extensão rural, com resultados positivos em várias cul-
turas, mas especialmente na cafeicultura, produzindo 
mudas clonadas do café BRS Ouro Preto, uma varie-
dade genuinamente rondoniense, que, a médio prazo, 
elevará a produção de 10 sacas por hectare cultivadas 
para 70 até 100 sacas deste produto.

Creio que, com a criação da Anater, em breve 
poderemos ampliar essa parceria e multiplicar esse 
esforço em levar assistência técnica para os nossos 
agricultores.

A produção de leite, que terá prioridades nas 
atividades da nova Agência Nacional de Assistência 
Técnica, é um setor fundamental para o fortalecimen-
to da agricultura familiar em Rondônia. Atualmente, a 
nossa produção de leite é de 2,5 milhões de litros/dia. 
Dessa produção, o Estado consome apenas 17%, o 
restante é comercializado com os Estados vizinhos do 
Acre, Roraima, Amazonas e norte do Mato Grosso, 
também com o Estado de São Paulo.

A produção de pescado, principalmente o tamba-
qui e o pirarucu, encontrava-se estagnada em 2011, 
na faixa das 11 mil toneladas/ano. Com o incentivo do 
Governo da Cooperação, a produção de peixes em 
cativeiro e tanques redes, alcançou em 2013, mais de 
40 mil toneladas/ano. O pescado de Rondônia abas-
tece o mercado interno e é comercializado em outros 
Estados, e ainda exportamos para Europa.

O rebanho bovino de Rondônia, superior a 12 
milhões de cabeças, conquistou espaço e respeito até 
fora de nossas fronteiras pelo cuidado com a sanida-
de animal. Atualmente, exportamos carne para mais 
de 30 países, inclusive para países do Oriente Médio. 
Agora, num esforço concentrado do Ministério da Agri-
cultura e do Governo da Cooperação, conquistamos o 
mercado norte-americano.

O Estado de Rondônia deixou de ser um corredor 
de exportação, cortado diariamente por mais de 200 
carretas transportando grãos para alcançar o porto 
graneleiro, na capital Porto Velho, e dali ganhar cami-
nho rumo ao exterior.

Hoje, Rondônia também passou a disputar es-
paços com gigantes na produção de carne, soja e mi-
lho, como Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul.

Na safra 2012/2013, nas lavouras de Rondônia, 
foram colhidas 535.143 toneladas de milho, mais de 
200 mil toneladas de arroz e 468.391 toneladas de 
soja. A previsão de crescimento na próxima safra de 
grãos é de 20%.

É assim que queremos ver nosso Estado: não 
acompanhando o crescimento que acontece em todo 
o País, mas crescendo acima da média brasileira. É 
assim que caminha o nosso Estado, Senador Paim, 
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crescendo e desenvolvendo, mas investindo principal-
mente na agricultura familiar.

Por isso, nós ressaltamos aqui a importância 
do Plano Safra 2013/2014 para o nosso País, mas, 
principalmente, para o nosso Estado, Rondônia. Nós 
queremos ver os nossos agricultores mais equipados, 
mais preparados para aumentarem sua produtividade, 
aumentar a sua renda e, com essa renda, melhorar 
sua qualidade de vida.

Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Meus cumprimentos, Senador Acir Gurgacz. V. Exª 
fez uma análise muito significativa, inclusive para o Estado 
de Rondônia, com detalhes também sobre o lançamento 
do Plano Safra, hoje, pela Presidenta Dilma Rousseff.

Ali pudemos testemunhar, com o Senador Romero 
Jucá, como centenas de agricultores dos mais diver-
sos Estados estavam entusiasmados com as medidas 
anunciadas pela Presidente Dilma Rousseff.

Meus cumprimentos!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 590, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no art. 40, do 

Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para participar, na qualidade de relator da Comissão 
de Reforma do Código Penal Brasileiro, de audiência 
Pública que discutirá a Reforma do Código Penal, a 
realizar-se no dia 7 de junho, do corrente ano, na Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, em Fortaleza.

Sala das Sessões, – Pedro Taques Senador da 
República PDT – MT.  

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Alvaro Dias, se V. Exª for perguntar a 
respeito da Ordem do Dia, justamente...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Que-
ria apenas pedir minha inscrição como Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Como normalmente a Liderança do PSDB, 
às 4 horas, sempre propõe o início da Ordem do Dia, 
nós vamos, então, colocá-la agora, se todos estiverem 
de acordo. (Pausa.)

Então, o Senador Romero Jucá, que é o Pre-
sidente em exercício do Senado, presidirá a sessão.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Eu gostaria de, dando início à Ordem do Dia, 
registrar a todas as Lideranças e todos os presentes 
que nós vamos votar, tendo em vista o trancamento 
da pauta por uma medida provisória, apenas acordos 
internacionais e requerimentos de oitiva de outras Co-
missões feitos por parlamentares.

Então, nós vamos iniciar a:

ORDEM DO DIA 

Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 574, DE 2012,

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 574, de 2012 (nº 
581/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre a Previdên-
cia Social entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em 
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
O parecer é favorável, sob o nº 387, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional. Relator: Senador Francisco Dornelles.

Em discussão o projeto de turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 574, DE 2012 

(Nº 581/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre a Presidên-
cia Social entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em 
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a 

Previdência Social entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas, 
em 4 de outubro de 2009.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 
18-12-2012. 
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 575, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 575, de 2012 (nº 
512/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Decisão CMC Nº 29/10 
“Contribuições para o Orçamento da Se-
cretaria do Tribunal Permanente de Revi-
são”, aprovada em Montevidéu, em 8 de 
novembro de 2010. 
Parecer favorável, sob nº 388, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional. Relator ad hoc: Senador Cyro 
Miranda. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 575, DE 2012 

(Nº 512/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova texto da Decisão CMC nº 29/10 “Con-
tribuições para o Orçamento da Secretaria 
do Tribunal Permanente de Revisão”, apro-
vada em Montevidéu, em 8 de novembro 
de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Decisão CMC nº 

29/10 “Contribuições para o Orçamento da Secretaria 
do Tribunal Permanente de Revisão”, aprovada em 
Montevidéu, em 8 de novembro de 2010.

(*) A íntegra do texto de Decreto encontra-se publicado no 
DSF de 18-12-2013

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional, quaisquer atos ou instrumentos 
subsidiários que possam, resultar em revisão da referida 
Decisão bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravo-
sos ao patrimônio nacional, sem prejuízos de estar o 
Poder Executivo obrigado a fazer a competente previsão 
orçamentária em rubrica própria do anteprojeto de lei 
orçamentária anual das contribuições para o orçamen-
to da Secretaria do Tribunal Permanente da Revisão.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 29, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 29, de 2013 (nº 
549/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Decisão CMC nº 8/11 “Con-
tribuições para o Orçamento do Instituto 
Social do Mercosul”, aprovada em Assun-
ção, em 28 de junho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 389, de 2013, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional. Relator ad hoc: Senador Cyro Miranda.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 29, DE 2013 

(Nº 549/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Decisão CMC nº 8/11 
“Contribuições para o Orçamento do Ins-
tituto Social do Mercosul”, aprovada em 
Assunção, em 28 de junho de 2011.

O Congresso Nacional decreta: Art. 1º Fica apro-
vado o texto da Decisão CMC nº 8/11 “Contribuições 
para o Orçamento do Instituto Social do Mercosul”, 
aprovada em Assunção, em 28 de junho de 2011.

(*) A íntegra do texto da Decisão encontra-se publicado no DSF 
de 1º-3-2013.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão da referida Decisão, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 30, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 30, de 2013 (nº 
585/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Decisão do Conselho do 
Mercado Comum do Mercosul Nº 37/08, 
aprovado durante a XXXVI Reunião Ordiná-
ria do Conselho do Mercado Comum (CMC), 
em Salvador, em 15 de dezembro de 2008, 
que estabelece a estrutura do Instituto So-
cial do Mercosul - ISM.
Parecer favorável, sob nº 390, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. Relator ad hoc: Senador Francisco 
Dornelles.

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 30, DE 2013 

(nº 585/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova texto da Decisão do Conselho do 
Mercado Comum do MERCOSUL nº 37/08, 
aprovado durante a XXXVI Reunião Ordiná-
ria do Conselho do Mercado Comum (CMC), 
em Salvador, em 15 de dezembro de 2008, 
que estabelece a estrutura do Instituto So-
cial do Mercosul – ISM.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

(*) A íntegra do texto da decisão encontra-se publicado no DSF de 

07/03/2013.

Art. 1º Fica aprovado o texto da Decisão do Con-
selho do Mercado Comum do MERCOSUL nº 37/08, 
aprovado durante a XXXVI Reunião Ordinária do Con-
selho do Mercado Comum (CMC), em Salvador, em 
15 de dezembro de 2008, que estabelece a estrutura 
do Instituto Social do MERCOSUL – ISM.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida Decisão, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 449, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 449, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, 
solicitando a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 259, de 2007; e 
439, de 2012, por regularem matéria cor-
relata (proibição de sacolas plásticas no 
comércio).

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2007, 

perde o caráter terminativo.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 

ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Item 14:

REQUERIMENTO Nº 463, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 463, de 2013, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 228, de 2011-Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Econômicos (concessão da 
aposentadoria especial ao trabalhador da 
construção civil).
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Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao exame da Comissão de Assun-

tos Econômicos, seguindo posteriormente para a Co-
missão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Item 15:

REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 470, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 561, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (manutenção do contrato de 
trabalho em caso que especifica).

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao exame da Comissão de Assuntos 

Econômicos, seguindo posteriormente à Comissão de 
Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 471, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 471, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, 
solicitando o desapensamento do Projeto 
de Lei do Senado nº 12, de 2011, dos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 467, de 2003; 300, 
de 2004; 74, 94, 105, 147, 292, 365, 447, 470, 
681, de 2007; 135, 138, 364, 465, de 2008; 46, 
242, 568, de 2009; 18, 81, 158, de 2010; 76, 
98, 354, 569, de 2011; e 128 de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (dedução 
da base de cálculo do Imposto de Renda 
com medicamentos).

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os projetos ficam desapensados.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Item 17:

REQUERIMENTO Nº 472, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 472, do Senador Ciro Nogueira, solicitan-
do a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 12 e 523, de 2011, por 
regularem matéria correlata (dedução da 
base de cálculo do Imposto de Renda com 
medicamentos).

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 12 e 523, de 

2011, passam a tramitar em conjunto e vão ao exame 
da Comissão de Assuntos Sociais, seguindo, poste-
riormente, à Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Item 18:

REQUERIMENTO Nº 474, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 474, de 2013, do Senador Antonio 
Carlos Valadares, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 
130, de 2012, com o Projeto de Lei do Se-
nado nº 226, de 2007, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado 
nºs 460 e 552, de 2009, por regularem ma-
téria correlata (normas reguladoras do 
trabalho rural).

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 

ao exame das Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária; e de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Itens 19 e 20:

REQUERIMENTOS NºS 478 E 479, DE 2013

Votação, em turno único, dos Requerimen-
tos nºs 478 e 479, de 2013, ambos dos Se-
nadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e 
Wellington Dias, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010, 
além da Comissão constante do despa-
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cho inicial de distribuição, sejam ouvidas, 
também, a de Constituição, Justiça e Cida-
dania; e a de Assuntos Econômicos, res-
pectivamente (a matéria versa renúncia à 
aposentadoria).

Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A matéria vai às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos para 
exame do projeto e da emenda de plenário, retornan-
do, posteriormente, à Comissão de Assuntos Sociais 
para exame da emenda de plenário.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com essa votação, encerramos a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 13, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória n° 606, de 2013)

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

a 28, 38, 39 e 45; e pela prejudicialidade das 
demais emendas.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 428, de 2013)

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

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

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

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 89, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Walter Pinheiro, que 
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição 
Federal, para estabelecer que os ocupantes 
de cargo público que tiverem sua escolha 
aprovada previamente pelo Senado Federal, 
nos termos do art. 52, III, f, devem compare-
cer a essa Casa, anualmente, para prestar 
contas de suas atividades nos respectivos 
órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.
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5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 86,  
de 2011; e 46 e 61, de 2012)

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

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

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

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

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

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

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

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

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

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 592, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro o aditamento do Req. nº 493, de 2013, 

por mim apresentado, o qual solicito, nos termos do 
art. 55, III, da Constituição Federal, combinado com 
art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, autorização para ausentar-me do País, com 

ônus para esta Casa, no período dos dias 6 a 7 de ju-
nho para participar da Reunião da Comissão de Se-
guridade e Cidadania, Terrorismo e Crime, organi-
zado do Parlamento Latino Americano de Havana. 
Solicito a inclusão do dia 5 de junho ao período que 
estarei em missão oficial. 

Sala das Sessões, Senador Cícero Lucena
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 593, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, por versarem sobre a 
mesma matéria (reajuste de honorários médicos pagos 
pelas operadoras de planos de saúde), a tramitação 
em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 380, de 
2011, com o Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2012.

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 594, DE 2013

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a trami-
tação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
244, de 2003; e do PLS nº 20, de 2013, por versarem 
sobre matérias correlatas.

Sala das Sessões, de maio de 2013. – Senador 
José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Eu convidaria o Senador Jayme Campos a as-
sumir a Presidência da Mesa, tendo em vista que vou 
usar da palavra pela Liderança do PMDB.

O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente, apenas para confirmar a minha inscrição como 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – V. Exª está inscrito pela Liderança do PSDB.

Com a palavra, o Senador Romero Jucá, pela 
Liderança do PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois 
comunicados e um registro, rapidamente.

Primeiro, comunico à Casa que nós acabamos 
de aprovar, na Comissão Mista de regulamentação 
das matérias Constitucionais que dependem de re-
gulamentação, dois projetos de extrema importância.

O primeiro deles regulamenta a eleição indire-
ta, pelo Congresso Nacional, se houver a vacância 
da Presidência e Vice-Presidência da República. A 
Constituição reza que, se houver a vacância, do car-
go de Presidente e Vice-Presidente e faltarem menos 
de dois anos para encerramento do mandato, essa 
eleição deve ser feita de forma indireta pelo Congres-
so Nacional. E nós aprovamos a regulamentação de 
como isso deverá ocorrer.

Esse trabalho foi feito, inicialmente, pelo Senador 
Pedro Taques, a quem quero aqui registrar a excelência 
do trabalho, e eu, como Relator-Geral, encampei, fiz 
alguns pequenos ajustes e nós aprovamos hoje, por 
unanimidade, esse projeto.

Aprovamos, também, o projeto que regulamenta 
a PEC do trabalho doméstico. Essa regulamentação, 
extremamente importante para a sociedade brasileira, 
registrou uma série de procedimentos que vão facilitar 
a regularização do trabalho doméstico.

Eu devo dizer, aqui, como Relator, que procurei 
ouvir todos os segmentos, Senador Eduardo Suplicy, 
de todas as Centrais Sindicais, do Tribunal Superior do 
Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Sindicato 
dos Empregados. Nós ouvimos diversos segmentos, 
Senadores e Deputados, que colaboraram, que en-
caminharam emendas, segmentos da sociedade, a 
Ajufe, a Anamatra, a Associação dos Magistrados do 
Trabalho; enfim, ouvimos muitas contribuições e pu-
demos construir uma legislação que vai fazer com que 
o trabalho doméstico seja valorizado, seja equiparado 
ao dos demais trabalhadores, com todos os direitos 
e obrigações, mas que também tenha como base as 
peculiaridades da forma do trabalho doméstico.

Nós aprovamos essa matéria hoje, com a contri-
buição de diversos Parlamentares que participam da 
Comissão, e, como eu disse, nós regulamos aqui o re-
gime de trabalho de 44 horas, mais o banco de horas 
que poderá ser acrescido, regulamentamos a questão 
proibindo o trabalho infantil no trabalho doméstico, 
porque há um acordo internacional de que o Brasil é 
signatário e, por decreto presidencial, esse texto foi 
incorporado à Constituição brasileira, nós definimos 
a questão do Supersimples Doméstico, a facilitação 
do recolhimento, que será feito em guia única, para o 
empregador, nós estamos aprovando um sistema de 
Refis, o Redom, que vai permitir que os débitos dos 
trabalhadores previdenciários sejam parcelados pelos 
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patrões para regularização da situação... Então, há 
muitos aspectos importantes nesse dispositivo.

Sem dúvida nenhuma, fico feliz de ter sido apro-
vada essa matéria, que agora virá para o Plenário do 
Senado e para o Plenário da Câmara, onde poderão 
ser feitas essas observações e as contribuições dos 
demais Parlamentares. Portanto, nosso trabalho na 
Comissão está encerrado e agora caberá ao Plenário 
do Senado e ao Plenário da Câmara melhorar a pro-
posta, o que tenho certeza que farão.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me, Senador Romero Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Ouço o aparte do Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O 
comunicado de V. Exª sobre os dois projetos é muito 
importante. V. Exª mencionou que, se o Presidente e o 
Vice-Presidente se encontrarem impedidos nos últimos 
dois anos, haverá, então, eleição indireta.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Se houver vacância, não um impedimento provisório.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A 
vacância se dá por impedimento de alguma maneira.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sim, mas o impedimento pode ser provisório, por uma 
questão de doença, pode ser alguma coisa... A vacância 
é, efetivamente, o cargo ser declarado vago.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quan-
do vago, os dois não podem: nem o Presidente, nem, 
mais, o Vice-Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Exatamente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, 
será por eleição indireta pelo Congresso.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Pelo Congresso Nacional.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E há 
alguma forma de... Minha primeira indagação é mui-
to simples: qual será o procedimento do Congresso? 
Segunda: a outra questão, da regulamentação, por-
tanto, do trabalho doméstico, é de extraordinária re-
levância porque, em praticamente todos os lares em 
que há empregados domésticos, a dona de casa ou o 
dono de casa e a empregada doméstica, todos estão 
aguardando essa decisão. Agradeço muito se V. Exª 
puder fazer uma breve explicação, seja para a empre-
gada doméstica, seja para a senhora dona de casa, 
de que procedimento ela deve adotar, então, se for, 
de fato, aprovado o que V. Exª, como Relator, propõe. 
É só uma solicitação a V. Exª, dado o interesse maior 
nesse assunto, pois todos estão aguardando a deci-
são do Congresso Nacional. Já que V. Exª é Relator, 

sabe da importância disso e de como as pessoas es-
tão querendo ouvir a sua explicação.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Pois não, Senador, com o maior prazer.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª po-
deria até responder para ambos e, naturalmente, para 
a grande parte do povo brasileiro que está de olho, 
digamos, no seu relatório, com todo o cuidado. Eu já 
tive acesso a ele, dialoguei muito com V. Exª, que tem 
sido um democrata mesmo. V. Exª tem conversado com 
todo mundo, com empregados, com empregadores... 
Eu, inclusive, ouvi um elogio ao trabalho de V. Exª por 
parte das centrais sindicais, porque V. Exª as atendeu, 
em grande parte, em relação à visão que elas têm des-
sa regulamentação. V. Exª não é contra a multa, não 
é contra o Fundo de Garantia, quer garantir, de fato, 
o seguro-desemprego, a Previdência... Sabemos que 
não é uma engenharia fácil, mas V. Exª está sendo 
muito competente e eu estou muito esperançoso de 
que o seu relatório vai garantir a derrubada, aí sim, 
porque não é só aprovar a PEC, do último bastião da 
escravatura no Brasil, que era o tratamento dado às 
empregadas domésticas. O meu aparte é mais para 
cumprimentar V. Exª. Sei do esforço que V. Exª está 
fazendo para assegurar... E como eu ouvi V. Exª dizer 
uma vez, V. Exª tem lado na história. V. Exª quer o direito 
dos trabalhadores, mas quer, também, atenuar a parte 
do empregador, que é a classe média que contrata a 
sua empregada. Nesse sentido, o Governo vai ter que 
abrir mão de alguma coisa, e V. Exª está trabalhando 
nesse sentido. Parabéns pelo seu relatório!

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado, Senador Paulo Paim. 

O registro de V. Exª, para mim, é uma satisfação 
muito grande. V. Exª sabe da admiração que tenho por 
V. Exª e por sua luta, assim como tenho pelo Senador 
Eduardo Suplicy.

Realmente, nós tivemos que montar um grande 
quebra-cabeça. Essa questão do trabalho doméstico, 
pelas peculiaridades, pela situação da dona de casa, de 
a família não ser uma empresa, não ter departamento 
de contabilidade, não ter departamento de pessoal, isso 
nos fez criar um processo, primeiro, de simplificação 
e, depois, de garantia de todos os direitos trabalhistas 
e previdenciários para o empregado. Nós não pode-
ríamos fazer distinção porque haveria diferenças e a 
PEC é exatamente para que haja igualdade. 

Então, o que procurei fazer? Nós trouxemos a 
igualdade, demos todas as condições e todos os di-
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reitos aos trabalhadores e, aí, para equilibrar a difi-
culdade, fizemos com que o Governo abrisse mão 
de uma pequena parcela da contribuição do INSS do 
empregador, exatamente para nós equalizarmos a 
questão da multa do FGTS, que era um assunto que 
assustava as donas de casa, pois, de repente, ter que 
pagar uma multa de 40% do FGTS, que está fora do 
orçamento familiar, corrigida, seria algo que poderia 
criar desequilíbrio.

Então, nós criamos um sistema de diferimento da 
multa, a ser paga todo mês, tiramos do INSS esse valor 
da multa mais o seguro acidente de trabalho, que dá 
4% ao mês, diminuindo de 12% para 8%, para fazer o 
equilíbrio... Portanto, o patrão não vai ter mais o susto 
da multa se houver a quebra de confiança do trabalho 
doméstico, que é um trabalho diferenciado, que requer 
confiança, que requer uma relação diferente da rela-
ção entre empregado e empregador de uma empresa. 
Então, tudo isso teve que ser levado em conta. 

Nós definimos jornada de trabalho, nós defini-
mos hora extra, que será paga, nós definimos banco 
de horas, que será ajustado, nós definimos as férias, 
como é na CLT, em até dois períodos, nós definimos 
uma série de procedimentos, a proibição de desconto 
de alimentação, de dormida, de vestimenta, nós co-
locamos todos os pré-requisitos e os direitos para os 
trabalhadores e, ao mesmo tempo, levantamos as ex-
cepcionalidades do empregador para que ele também 
ficasse coberto e não ficasse, amanhã, sendo vítima 
de qualquer ação judicial que pudesse criar qualquer 
desequilíbrio.

Eu entendo que nós chegamos ao equilíbrio. De-
finimos que a jornada é de 44 horas semanais, que 
tem hora extra, que uma parte das horas extras terá 
que ser paga ainda no mês, como é para os trabalha-
dores, que o que exceder a 40 horas de horas extras 
irá para o banco de horas, uma reivindicação das cen-
trais sindicais que nós atendemos, definimos que a 
compensação poderá ser feita dentro do próprio mês 
ou, no caso do banco de horas, em um ano, nós fize-
mos o Supersimples, que vai ser uma guia que será 
retirada pela Internet e poderá ser paga em qualquer 
lugar, pois vai haver um código de barras... Todos os 
recolhimentos serão feitos num único documento, a 
ser pago no caixa eletrônico, na lotérica. Não vai haver 
burocracia e dificuldade. Nós estamos exigindo con-
trole de ponto exatamente para que possa ser feito o 
registro dos horários e possa dimensionado o que é e o 
que não é hora extra. Nós definimos, Senador Suplicy, 
diversos procedimentos exatamente para deixar claro 
como devem proceder o empregador e o empregado.

Eu gostaria de registrar que é importante que 
empregados e empregadores se informem para que 

não haja mais dúvida. Não há nenhum motivo para 
demissão, não haverá nenhuma instabilidade no tra-
balho. Nossa ação foi exatamente para criar equilíbrio 
e condição de o trabalho doméstico continuar a existir 
no nosso País da forma que existe hoje, e ainda mais 
forte, porque o trabalhador doméstico vai passar a ter 
todos os direitos, FGTS e tudo o mais, e, portanto, seu 
trabalho será atrativo. Não será mais um subemprego, 
será um trabalho atrativo.

Nós regulamentamos a situação da diarista. Dia-
rista vai ser aquela que trabalha até duas vezes por 
semana. Se trabalhar mais de duas vezes, haverá o 
vínculo trabalhista do emprego doméstico.

Tudo isso ficou extremamente equacionado e eu 
entendo que agora é discutirmos no Plenário das duas 
Casas e votarmos rapidamente essa matéria para que a 
sociedade possa ter uma lei, para que o Senado possa 
editar uma cartilha e nós possamos popularizar essas 
informações e tranquilizar os empregadores e garantir 
o emprego dos empregados domésticos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito 
obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu gostaria, para encerrar, Sr. Presidente, de regis-
trar também que, como Presidente do Senado, hoje, 
participei, com a Presidenta Dilma, do lançamento do 
Plano Safra da Agricultura Familiar e da criação do 
Instituto Nacional de Assistência Técnica, uma ação 
extremamente importante, de assistência técnica rural 
que será dada aos produtores brasileiros, melhorando 
a condição de produção.

Quero parabenizar a Presidenta Dilma, o Ministro 
Pepe Vargas, o Ministro Toninho Andrade, a Ministra 
Gleisi e a Casa Civil, que construíram, juntamente com 
esses Ministérios, essa proposta, porque, sem dúvida 
nenhuma, um Plano Safra de R$21 bilhões para finan-
ciamento da agricultura familiar é algo extremamente 
importante no nosso País. E a criação de uma empre-
sa que dará assistência técnica principalmente aos 
pequenos produtores também é algo extremamente 
importante para melhorar a produção de alimentos, 
para baratear o alimento que vai à mesa do brasileiro, 
enfim, para gerar renda e desenvolvimento.

Era este o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Cumprimento V. Exª pelo belo pronun-
ciamento e quero registrar a presença dos alunos de 
ensino médio do Colégio Rodolfo Standard, da cidade 
de São Paulo.

Sejam bem-vindos ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Votação do Requerimento nº 590, de 2013, do 
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Senador Pedro Taques, que solicita, com fundamento 
no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença dos trabalhos da Casa no dia 7 de julho de 
2013, a fim de participar, na qualidade de Relator da 
Comissão de Reforma do Código Penal Brasileiro, de 
audiência pública a se realizar na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seção Ceará, na cidade de Fortaleza, 
nos termos do artigo do Requerimento nº 11, de 2013, 
da Comissão da Reforma do Código Penal Brasileiro, 
aprovada em 9 de abril de 2013.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Votação do Requerimento nº 591, de 2013, 
do Senador Roberto Requião, que requer licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 14 
a 16 de agosto de 2013, para representar a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE do 
Senado na cerimônia de posse do Presidente do Pa-
raguai, conforme o art. 40 do Regimento Interno.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Votação do Requerimento nº 592, de 2013, 
do Senador Cícero Lucena, que solicita, nos termos 
do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos 
da Casa nos dias 5 a 7 de junho, para participar da 
Reunião da Comissão de Seguridade e Cidadania, 
Terrorismo e Crime Organizado do Parlamento Latino-
-Americano de Havana.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Voltamos à ordem de inscrição.
Temos, aqui, pela Liderança do PSDB, o Sena-

dor Alvaro Dias e temos, também, pela ordem da ins-
crição, o Senador Eduardo Suplicy. Como o Senador 
Eduardo Suplicy está concedendo uma a audiência a 
seus amigos particulares da Polícia da Casa, convido 
o Senador Alvaro Dias para fazer uso da palavra.

V. Exª tem 20 minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Presidente Jayme Campos. Não vou usar todo esse 
tempo.

Quero, nesta tarde, prestar uma homenagem ao 
Ministro do Superior Tribunal do Trabalho Lelio Bentes, 

que é o coordenador da Comissão para Erradicação 
do Trabalho Infantil na Justiça do Trabalho, pelo esforço 
que vem realizando com o objetivo de erradicar o tra-
balho infantil, na proteção ao adolescente trabalhador, 
erradicar esse tipo de trabalho até 2015, que é uma 
meta que, seguramente, não será alcançada, mas há 
um esforço para que avanços ocorram. 

A avaliação de que essa meta não será alcançada 
é partilhada por especialistas da Justiça, do Ministério 
Público e de organizações não governamentais, além 
da própria Organização Internacional do Trabalho, (OIT). 

Em que pese ter havido melhoria nos índices 
coletados, estima-se que entre 1,560 milhão e 1,970 
milhão de crianças e adolescentes trabalhem em ati-
vidades perigosas e insalubres no Brasil. Isso repre-
senta mais da metade dos 3,7 milhões de menores 
trabalhadores, registrados pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, do IBGE. É possível identificar 
crianças trabalhando na produção de fumo, algodão, 
sisal, cana-de-açúcar, na aplicação de agrotóxicos, 
no corte de madeiras, casas de farinha, carvoarias 
e lixões, sem falar naquelas aliciadas pelo tráfico de 
drogas ou exploradas sexualmente. Uma realidade 
deplorável no Brasil.

Reproduzo aqui uma abalizada opinião sobre 
esse assunto, opinião do Ministro do Superior Tribu-
nal do Trabalho, Lelio Bentes, repito, coordenador da 
Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da 
Justiça do Trabalho, que ressalta que não vamos con-
seguir alcançar a meta até 2015. Diz ele: 

São atividades concentradas no setor informal, 
na agricultura familiar, no trabalho infantil do-
méstico. São necessárias novas estratégias. 
O Programa Bolsa Família tem sido um ins-
trumento eficaz, mas que, sozinho, não está 
dando conta. 

A busca por novas estratégias, como destaca o 
Ministro Lelio Bentes, nos parece primordial e deve ter 
o inteiro apoio do Congresso Nacional.

O censo de 2010 mostrou as atividades que con-
centram menores em condições adversas. No processo 
produtivo de fumo, algodão, cana-de-açúcar e frutas 
foram encontrados 35.044 crianças e adolescentes 
de 10 a 17 anos. 

Na cultura da mandioca, há 70 mil crianças, mas 
o trabalho mais arriscado é nas casas de farinha, como 
as do interior de Pernambuco. Essas casas se locali-
zam, sobretudo, no interior de Pernambuco. Conforme 
constatou uma equipe do jornal O Globo, “é possível 
flagrar crianças expostas ao pó, ao barulho dos mo-
tores, ao calor dos fornos e ao cheiro forte da mani-
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pueira, substância de alto teor alcoólico liberada no 
processamento da mandioca”.

Portanto, esse assunto é muito sério, diz respeito 
à vida de milhares de crianças neste País. Nós esta-
mos tratando de uma infância desperdiçada. Por isso 
essa busca de alternativas para que a meta de erradi-
cação do trabalho infantil possa ser alcançada o mais 
rapidamente possível deve ser também uma missão 
do Congresso Nacional.

Como tenho tempo, Sr. Presidente, ainda, devo 
fazer outro registro que considero importante. Aliás, os 
indicadores do Governo brasileiro, nos últimos tempos, 
são os piores possíveis, certamente os piores da nossa 
história. São indicadores que revelam a incompetência 
de gestão, nos últimos anos, no País.

Agora, o Brasil foi reprovado em 41 dos 57 itens 
avaliados, em sete pilares econômicos, em estudo 
realizado pela consultoria americana Boston Con-
sulting Group, que avaliou a capacidade brasileira de 
atrair empresas internacionais e se estabelecer como 
um importante ponto de fluxo de investimentos estran-
geiros em relação a outros 13 países – divididos em 
centros Internacionais (Hong Kong, Singapura, Reino 
Unido e Estados Unidos), nações desenvolvidas (Fran-
ça, Alemanha, Japão e Coreia do Sul) e nações em 
desenvolvimento (Chile, China, Índia, México e Rússia). 

Os resultados dessa análise são preocupantes. 
Os 41 itens reprovados representam 71% dos dados 
analisados. Ou seja, “de 3 entre 4 itens verificados não 
estão de acordo com o que deveria ser adequado para 
um bom desempenho econômico”. Foram apontados 
problemas na infraestrutura, nas telecomunicações, na 
burocracia e na falta de mão de obra qualificada. En-
tre 2002 e 2011, o País investiu 17,3% do PIB, muito 
pouco diante dos 22% necessários para manter um 
crescimento no patamar de 4% a 4,5%. Também fica 
atrás de outros Brics, como a Índia (30%) e a China 
(42%). “Diante destes índices, o Brasil não conseguirá 
sustentar seu próprio crescimento”.

O jornalista Celso Ming abordou, em seu artigo no 
jornal Estado de São Paulo, a questão do isolamento 
do Brasil e a inércia do governo para reverter o atual 
cenário de paralisia nas nossas negociações comer-
ciais. O isolamento pode levar à asfixia e ao desloca-
mento dos mercados e de novas parcerias.

No mundo inteiro, os acordos vão se multipli-
cando, os concorrentes do Brasil não param 
de acertar preferências comerciais e, assim, 
estão cada vez mais dentro do jogo. Enquan-
to isso, o Brasil vai ficando de fora, cada vez 
mais isolado”, advertiu o Celso Ming.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Alvaro Dias?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Já 
vou conceder, Senador Suplicy.

Bateu o desespero nos dirigentes da indústria 
brasileira depois que o México, Chile, Peru, 
Colômbia e, provavelmente, também o Para-
guai, o equivalente a 35% do PIB da América 
Latina, anunciaram que estão construindo a 
Aliança do Pacífico, com proposta de liberar 
imediatamente nada menos que 90% do co-
mércio entre eles. (...)

Concedo o aparte a V. Exª com o maior prazer; 
depois eu prossigo, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Alvaro Dias, permita uma reflexão sobre a parte 
inicial do seu pronunciamento, quando destacou a im-
portância de o Brasil poder erradicar o trabalho escravo, 
se possível até 2015. V. Exª foi um dos Senadores que 
aqui colaborou para que, por consenso, aprovássemos 
a instituição de uma Renda Básica de Cidadania para 
toda a população, ainda que por etapas, iniciando-se 
pelos mais necessitados, como de bom senso acei-
tei, quando o Senador Francelino Pereira sugeriu que 
fosse gradual a instituição, até que um dia tenhamos, 
para toda a população, uma renda básica incondicio-
nal. Eu aceitei. Eu tenho a convicção, Senador Alvaro 
Dias, de que no dia que for implantado o direito de 
toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, 
sexo, idade, condição civil ou sócio-econômica, até 
mesmo para os que temos mais, mas obviamente os 
que temos mais colaboraremos para que nós próprios 
e todos os demais venham a ter esse direito de parti-
ciparmos da riqueza comum de nossa Nação. Aí toda 
a família, onde cada um de seus membros tiver pelo 
menos o suficiente para a sua sobrevivência, mesmo 
que modestamente, mas mais e mais com o progres-
so da Nação, sem dúvida esse instrumento, quando 
plenamente introduzido, contribuirá enormemente para 
que não se tenha mais o trabalho escravo, assim como 
também aquela pessoa que às vezes, por falta de al-
ternativas para dar sobrevivência aos seus, resolve 
vender o seu corpo ou resolve se tornar o aviãozinho 
da quadrilha de narcotraficante. Enfim, apenas quero 
dizer a V. Exª que eu acho que quando pudermos ca-
minhar nessa direção mais celeremente avançaremos 
bastante. Quem sabe até 2015? V. Exª sabe que nesta 
semana, a partir de sugestão do Professor Paul Sin-
ger, da Secretaria de Desenvolvimento Solidário, que 
disse que até gostaria de fazer parte de um grupo de 
trabalho que verificasse como seria possível implantar 
a Renda Básica Universal para todos, eu então sugeri 
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à Presidenta Dilma, em carta que li ontem da tribuna, 
que ela possa constituir um grupo de trabalho com os 
economistas que mais têm estudado os programas 
de combate à pobreza, todos especialistas nessa 
área, para efetivamente termos um dia a Renda Bási-
ca de Cidadania. E eu até agradeço porque V. Exª foi 
um dos Senadores que comigo dialogou quando nós 
apreciamos e votamos essa matéria em 2002 e 2003, 
no Senado e depois na Câmara. Meus cumprimentos 
por alertar sobre esse problema, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador Suplicy, eu concordo com a re-
flexão feita por V. Exª, a análise que faz e o caminho 
que aponta. E é preciso reconhecer, e faço questão 
de reconhecer desta tribuna, que V. Exª tem sido um 
incansável defensor dessa causa. V. Exª tem há muitos 
anos essa bandeira e a empalma com muita compe-
tência e, sobretudo, persistência no Brasil e no exterior.

V. Exª é um pregador da transferência de renda 
através desse programa de renda mínima, que, com 
muito entusiasmo – e eu diria, mais do que com entu-
siasmo, com amor –, defende.

Nós que fazemos oposição a esse governo, que 
consideramos um governo incapaz, que lamentamos 
profundamente a incompetência administrativa que sa-
crifica o Brasil, temos que reconhecer esforços como o 
de V. Exª. Nós temos que saber distinguir as pessoas 
que lutam por grandes causas, e V. Exª é uma delas. 

Estamos em trincheiras opostas – V. Exª nas 
hostes do governo e eu sempre, aqui, na oposição, 
procurando cumprir a nossa missão, ao lado de com-
panheiros como o Senador Jayme Campos, apontando 
os erros do governo, denunciando falcatruas inúmeras, 
tentando contribuir para que a indignação brasileira 
em relação à corrupção possa ter consequência com 
medidas punitivas saneadoras –, mas nós temos de 
reconhecer, repito, o esforço que um homem como V. 
Exª, desde a origem no PT, faz a favor de uma causa 
nobre que é a causa dos menos favorecidos no País.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Obri-
gado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Quero 
concluir, Sr. Presidente, a segunda parte do discurso, 
que estava focalizando a organização da Aliança do 
Pacífico e as negociações que se ultimam agora em 
torno do Acordo Transpacífico, que unirá sob um mes-
mo chapéu as economias da Austrália, do Canadá, do 
Chile, de Singapura, dos Estados Unidos, do Japão, 
da Malásia, do México, da Nova Zelândia, do Peru e 
do Vietnã. É um conjunto poderoso que perfaz quase 
um quarto do comércio mundial.

Os dirigentes da indústria brasileira estão se dan-
do conta de que a paralisia nas negociações comerciais 

do Brasil vai fechando o mercado externo para eles e 
isso significa ainda menos oxigênio para a combalida 
produção do setor industrial no Brasil. 

A desindustrialização ocorre exatamente como 
consequência dessa paralisia do governo em matéria 
de relações comerciais. Estamos desperdiçando opor-
tunidades preciosas.

Ainda há pouco, quando, no nosso país irmão, 
o Paraguai, ocorreu um processo político de impea-
chment, e, a pretexto desse impeachment, afastou-se 
o Paraguai do Mercosul para abrir portas para a Ve-
nezuela, quando isso ocorreu, não se imaginou que o 
Paraguai teria outras alternativas, inclusive mais inte-
ressantes do que a do próprio Mercosul. E hoje o que 
se verifica é exatamente o ingresso do Paraguai nessa 
Aliança do Pacífico.

Em uma linguagem bem popular, o Paraguai pode 
agora “dar uma banana” para aqueles que o expulsaram 
do Mercosul. Uma atitude, a nosso ver, incompetente, 
desnecessária. Uma atitude de desrespeito à sobera-
nia de uma nação vizinha que é o Paraguai.

Pois bem, Sr. Presidente, concluo, dizendo exa-
tamente que o Governo brasileiro precisa acordar para 
a realidade internacional. Enquanto outras nações se 
movimentam, se organizam e constroem alianças extre-
mamente fortalecidas e produtivas na relação comercial, 
o Brasil adota postura de paralisia que compromete o 
nosso desenvolvimento econômico.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Pela ordem, Senador Anibal Diniz. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos 
nós acompanhamos, com muita atenção, a sabatina 
do novo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi 
muito elogiado ontem.

Entre as inúmeras respostas inteligentes que ele 
deu ao longo da sabatina, uma delas acho que merece 
uma atenção especial de todos nós. Trata-se daquele 
sentido da democracia. Democracia é o governo da 
maioria com total respeito às regras institucionais e 
com absoluta observação da defesa das garantias 
individuais.

Digo isso, Sr. Presidente, porque estamos viven-
do no Acre, neste momento, uma ameaça frontal ao 
Estado democrático de direito. Os exageros são tantos 
que, ontem mesmo, durante uma sessão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre, o Desembargador Adair 
Longuini, homem com 25 anos de magistratura, jogou 
a toga em plena sessão e disse que não compactuaria 
com um tribunal de exceção. 
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Nós estamos diante de um tribunal de exceção 
no Estado do Acre. Todos os dias eu tenho falado e 
vou insistir falando sobre esse assunto. Nós estamos 
com 27 dias, hoje completados, em que pessoas es-
tão presas sem um processo legal formalizado. Essas 
pessoas não tiveram o direito de defesa. O legítimo 
direito de defesa dessas pessoas não foi respeitado. 

E mais, Sr. Presidente: durante a sessão do Tribu-
nal de Justiça do Acre, em que a Presidente em exercí-
cio, Desembargadora Cezarinete Angelim, decidiu que 
o tribunal era incompetente para julgar tão somente o 
pedido de habeas corpus ou apreciação da aptidão 
ou não daquele tribunal para apreciar os pedidos que 
estavam sendo feitos, ela não conduziu o processo de 
votação. Ela simplesmente tomou uma decisão mono-
crática, cassando a palavra de desembargadores e 
cassando a palavra de membro de Ministério Público. 
Isso foi amplamente repercutido na imprensa acriana.

E veja só, Sr. Presidente: houve um constrangi-
mento geral para os demais desembargadores, entre os 
quais o Desembargador Pedro Ranzi. O Desembarga-
dor Pedro Ranzi foi constrangido, quando ela, com um 
documento a mão, disse que o Desembargador Pedro 
Ranzi estava sob suspeita porque a Polícia Federal 
havia pego uma conversa dele com o Senador Jorge 
Viana. Olha só a história! Disse que um delegado da 
Polícia Federal havia apresentado um relatório e que, 
nesse relatório, constava que o desembargador havia 
falado, durante o voo de Brasília a Rio Branco, com o 
Senador Jorge Viana. Olha só! Nós estamos falando 
do Vice-Presidente do Senado Federal, que não pode 
encontrar um desembargador durante um voo – e nós 
só temos um voo diário, à noite, para o Acre. As pesso-
as se encontram, se cumprimentam, perguntam como 
vai, como vai a família. Isso se dá em qualquer lugar do 
mundo. E veja só que um desembargador do Tribunal 
de Justiça do Acre foi colocado sob suspeição tão so-
mente por ter cumprimentado e trocado algumas ideias, 
algumas palavras casuais com o Vice-Presidente do 
Senado da República, Senador Jorge Viana. 

Então, Sr. Presidente, eu estou trazendo, mais 
uma vez, esse assunto aqui por se tratar de um as-
sunto de extrema gravidade. O Estado democrático de 
direito está sob ameaça. As pessoas eleitas no Estado 
do Acre estão sendo tratadas como se bandidas fos-
sem, e nós não podemos permitir a demonização da 
política, não pode chegar a tão ponto, e, exatamente 
por isso, o Senador Jorge Viana, que se encontra em 
missão oficial, autorizada pelo Senado Federal, soltou 
hoje uma nota de esclarecimento intitulada “Justiça 
Seja Feita”, e faço questão de lê-la para que conste 
do Anais do Senado Federal.

Sobre o irresponsável e mentiroso relatório 
do Delegado Maurício Moscardi, apresentado 
na sessão do Tribunal de Justiça do Acre de 
ontem, e sobre o suposto encontro que tive 
com o Desembargador Pedro Ranzi no voo 
de Brasília para Rio Branco, devo dizer que 
fiquei estarrecido ao saber que a Polícia Fe-
deral monitorou a viagem que fiz de Brasília 
ao Acre no dia 17 de maio e que transformou 
em relatório um encontro casual que tive com 
o Desembargador Pedro Ranzi e sua esposa 
no ônibus que transportava os passageiros do 
terminal ao avião.
Além das ilações premeditadas e irresponsa-
velmente apresentadas, é gravíssimo também 
o relato mentiroso de que em determinado 
momento do voo, o Desembargador se dirigiu 
ao lugar em que eu estava e se sentou por 10 
minutos ao meu lado. Devo informar que em 
nenhum momento tratei com o Desembarga-
dor sobre ações vinculadas a este processo e 
que, nem nesse dia e nem em qualquer outro 
até hoje, mantive qualquer contato com o De-
sembargador Pedro Ranzi, seja por telefone 
ou pessoalmente.
Não é crime cumprimentar ou conversar com 
pessoas neste país. É crime investigar pessoas 
sem motivação. É crime fazer suposição sobre 
tudo e todos. Uma instituição tão importante e 
séria como a Polícia Federal não pode conviver 
com ações como essa. Não tenho dúvida de 
que ações feitas por membros da Polícia Fede-
ral do Acre estão à margem da Constituição e 
das leis. E isso não é de hoje! A própria Ope-
ração G7 está cheia de ilegalidades e atinge 
pessoas inocentes. Estou pedindo explicações 
e providências às autoridades competentes, 
com a urgência que o assunto requer, e toma-
rei as medidas necessárias para me defender 
dessa ação criminosa praticada por quem de-
veria ser exemplo no cumprimento das leis.
Jorge Viana, Vice-Presidente do Senado Fe-
deral.

É o teor da sua nota. 
Então, Sr. Presidente, eu faço questão de trazer 

este assunto a este Plenário porque ele é de extrema 
gravidade. Hoje está acontecendo com o Senador Jor-
ge Viana, amanhã pode acontecer com qualquer Sr. 
Senador ou Srª Senadora deste Plenário.

Nós não podemos aceitar a pecha de que, só 
porque somos da política, somos automaticamente 
suspeitos de atos ilegais. Nós não podemos aceitar 
essa demonização, essa criminalização extrema da 
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política, porque a política é feita por pessoas de bem, 
e, se existem as exceções, são exceções. Mas é atra-
vés da política que as grandes mudanças acontecem, 
e eu sou muito orgulhoso de pertencer à política, de 
pertencer ao Partido dos Trabalhadores e de perten-
cer a um projeto liderado por Jorge Viana, que fez uma 
verdadeira revolução no Acre, que fez o Acre se tornar 
um Estado respeitado e reconhecido no plano nacional 
por ter um plano de sustentabilidade, por ter melhorado 
indicadores sociais e por ter feito a nossa educação se 
elevar da 27ª colocação para a 9ª colocação, durante 
os oito anos em que ele esteve à frente do governo.

E essas conquistas continuam, e eu não posso aceitar 
que pessoas de bem como Jorge Viana, como Tião Viana, 
como Binho Marques e como tantas outras pessoas que 
estão contribuindo para fazer do Acre um Estado melhor 
fiquem sendo expostas como se fossem bandidas.

Isso não é aceitável, e eu acho que é chegada a 
hora de a gente refletir sobre a possibilidade de tirarmos 
alguma moção de solidariedade para manifestarmos 
o nosso repúdio a essa tentativa de criminalização da 
política a partir da criminalização de homens de bem, 
de pessoas de bem, que fazem política com o coração, 
com sentimento, com disposição para transformar a ci-
dade e transformar a sociedade em algo melhor para 
todos. E não podemos aceitar que esse tipo de ação 
inibidora, seja de uma desembargadora, seja de um 
agente da Polícia Federal, possa deixar as pessoas 
tementes em defender aquilo que elas pensam e de-
fender aquilo que elas acham melhor para a sociedade. 

Então, nesse sentido, deixo aqui a minha soli-
dariedade plena ao Senador Jorge Viana, ao Gover-
nador Tião Viana e a toda a sociedade do Acre, que, 
acertadamente, nos últimos 14 anos, tem optado pe-
los governos do Jorge Viana, do Binho Marques, do 
Tião Viana. Graças a essa decisão acertada do povo 
do Acre, o Acre é hoje um Estado muito melhor para 
todos. E sobre isso nós vamos fazer um grande deba-
te com a sociedade a todo o momento dentro da po-
lítica, porque a Justiça tem que fazer o seu papel de 
justiça, a Polícia tem que fazer o seu papel de polícia, 
mas essa história de misturar polícia e justiça com a 
política para querer criminalizar um e santificar outros 
nós não podemos aceitar.

Então, era essa a questão de ordem que queria 
apresentar, Sr. Presidente.

Muito obrigado por sua atenção.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Senador Anibal, temos acompanhado e 
conversado com V. Exª em relação a esse assunto, e 
é preocupante. Parece-me que o regime de exceção 
no Acre representa a quebra do Estado democrático 
de direito, e isso é muito preocupante.

Acho que nós, Senadores da República, temos 
um papel fundamental, inclusive eu particularmente 
quero me solidarizar e dizer que o Senado tem que 
tomar alguma providência pelo fato de que estão en-
volvendo um Senador da República numa coisa que 
nada tem a ver, naturalmente. Bastou conversar com 
o desembargador, e foi o suficiente para criminalizar.

De maneira que algo tem que ser feito pelo Sena-
do Federal, na medida em que o Senador Jorge Viana 
é uma das referências desta Casa, da mesma forma 
como foi o ex-Senador e atual Governador Tião Viana.

V. Exª tem a minha solidariedade e imagino que 
também de todos os colegas desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência designa, como membro 
titular, o Deputado Raimundo Gomes de Matos, em 
substituição ao Deputado Carlos Sampaio, para inte-
grar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 617, de 2013, conforme o Ofício 
nº 623, de 2013, da Liderança do PSDB na Câmara 
dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 623/2013/PSDB

Brasília, 6 de junho de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raimun-

do Gomes de Matos, em substituição ao Deputado 
Carlos Sampaio, como membro titular, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida 
Provisória nº 617/13, que reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS in-
cidentes sobre a receita decorrente da prestação de 
serviços de transporte coletivo de passageiros nas 
modalidades que menciona.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Comunico ao Senador Paulo Paim que 
já está convidado para vir à tribuna; entretanto, vou 
apenas ler aqui estes expedientes que se encontram 
sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência designa para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 617, de 2013:
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– como membros titulares, os Senadores Wal-
ter Pinheiro, Humberto Costa e José Pimentel, 
em substituição, respectivamente, aos Sena-
dores Wellington Dias, Rodrigo Rollemberg e 
Inácio Arruda, e, como membros suplentes, as 
Senadoras Ana Rita, Angela Portela, Vanessa 
Grazziotin e Lídice da Mata, em substituição, 
respectivamente, aos Senadores Eduardo Lo-
pes, Randolfe Rodrigues, Walter Pinheiro e 
Zeze Perrella, conforme o Ofício nº 89, de 
2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Go-
verno no Senado Federal; e
– como membro titular, o Deputado Diego An-
drade, em substituição ao Deputado Eleuses 
Paiva, conforme o Ofício nº 661, de 2013, da 
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados ao processado da matéria.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 89/2013 – GLDBAG

Brasília, 5 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco 

de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão 
Mista de exame da MP nº 617/2013, os senadores re-
lacionados na tabela abaixo.

Titulares  Suplentes

Walter Pinheiro Ana Rita
Humberto Costa Ângela Portela
José Pimentel Vanessa Grazziotin
Acir Gurgacz Lídice da Mata.

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.

Of. nº 661/13/PSD

Brasília, 5 de junho de 2013

Assunto: Indicação de Parlamentares do PSD para 
comporem Comissão Mista

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

lamentares abaixo para comporem a Comissão Mista 
destinada a apreciar e oferecer parecer à Medida Pro-
visória nº  617, de 2013:

– Deputado Eduardo Sciarra (PSD – PR) – 
Titular;
– Deputado Diego Andrade (PSD – MG) – 
Titular.

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

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Mais um minuto, Senador Paulo Paim.

A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Waldir Maranhão, em substituição ao Depu-
tado Arthur Lira, e, como membro suplente, a Deputada 
Cida Borghetti, em substituição ao Deputado Roberto 
Britto, para integrarem a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 614, de 2013, 
conforme o Ofício nº 286, de 2013, da Liderança do 
Partido Progressista na Câmara dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 286

Brasília, 4 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Waldir 

Maranhão (PP – MA) como Titular e a Deputada Cida 
Borghetti (PP – PR) como Suplente na Comissão Mis-
ta destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 614, de 
2013, em substituição aos Deputados Arthur Lira (PP 
– AL) e Roberto Britto (PP – BA).

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
o recebimento do Ofício nº 1, de 2013, comuni-
cando a instalação da Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória nº 615, de 2013, 
bem como a eleição de seu Presidente, Deputado 
João Arruda, Vice-Presidente, Senador Eduardo 
Amorim, Relator, Senador Gim e Relator Revisor, 
Deputado Paulão.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 1/MPV 615-2013

Brasília, 6 de junho de 2013

Comunicamos a Vossa Excelência a instalação 
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória nº 615, de 17 de maio de 2013, em reunião 
realizada nesta data, com o seguinte resultado:

Presidente: Deputado João Arruda
Vice-Presidente: Senador Eduardo Amorim
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Relator: Senador Gim
Relator Revisor: Deputado Paulão

Respeitosamente, – Senador José Pimentel Pre-
sidente Eventual – Deputado João Arruda Presidente

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário o 
recebimento do Ofício nº 1, de 2013, comunicando 
a instalação da Comissão Mista destinada a apreciar 
a Medida Provisória nº 614, de 2013, bem como a 
eleição de seu Presidente, Senador José Pimentel, 
Vice-Presidente, Deputado Artur Bruno, Relator, De-
putado Roberto Santiago e Relator Revisor, Senador 
Luiz Henrique.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 1/MPV 614-2013

Brasília, 6 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação 

da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória nº 614, de 14 de maio de 2013, em reunião 
realizada nesta data, com o seguinte resultado:

Presidente: Senador José Pimentel
Vice-Presidente: Deputado Arthur Bruno
Relator: Deputado Roberto Santiago
Relator Revisor: Senador Luiz Henrique

Respeitosamente, – Senador José Pimentel, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário o 
recebimento do Ofício nº 1, de 2013, comunicando a 
instalação da Comissão Mista destinada a apreciar a 
Medida Provisória nº 613, de 2013, bem como a elei-
ção de seu Presidente, Deputado Lúcio Vieira Lima, 
Vice-Presidente, Senador Francisco Dornelles, Relator, 
Senador Walter Pinheiro e Relator Revisor, Deputado 
Vanderlei Siraque.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 1/MPV 613-2013

Brasília, 6 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação 

da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória nº 613, de 7 e maio de 2013, em reunião 
realizada nesta data, com o seguinte resultado: 

Presidente: Deputado Lucio Vieira Lima

Vice-Presidente: Senador Francisco Dornelles
Relator: Senador Walter Pinheiro
Relator Revisor: Deputado Vanderlei Siraque

Respeitosamente, – Senador José Pimentel, 
Presidente Eventual – Deputado Lúcio Vieira Lima, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra o ilustre, competente, 
valoroso Senador Paulo Paim. V. Exª tem 20 minutos 
para fazer uso da palavra.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Jayme Campos. Uso a palavra para 
fazer dois breves registros. 

Primeiro, tive a alegria de receber aqui, em Bra-
sília, o Presidente da USW. A USW é o principal sindi-
cato de trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos dos 
Estados Unidos e do Canadá.

Leo Gerard está no Brasil, ou melhor, esteve, por-
que vai embora hoje. Aqui ele teve uma série de reuni-
ões com as centrais sindicais e, por indicação delas, 
veio dialogar conosco, já que fomos secretário-geral 
e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores.

Por coincidência, Sr. Presidente, acabei median-
do uma greve de mineiros que ocorreu no Canadá, 
pouco tempo atrás, quando eu ainda era Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, porque envolvia 
a Vale do Rio Doce aqui no Brasil. Recebi deles, pela 
simbologia, um broche no formato de uma pá. Quando 
a pá estava para baixo, significava que eles estavam 
em greve; quando a pá estava virada para cima, co-
locada no casaco dos militantes, significava que eles 
estavam em paz.

Eu estava, casualmente, usando esse broche, o 
que fez com Leo Gerard ficasse emocionado, porque 
se lembrou daquele momento histórico.

Sr. Presidente, a USW, com sede em Pittsburgh, 
nos Estados Unidos, representa os trabalhadores dos 
Estados Unidos, do Canadá e do Caribe nos setores 
de metais, produtos químicos, vidro, borracha, cor-
reias transportadoras, pneus, transportes e também 
recipientes industriais. 

Na terça-feira a delegação da USW esteve no 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, berço de Mene-
ghelli, de Vicentinho e do ex-Presidente Lula .

O objetivo dessa visita ao Brasil é trocar experi-
ências que possam fortalecer a ação dos sindicatos de 
todo o mundo, garantindo, cada vez mais, os direitos 
dos trabalhadores.

O sindicato já havia entrado em contato com nos-
so gabinete. O argumento dessa visita, Sr. Presidente, 
é que o nosso berço, de onde vim também, foi o setor 
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metalúrgico. Por isso, queria muito conversar com um 
Senador que viesse do movimento sindical.

Estivemos reunidos para uma longa conversa 
de que participaram também presidentes de centrais 
sindicais. Foi uma reunião positiva em que Leo Gerard 
falou sobre a precarização do trabalho internacional-
mente, demonstrou suas preocupações e alertou que 
haverá aqui no Brasil um movimento forte para des-
constituir ou precarizar o direito dos trabalhadores, 
principalmente a CLT.

Disse a ele que, inclusive, na segunda-feira pas-
sada, fizemos aqui um grande ato, neste plenário, 
com a presença de inúmeros Senadores e dirigentes 
do movimento sindical, em defesa da CLT, e que, no 
nosso entendimento, aqui no Brasil, não vai haver re-
trocesso em relação ao direito dos trabalhadores, até 
porque essa é uma posição afirmada pelo Presidente 
Lula e reafirmada pela Presidenta Dilma.

Ele, assim mesmo, pontuou que a vinda dele ao 
Brasil visa também a saber como nós avançamos tanto 
aqui em tão pouco tempo no campo da justiça social, 
uma vez que, na América do Norte, está havendo um 
declínio em relação às questões do campo social.

Destacou ele que compartilhar da nossa experi-
ência é muito válido, porque a luta para que as próxi-
mas gerações tenham condições de trabalho decen-
tes, melhores do que aquelas que se apresentam na 
América do Norte e na Europa, é um compromisso de 
vida de todos nós. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que fiquei muito sa-
tisfeito ao receber, das mãos do Gerard, um outro sím-
bolo que eles usam também no casaco, enfim, usam 
como um símbolo de luta, simbolizando a segurança 
no trabalho.

Eu explico essa simbologia: ele me deu um pás-
saro preso numa gaiola, num formato de broche, e eu 
expliquei por que, e ele dizia: “o trabalhador, quando 
desce para as minas de gás, caso haja algum vaza-
mento, o canário, ou o pássaro em questão, é o pri-
meiro a sentir e o primeiro a fugir.” Com isso, todos pa-
ravam quando o pássaro parasse de cantar e também 
fugiam, acompanhando o pássaro para não morrerem 
devido ao gás.

Achei muito interessante essa história, que mos-
tra, ainda, a luta dos trabalhadores no mundo, para 
combater os acidentes e as mortes no trabalho.

Recebi também do Gerard uma placa na qual está 
gravado o desenho de Pittsburgh, na Pensilvânia, mais 
precisamente no local em que fica localizada a fábrica 
na qual nós participamos da negociação.

Sr. Presidente, a Wendell August Forge é a forja 
maior e mais antiga da América. 

Ela produz peças metálicas ornamentais forja-
das à mão e brindes que são, na verdade, produzidos 
em metais, mas vendidos para o mundo desde 1923.

Sr. Presidente, todos sabem dessa luta perma-
nente que nós travamos. E V. Exª, Senador Jayme 
Campos, como Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, teve uma postura sempre avançada na defesa 
dos direitos dos trabalhadores. E eu lá fui testemunha 
disso e, por isso, dou aqui este depoimento.

Sr. Presidente, falamos muito sobre a situação 
dos trabalhadores do Brasil e do mundo. Fiz questão 
de frisar que sou daqueles ainda... Porque ele me fa-
lou muito da preocupação com a aposentadoria dos 
trabalhadores, na Europa e na América do Norte, que 
estão perdendo os seus direitos.

Eu disse a ele que a Previdência, no Brasil, pode-
ria ser um exemplo para o mundo, pois reafirmei que 
dinheiro não falta para a Previdência. Tanto assim que 
estamos nos dando o direito – e não é que seu seja 
contra – da desoneração da folha de 20% sobre o total 
da folha, migrando para um índice de 1%; 1,5%; 2%, 
ou até zero sobre o faturamento. Eu disse a ele como 
funciona a Previdência no Brasil. 

Na verdade, ela é uma contribuição de empre-
gado e empregador ou sobre a folha ou sobre o fatu-
ramento ou ainda sobre outras contribuições, como o 
PIS/Pasep, jogos lotéricos, Cofins, tributação sobre o 
lucro, faturamento, que estão assegurados no texto da 
Carta Magna, a nossa Constituição.

Enfim, falei mais.
Disse que a CLT é a grande base, o grande las-

tro, o grande alicerce do direito dos trabalhadores no 
Brasil. E ele lembrava que, segundo a afirmação que 
ele recebia, anuncia-se que, como o Brasil, há somente 
um país no mundo, se não me engano, que tem uma 
legislação semelhante à CLT e que eles estão redis-
cutindo, na América do Norte e nos países da Europa, 
a construção também de um código do trabalho que 
garanta efetivamente os direitos dos trabalhadores.

E assumimos o compromisso de irmos ao Ca-
nadá, aos Estados Unidos e a outros países, onde 
esses sindicatos têm uma atividade forte, para falar 
da importância de termos um código semelhante ao 
brasileiro também lá no exterior.

É preciso que esteja bem claro – e comentamos 
nesse sentido – e em mente que uma fábrica não 
existe sem os trabalhadores que a fazem produzir, e 
que tem de haver, de fato, uma parceria, com direitos 
e deveres, de empregado e empregador.

Dizia ele, e com razão, que mesmo um banco não 
existe sem os seus funcionários, que vendem os seus 
produtos, que capitalizam o interesse da empresa no 
próprio mercado.
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Uma loja não existe sem os seus funcionários. 
Enfim, dizemos isso sempre numa linha, Sr. Presi-
dente, de entrelaçar trabalho e trabalhador com os 
empregadores. E os empregadores sabem que isso 
é fundamental.

Sr. Presidente, foi um diálogo muito produtivo. E 
eu fiquei com esse compromisso de dialogar mais com 
eles em relação aos direitos dos trabalhadores. Inclu-
sive, acabei dando a ele, como também ao jornalista 
que acompanhava a delegação, uma cópia daquela 
audiência que fizemos aqui, quase uma comissão ge-
ral. Foi uma sessão de homenagem ao aniversário de 
70 anos da nossa CLT.

Por fim, Sr. Presidente, eu quero comentar aqui 
que para nós foi muito importante também a aprovação, 
nesta semana, aqui, no Senado, da Medida Provisória 
nº 597, de 2012, que foi transformada no PLV nº 7/2013, 
que dá isenção total de Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca para valores até R$6 mil recebidos por empregados 
como Participação nos Lucros e Resultados.

Essa proposta foi relatada pelo Senador Inácio 
Arruda, que, através de um belo trabalho, considerou 
a medida urgente, relevante e também benéfica para 
os trabalhadores, com o que concordamos. As Parti-
cipações nos Lucros e Resultados seriam tributadas 
na fonte, separadamente dos demais rendimentos.

A MP estabelece tributação exclusiva na fonte 
desde 1º de janeiro de 2013, de acordo com uma tabela 
progressiva. Antes – este é o destaque –, a tributação 
era de 27,5% para todos os valores. Agora, além da 
isenção total para quem recebe até R$ 6 mil, haverá 
alíquotas diferentes para valores maiores: até R$9 mil, 
7,5%; até R$12 mil, 15%; até R$15 mil, 22,5%; acima 
de R$15 mil, 27,5%.

Os rendimentos de PLR relativos a mais de um 
ano ou mais de uma parcela paga naquele ano serão 
tributados com base na mesma tabela anual.

O texto também estabelece a formação de comis-
são paritária entre patrões e empregados para decidir 
sobre questões relacionadas à PLR.

A empresa terá de prestar informações aos re-
presentantes dos trabalhadores para embasar a ne-
gociação sobre o índice da participação nos lucros a 
que eles terão direito. Do acordo devem constar pro-
grama de metas e índices de produtividade, qualidade 
ou lucro da atividade.

Ainda, Sr. Presidente, quero dizer que, ao longo 
da minha vida, quando sindicalista, participei de inú-
meras negociações coletivas que me deram um lastro, 
eu diria, uma base para as negociações que eu acabo 
fazendo aqui dentro do Senado da República.

Eu tive a alegria de estabelecer diálogo com V. 
Exª, com todos os partidos, e foi assim que aprova-

mos, com muita negociação, o Estatuto do Idoso, o da 
Juventude, o da Igualdade, o da Pessoa com Deficiên-
cia, a política de salário mínimo, a lei dos autistas, a 
regulamentação da profissão dos comerciários e dos 
motoristas, e, recentemente, também, o adicional de 
periculosidade de 30%, primeiro, para os carteiros e, 
depois, para os vigilantes, só para lembrar algumas 
questões. Também trabalhamos todos nós, aqui, com a 
PEC das empregadas domésticas, cuja regulamentação 
vamos aprovar, creio eu, agora, neste mês de junho.

Sr. Presidente, enfim, deixo esse registro na cer-
teza de que vamos avançar ainda mais na participação 
dos lucros. A política de participação nos lucros vem 
lá da época de Napoleão, ainda, e foi avançando. Se 
o trabalhador sente que vai ter uma participação no 
lucro final anual, é claro que ele vai se dedicar ainda 
mais, porque ele está participando ativamente daquele 
orçamento do qual terá uma cota no fim do ano.

Por isso, eu entendo que nós devemos aprimorar 
a lei para assegurar a todos os trabalhadores – olha 
bem o que eu estou dizendo – a participação nos lu-
cros. Se deu lucro, terão um percentual; não deu, não 
terão. Agora, que bom o lucro ser positivo para todos 
e o trabalhador também ter um percentual assegura-
do nesta matéria tão importante como a participação 
nos lucros.

Sr. Presidente, ao concluir, quero só dizer que, 
na segunda-feira, nós teremos uma reunião na Comis-
são de Direitos Humanos, que vai discutir a alienação 
parental, um projeto que eu também tive alegria de 
relatar naquela Comissão e que hoje é lei.

Recentemente, uma novela da Globo, no horário 
nobre, tratou desse tema, e vimos quanto que é grave 
quando os pais se separam e usam o filho como instru-
mento da sua disputa. A criança é que paga a conta!

Então, essa lei, aprovada pelo Congresso, que 
eu tive a alegria de relatar aqui no Senado, sobre a 
alienação parental é fundamental, e, por isso, teremos 
agora um belo debate na Comissão de Direitos Huma-
nos na segunda-feira, pela manhã, com aqueles que 
ajudaram a construir a lei e são agentes desse pro-
cesso para que a criança não seja prejudicada no ato 
da separação, o que chamamos de alienação parental.

Por fim, quero dizer também que, na segunda-
-feira, em torno de 11h, 11h30, teremos, aqui na Pre-
sidência do Senado, a entrega do relatório da Comis-
são do Senado destinada a estudar a questão dos 
acidentes nas casas de show, inspirados, infelizmente, 
no que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa 
Maria, onde 242 pessoas, a maioria jovens, morreram 
asfixiadas, queimadas, quando aquela casa de espe-
táculo pegou fogo.
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A Comissão, que já concluiu seus trabalhos, foi 
presidida pela Senadora Ana Amélia, e eu fui o Rela-
tor do amplo debate que lá fizemos. Na segunda-feira, 
vamos entregar ao Presidente do Senado em exercí-
cio, vamos entregar ao representante do Ministério da 
Justiça, vamos entregar ao Presidente da Câmara e, 
também, ao Deputado Paulo Pimenta, que coordena 
a Comissão, com o mesmo objetivo, na Câmara dos 
Deputados.

Será um momento importante para que possamos 
combater todo tipo de acidente. Tomara que a gente 
possa sair dessa posição de destaque, infelizmente, 
em matéria de acidentes, seja no local de trabalho, 
seja no trânsito, seja em casas de shows. Nosso rela-
tório, que será entregue na segunda-feira, às 11h30, 
vai nesse sentido.

Convido também V. Exª para, se puder, na segun-
da-feira, estar conosco, o que será uma satisfação. É 
uma tristeza lembrar o fato, mas temos de agir para que 
fatos lamentáveis como esse não voltem a acontecer.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Cumprimento V. Exª e convido-o a assu-
mir a Presidência para que possamos fazer também o 
nosso discurso na tarde de hoje.

Serei muito rápido também, Senador.

O Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– É com satisfação que, neste momento, passamos 
a palavra ao Senador Jayme Campos, ex-Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa e que, 
durante o período em que lá esteve, fez um brilhante 
trabalho, como o faz em todo seu mandato.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço.

Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. 
Senadores, esta não é a primeira e, certamente, não 
será a última vez que venho a esta tribuna para tratar 
do importantíssimo tema das demarcações de terras 
indígenas em nosso País.

Em inúmeras oportunidades, temos verificado, 
de forma evidente, a indisfarçável falência da Funai e 
a manifesta incapacidade operacional do órgão, so-
bretudo na condução de processos tão complexos e 
delicados, como a aplicação de critérios para delimi-
tação das reservas destinadas às diversas etnias de 
índios, estes irmãos brasileiros, como nós, que vêm 
sendo cada vez mais utilizados como massa de mano-

bra, quase sempre em favor de interesses que passam 
muito longe do zelo com sua proteção e bem-estar.

A promessa feita no início desta semana pela 
Ministra Gleisi, da Casa Civil, de que definirá ainda 
neste semestre a nova sistemática de demarcação de 
terras, de modo a haver maior participação e integra-
ção de outros órgãos governamentais, para garantir a 
segurança jurídica, tanto para os índios, quanto para 
as populações locais, carece, a nosso ver, de um apro-
fundamento mais crítico.

Estamos convictos, Senador Paulo Paim, de que 
o Congresso Nacional não pode ficar à margem desta 
discussão. Mais que isso, estamos convictos de que, 
pela relevância estratégica, assim como pelos riscos 
de conflitos e de constante judicialização, a matéria 
deva ser exaustiva e definitivamente deliberada por 
este Parlamento.

Não é justo nem coerente que a Casa do Povo, 
a Casa das Leis, não detenha competência soberana 
para decidir sobre tema de tamanha magnitude.

No encontro entre o Governo e a CNBB, ficou 
claro haver posições diametralmente divergentes sobre 
a forma como os estudos de demarcação vêm sendo 
executados. Porém, independente da participação do 
Incra, da Embrapa e de outras instâncias técnicas, nos-
sa opinião aponta no sentido da prudência e do bom 
senso. Aponta no sentido de não deixarmos a palavra 
final nas mãos do Poder Executivo.

Há cerca de um ano, dizia eu, aqui desta tribuna, 
que o modelo de demarcação das áreas indígenas, que 
já ocupam 13,2% do território nacional, não soluciona 
os enormes problemas sociais e econômicos das tribos 
brasileiras. Dizia eu que, em boa parte das reservas, 
antes fazendas produtivas, o cenário é de abandono 
e a população sobrevive de benesses do Governo.

Muito embora o número de índios em áreas rurais 
mal ultrapasse os 500 mil indivíduos, o que corresponde 
a 0,26% do total de brasileiros, os territórios indígenas 
demarcados já chegam a quase 15% de todo o Brasil.

Por isso, precisamos deter essa incontinência 
demarcatória. Precisamos, com parcimônia, moralizar 
e dar transparência ao processo. Precisamos, enfim, 
assegurar ao povo brasileiro a efetiva e decisiva ob-
servância a seus direitos e a sua vontade, por meio 
de seus representantes eleitos.

Conclamo, portanto, os nobres pares, para acom-
panharmos bem de perto as novas alterações a serem 
propostas pelo Governo, no âmbito do processo de 
demarcação, para que não corramos o risco de persis-
tirmos nos mesmos erros e, assim, por negligência ou 
leniência, estarmos compactuando com eles, dando, 
outra vez, ao Executivo, mais um cheque em branco, 
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como nos últimos tempos temos nos acostumado cada 
vez mais a fazer.

Presidente Paulo Paim, V. Exª tem acompanhado 
essa situação. Há poucos dias, no seu Estado do Rio 
Grande do Sul, surgiu, com certeza, também esse con-
fronto entre branco e índio. E me tocou profundamente 
o coração ver um cidadão de oitenta e poucos anos, 
que estava desde os seus primeiros anos de vida nes-
sa região, cuja demarcação e até mesmo ocupação o 
Governo Federal tinha autorizado, sendo expulso da 
terra sem nenhuma resposta por parte do Governo 
Federal, sem nenhuma indenização.

Quando o Governo demarca as áreas, o cidadão 
paga apenas o que está ali, ou seja, a infraestrutura. 
Nesse caso, não se trata nem do valor que está sendo 
pago, mas do bem que o cidadão tem há 80, 100 anos 
– alguns chegam até a quarta geração.

Há poucos dias, numa audiência que tivemos com 
o Vice-Presidente Michel Temer, ouvimos a declaração 
de um cidadão cujo pai foi a óbito, um gaúcho de deter-
minada região. Ele chorou tanto que emocionou todos 
os Parlamentares que estavam lá. Isso já aconteceu há 
algum tempo. O pai dele já morreu, mas ele estudou e 
formou-se em Direito, ou seja, é advogado, para tentar 
defender aquilo que o velho pai dele perdeu lá atrás.

Então, eu acho que algo tem que ser feito. O Go-
verno está brincando com coisas sérias e já foi alertado.

Há muitos dias, eu, o Senador Moka, o Senador 
Delcídio do Amaral, o Senador Ruben Figueiró e outros 
Senadores estivemos com a Ministra Gleisi e com o 
Ministro da Justiça, que eu, particularmente, acho que 
é o Ministro da injustiça. Ele não leva a sério a coisa e 
está lavando as mãos. Já estivemos praticamente com 
todas as autoridades, e nada está sendo feito.

E o que está ocorrendo? V. Exªs e a sociedade 
brasileira estão vendo o que está ocorrendo no Mato 
Grosso do Sul: uma verdadeira guerra civil. Inclusive 
um índio já foi a óbito, baleado pela própria Polícia 
Federal, e vice-versa. Já há outro índio baleado. Lá 
está um verdadeiro terror. Ou seja, é um terrorismo 
que está acontecendo não só no Mato Grosso do Sul, 
mas também em outros Estados.

Aqui eu falo também em nome do meu Estado, 
o Mato Grosso, que eu represento. Há pouco tempo, 
Senador Paulo Paim, houve desintrusão numa área lá 
na Gleba Suiá-Missu – foram sete mil brasileiros. Só 
crianças daquela reserva que estavam matriculadas 
nas escolas públicas eram setecentas. Essas pesso-
as foram expulsas da área como se fossem marginais, 
uma população heterogênea de gaúchos, paranaenses, 
mineiros, paulistas que foi expulsa sem nenhum direito 
e que hoje está vivendo em estado de miserabilidade. 
São hoje miseráveis!

Se o senhor for lá, isso vai tocar profundamente o 
seu coração. Há mais de 500, 600 campanas cobertas 
de lona. Eles passaram a ser hoje cidadãos de quinta 
categoria neste Brasil, neste País. Eu pergunto: aonde 
nós vamos chegar?

E o Governo não toma nenhuma providência, o 
Governo não faz nada, não fez nada. Esse cidadão, 
que era proprietário de 40, 50, 100, 200 hectares de 
terra; produzia arroz, soja; tinha duas, três, cinco, seis 
vaquinhas; tinha filhos e netos, passou hoje a ser o quê? 
Passou a ser um miserável, dependendo de sacolão, 
dependendo de Bolsa Família. Eles não queriam isso; 
eles queriam trabalhar, produzir.

Só as pessoas indo lá para verem o que está ocor-
rendo, assim como no Mato Grosso do Sul. O Governo 
não toma nenhuma providência. Mandou a Força Na-
cional. Não resolve com Força Nacional. Nós estamos 
precisando de uma decisão política aqui.

Pelo que estou acompanhando, o Governo está 
brincando com coisa séria. O Senador Delcídio do 
Amaral já tinha anunciado, desta tribuna, para a Minis-
tra Gleisi que haveria, com certeza, esse conflito, que 
causaria até morte. A Ministra foi avisada.

Então, eu fico muito preocupado. O Governo, 
através do Poder Executivo, tem alegado que precisa 
julgar os embargos que se encontram no Supremo Tri-
bunal Federal. Agora, com a indicação do novo Minis-
tro, que foi ontem aprovado pela Casa e que, imagino, 
será nomeado nos próximos dias e, depois, empos-
sado, nós poderemos julgar esses embargos, porque, 
quando conversarmos com os Ministros, todos, sem 
exceção, alegam que precisam julgar os embargos 
que se encontram no Supremo Tribunal Federal para 
tomar alguma providência. Ou seja, temos 19 condi-
cionantes da época do julgamento da Raposa Serra 
do Sol; ali, o Ministro Carlos Alberto Direito deixou 19 
condicionantes, e, nesse caso, esses embargos têm 
que ser julgados.

Ontem mesmo, diante da sabatina do Ministro 
Luís Barroso, fiz essa indagação. Perguntei se ele teria 
a capacidade de dar velocidade a esse processo, ao 
julgamento desses embargos, para acabar com essa 
demanda que já vem se arrastando há algum tempo 
no Brasil, e, sobretudo, desta feita, com os conflitos 
que estão havendo no Mato Grosso do Sul; há poucos 
dias, houve no Rio Grande do Sul, no Paraná. E o que 
é mais grave, e com que fico preocupado, é que isso 
possa ser uma indústria, na medida em que estão, 
agora, exportando índios até do Paraguai, da Colôm-
bia. Uma grande parte dos índios que se encontram no 
Mato Grosso do Sul é da Colômbia e do Paraguai; da 
mesma forma, os que se encontram, hoje, no Paraná, 
também, são índios exportados, que vieram em aviões 
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de outros países, para fazer um movimento e causar 
essa insegurança jurídica em todo o País, sobretudo 
no meu Estado do Mato Grosso. A minha preocupa-
ção é muito grande.

Há menos de 90, 120 dias, ocorreu lá na Suiá-
-Missu, ao longo da BR-158. Agora o Governo acaba 
de baixar outro decreto: um milhão e cinquenta e três 
mil hectares de terra, ou seja, quatrocentos e tantos 
mil hectares no Mato Grosso e mais quinhentos e pou-
co no Pará, na divisa do nosso Estado, atravessando 
o rio – de um lado, Mato Grosso; de outro lado, Pará. 
Ou seja, são noventa índios que existem da Kaiabi, 
alguns milhares de hectares de terra, e, agora, o Go-
verno decreta.

E V. Exª sabe a quantas famílias de brasileiros 
que estão lá o Governo deu título? São 386 famílias, 
ou seja, pequenos proprietários, fazendeirinhos. Que-
ro ver como o Governo vai resolver, é outro problema 
grave. Como vai expulsar esse pessoal se o Governo 
deu título? Título de 1966, 1968. São 40 anos que o 
cidadão está lá. Fui até São José do Apuí, Senador 
Paulo Paim. Fui a essa comunidade de gaúchos, pa-
ranaenses, catarinenses e fiquei encantado de ver a 
produção. Eles produzem de tudo lá; esse pessoal 
chegou ali na década de 70, são queimados com sol 
daquela Amazônia brasileira que, nessa época do ano, 
é muito quente – 40, 42 graus. Eles estão produzindo 
café, produzindo arroz, produzindo feijão. Muitas ve-
zes, Senador Paulo Paim, eles produzem um saco de 
café de 60 quilos, e, quando vão vender, são capazes 
de trocar por 2 quilos de sal, muitas vezes por 1 litro 
de querosene, pelo fato de não terem o valor, pelo fato 
de não haver estrada, Senador Paulo Paim. Quando 
há produção, não há a estrada porque a ponte caiu; a 
estrada tem atoleiro, e o Governo não toma nenhuma 
providência.

E esses mesmos brasileiros que estão lá não são 
mato-grossenses, é bom que V. Exª saiba, 99,9%, pos-
so lhe afirmar, são brasileiros, gaúchos, catarinenses, 
mineiros, paulistas, que abriram essa vasta região do 
Brasil, essa nova fronteira agrícola do Brasil, e foram 
induzidos pelo próprio Governo Federal, que vem tra-
tando essas pessoas como se fossem marginais, como 
se fossem bandidos. São trabalhadores, são homens 
que acreditaram num Brasil diferente, talvez; foram lá 
implantar uma civilização moderna, muitas vezes com 
recursos próprios fizeram a escola, o posto de saúde, 
porque o Governo não está presente. Falta o mínimo 
de políticas públicas sociais, de decência, para que 
esse cidadão possa viver com mais cidadania, com 
mais justiça social.

Entretanto, eu trago aqui a minha preocupação 
com relação a essa questão grave, séria, em nosso 

país. O Governo Federal, através do Poder Executivo, 
tem de fazer algo de sério.

Quero chamar à responsabilidade o Congresso 
Nacional. Nós temos de reagir, sobretudo para dar se-
gurança, paz no campo. O que adianta o Brasil estar 
produzindo hoje esses milhões de toneladas de grãos? 
Mato Grosso, particularmente, contribui com 35% de 
toda a produção nacional praticamente, mesmo com 
dificuldades, sem logística. Nós transportamos nossa 
produção por 1.600, 1.700 quilômetros até os grandes 
portos do Brasil, com estradas precárias, sem ferrovia, 
sem hidrovia. Daqui a pouco não teremos nem a nossa 
terra para produzir. É uma vergonha!

A Presidente Dilma tem de chamar para si a res-
ponsabilidade, porque lamentavelmente nenhum dos 
Ministros tem coragem de assumir. Nenhum! Fico per-
plexo de ver um Ministro de Estado, que tem a respon-
sabilidade de zelar pela segurança jurídica, de zelar 
pela paz da cidade e do campo, não estar preocupado.

De maneira que quero chamar a atenção para o 
fato de que a coisa é mais séria do que estão pensan-
do. Estão brincando com fogo. Isso pode causar um 
mal tão grande que pode afetar, inclusive, a imagem 
do Brasil no exterior.

Hoje, na verdade, temos de nos preocupar co-
nosco, não temos de dar muita satisfação para esses 
movimentos internacionais que querem mandar no 
Brasil. Vamos parar com esse negócio de ONG, parar 
com esses pseudodefensores dos povos indígenas. 
Defensores dos povos indígenas somos nós, brasilei-
ros. Na verdade, não há nenhum país do Planeta que 
trate tão bem os povos indígenas como nós, brasilei-
ros, porque eles são brasileiros como nós.

De maneira que quero aqui, nesta oportunida-
de, fazer um apelo desta tribuna à Presidente Dilma 
Rousseff, para que ela tome providências urgentes no 
sentido de nós levarmos paz ao campo, mas, acima de 
tudo, levarmos segurança para o povo brasileiro, par-
ticularmente para aqueles que produzem, que moram 
no campo, que geram riqueza, que geram emprego e 
que, acima de tudo, querem apenas paz para trabalhar 
e segurança jurídica.

Muito obrigado, Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Jayme Campos, 
pelo seu pronunciamento transparente, tranquilo e fir-
me, como sempre.

Comungo com V. Exª no seguinte ângulo – no Rio 
Grande do Sul, inclusive, aconteceu isso, e é o caso, 
agora, de Mato Grosso: esses agricultores, e muitos 
vieram do Rio Grande, foram para lá e ganharam o 
título da terra.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Exato, o Governo é que deu.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nós acompanhamos isso. E, se a terra era do 
povo indígena, por que eles deram título? Se deu o tí-
tulo, e esses agricultores plantaram, produziram, eles 
têm que ser indenizados com a devida benfeitoria. In-
denizem que eles compram outra terra, com a mesma 
qualidade, num outro lugar, se for o caso, mas com 
uma indenização justa.

Tivemos um debate no Rio Grande, era uma si-
tuação quilombola. Eu disse: Desde que indenizem, 
quem quiser vai para outra terra. Pode a comunidade 
quilombola dizer o seguinte: “Indenizem o preço justo, 
e eu compro a terra ali do lado”. Mesma coisa o agricul-
tor. Foi nessa linha que se avançou no entendimento.

Agora, querer tirar o povo de lá, que estão lá, 
como V. Exª disse, de geração para geração, há 40, 
50 anos, e jogar na beira da estrada? É inadmissível! 
Tem que haver indenização. Não é deste Governo, 
não é, mas a responsabilidade é do Estado brasileiro.

Então, nós vamos ter que achar o caminho para 
que haja a indenização pelo preço justo, inclusive com 
a benfeitoria. Se caminharmos nesse sentido, acho 
que se busca o acordo. Inclusive, me lembro de uma 
oportunidade, nós queríamos até trabalhar na peça 
orçamentária, alocando recursos para que houvesse 
a indenização correta.

Agora, só quem é mais valente leva? Aí não se 
vai chegar a nada. Quem vai perder com isso, com 
certeza, são os homens e as mulheres, sejam índios, 
sejam negros, sejam brancos, que estão lá. Ou seja, 
é uma guerra fratricida. É com isso que não podemos 
concordar.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Senador Paulo, permita-me concluir.

Na verdade hoje temos o percentual total de ocu-
pação do Território nacional por indígena. Parece-me 
que há o compromisso, não sei de quem do Governo, 
de chegar a 25% da ocupação.

Ora, não sou contra, desde que compre, como 
o senhor bem disse, pague pela terra um preço jus-
to. Na verdade, para que V. Exª tenha conhecimento, 
em Mato Grosso, hoje, já está anunciado que mais 
de 20 ou 30 propriedades ou áreas do nosso Estado 
vão ser ampliadas, ou serão criadas novas reservas. 
Ora, V. Exª não imagina a intranquilidade que causa 
isso. Vamos imaginar aqui, Senador Paulo Paim, que 
a terra do cidadão valha R$5 mil o hectare; só de falar 
que eventualmente poderá ser criada uma reserva, 
ela passa a valer sabe o quê? Nada, nada, nada. Vale 
10% daquilo que ele eventualmente poderia vender.

Então, isso está causando um problema grave, 
sério, e algo tem que ser feito. Nós temos que ter aqui, 
com certeza, a nossa participação. O Congresso Na-
cional também é responsável; não podemos, em hi-
pótese alguma, nos calar, ou seja, não podemos nos 
encolher diante de um fato como esse tão importante 
para o Brasil, para o Brasil.

Quero crer que agora, com essa posse do novo 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos julgar os 
embargos, a favor ou contra. Aí o Governo dará um en-
caminhamento, e certamente teremos uma nova diretriz 
na ampliação e criação de novas reservas indígenas.

Obrigado, Senador Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Jayme Campos, se V. Exª pudesse 
voltar a presidir...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Anibal Diniz, V. Exª vai usar da palavra?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sim, 
se possível.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Anibal Diniz está convocado a usar 
da palavra neste momento.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim, telespectadores da 
TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna rapi-
damente para cumprimentar a Presidenta Dilma pelo 
anúncio hoje do Plano Safra da Agricultura Familiar 
2013/2014, porque sabemos da importância da agri-
cultura familiar para o Brasil.

Hoje, a agricultura familiar representa 84% dos 
estabelecimentos rurais brasileiros e responde por 33% 
do Produto Interno Bruto agropecuário e por 74% da 
mão de obra empregada no campo.

Ao mesmo tempo em que a Presidenta Dilma 
anunciou hoje investimentos da ordem de R$39 bi-
lhões para o investimento do Plano Safra da Agricul-
tura Familiar para 2013 e 2014, ela anunciou também 
a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Anater), que vai atuar tecnicamen-
te ao lado da Embrapa, justamente para desenvolver 
tecnologia e facilitar a vida do homem do campo na 
produção rural.

Consciente desse enorme valor e da importância 
que tem a agricultura familiar no cenário da produção 
agrícola brasileira, o Governo do PT tem investido de 
forma sistemática no setor.

O Plano Safra da Agricultura Familiar de 2013 
e 2014 inclui investimentos totais de R$39 bilhões no 
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conjunto de medidas anunciadas hoje pela Presidenta 
Dilma Rousseff.

Como comparação, lembramos que para a safra 
de 2012, os investimentos do Governo Federal foram 
da ordem de R$22,3 bilhões. E esse valor, por sua vez, 
foi 430% a mais do que foi feito no primeiro Plano Safra 
da Agricultura Familiar, no período de 2002 e 2003, no 
início do Governo do Presidente Lula.

Portanto, ano a ano, percebemos o cuidado e a 
prioridade no incentivo a esse setor estratégico de de-
senvolvimento econômico e social do País.

Os investimentos para 2013/2014 são expressivos. 
O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), principal fonte de crédito de custeio e inves-
timento dos pequenos produtores, terá o investimento 
de R$21 bilhões. Isso significa que os produtores da 
agricultura familiar terão R$21 bilhões para financiar a 
próxima safra. Esse valor é 16,6% maior que o destina-
do ao setor no ano passado e significa uma expansão 
de mais de 400% desde 2003.

Nesse plano de 2013/2014 ficou claro que a in-
tenção é que os agricultores tenham mais capacidade 
de investimento, inovação e tecnologia.

Isso será possível graças a um conjunto de no-
vidades previstas para a safra de 2013/2014. Entre 
elas está a ampliação do limite para enquadramento 
no Pronaf, o que permitirá que mais agricultores bus-
quem o financiamento.

A partir de agora, famílias que tiveram renda de 
até R$360 mil no último ano poderão contratar o cré-
dito. Para 2013/2014, o plano aumenta o limite de fi-
nanciamento de custeio de R$80 mil para R$100 mil. 
A taxa de juros paga pelos agricultores, cujo teto era 
4%, agora será menor ainda, de até 3,5%.

Outra inovação é a elevação do limite da linha de 
investimento. A partir do próximo mês de julho, quando 
começa o preparo da safra 2013/2014, os produtores 
poderão contratar até R$150 mil por operação. Para a 
suinocultura, a avicultura e a fruticultura, consideradas 
atividades que necessitam de maior mobilização de 
recursos, o valor para o investimento será de R$300 
mil. No caso de investimentos feitos em grupo, o valor 
será de R$750 mil.

Todas essas iniciativas reforçam o fato de que 
temos no Brasil, ao longo da última década, uma polí-
tica robusta de ações governamentais e de resultados 
concretos no setor da agricultura familiar.

Por isso, a saudação que faço hoje, nesta tribuna, 
à nossa Presidenta Dilma Rousseff e também ao Pre-
sidente Lula, que tiveram uma atenção muito especial. 

Em dez anos de Plano Safra da Agricultura Fa-
miliar, 2,5 milhões de agricultores familiares movimen-
taram R$97 bilhões. A renda da agricultura familiar 

cresceu 52%, permitindo a ascensão de 3,7 milhões 
de pessoas à classe média. 

Também nesse período, a compra de alimentos 
pelo Governo Federal movimentou R$4,5 bilhões e 
apoiou cerca de 160 mil famílias.

E mais. Além da assistência técnica e uma políti-
ca de compras governamentais da produção, o crédito 
facilitado permitiu a expansão da capacidade produtiva, 
a melhoria nas condições de trabalho e a redução da 
miséria no campo.

O fortalecimento de um mercado institucional co-
meça a garantir renda ao agricultor por meio de com-
pras públicas. Apenas nos últimos dois anos, essas 
políticas asseguraram R$2,2 bilhões em compras da 
agricultura familiar.

Isso significa benefícios tanto para os agricul-
tores, como para quem compra, porque compras da 
agricultura familiar contribuem para uma alimentação 
diversificada, muito mais saudável, com boa qualida-
de e a um preço mais em conta, porque é feita direta-
mente do produtor.

Dez anos depois do primeiro Plano Safra, pode-
mos dizer hoje, sem medo de errar, que o esforço e 
o acerto da política do Governo permitem, de forma 
crescente, uma economia e uma cidadania no campo 
muito mais robustas.

Quero dizer também, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, telespectadores de TV e ouvintes da Rádio 
Senado que amanhã participaremos de uma agenda 
com alguns extrativistas da Cooperacre, onde podere-
mos falar também a respeito do Programa Nacional de 
Habitação Rural, que é uma outra iniciativa do gover-
no do Presidente Lula que ganhou muita força com a 
Presidenta Dilma Rousseff e que tem feito verdadeira 
revolução, isso porque os agricultores também que são 
credenciados na agricultura familiar, no Pronaf, têm 
acesso a essa linha de financiamento muito especial. 
Eles podem pegar até R$30 mil para construir a sua 
casa e podem fazê-lo livremente, desde que constitu-
am uma cooperativa ou uma associação que vá entre 
4 e 50 produtores. Eles podem apresentar o seu pro-
jeto na Caixa Econômica Federal, buscar o recurso e 
eles mesmos administram a construção da sua casa 
no campo. Isso tem feito com que a moradia das pes-
soas do campo tenha melhorado de qualidade e tem 
gerado uma condição de vida melhor para todos. Isso 
tudo se somando com o esforço também do governo 
do Presidente Lula, com o Programa Luz para Todos 
e, depois, expandido pela Presidenta Dilma.

Então, temos agora uma somatória de esforços: 
o financiamento da agricultura familiar, o financiamento 
para a construção da casa própria e, ao mesmo tem-
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po, o Luz para Todos, que dá uma qualidade de vida 
melhor para todas as famílias do campo.

Desta maneira, podemos dizer que, nesses dez 
anos completados – já estamos entrando na metade 
do 11º ano dos governos Lula e Dilma –, temos muito 
o que comemorar no que diz respeito ao investimento 
no campo, que tem melhorado a vida das pessoas e 
permitido que elas tenham uma renda melhor, que tem 
dado uma melhor condição de vida para todos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. 
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Passo a palavra ao Senador Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, amanhã, 7 de junho, celebra-se 
o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, uma data 
dedicada, sobretudo, à reflexão quanto aos mecanis-
mos que garantem o livre pensamento de nossa co-
munidade. Na verdade, tal prerrogativa estabelece as 
bases para a reafirmação democrática de uma nação.

Sendo assim, quanto mais liberdade de expressão 
houver, mais seguro estará o pleno Estado de direito da 
sociedade nacional. Felizmente, as instituições demo-
cráticas brasileiras têm resistido heroicamente contra 
todo e qualquer movimento para cercear a liberdade 
de imprensa, seja por meio do controle ou da censura 
dos meios de comunicação.

Se, por um lado, nossa legislação protege tal com-
portamento da mídia; por outro, vergonhosamente, nos 
primeiros quatro meses deste ano, o Brasil registrou 
o assassinato de quatro jornalistas, colocando-o na 
lamentável posição de 3º lugar entre os países onde 
mais crimes de morte foram cometidos contra repórte-
res, ficando atrás apenas do Paquistão e da Somália, 
e empatado com a Síria.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, comemorar a 
liberdade de expressão não é mero formalismo; mas 
sim uma atitude afirmativa, um testemunho do apre-
ço que a Nação devota ao mais forte dos alicerces 
democráticos, que é, justamente, o livre pensamento.

Gostaria de aproveitar este momento para pro-
por, ao mesmo tempo, uma legítima homenagem a 
dois grandes construtores do padrão ético da imprensa 
brasileira, Roberto Civita e Ruy Mesquita, falecidos re-
centemente, e aos jornalistas que arriscam diariamen-
te suas vidas, desvendando e publicando reportagens 
que contam a história de nossa comunidade.

Muitas dessas coberturas contrariam interesses 
poderosos ou desvendam falcatruas e casos de corrup-

ção. Por isso, os agentes da verdade sempre correm 
alguns riscos. Muitos repórteres desafiam a morte no 
seu cotidiano, embrenhando-se em morros e favelas 
dominadas pelo tráfico ou simplesmente revelando as-
sustadores fatos envolvendo autoridades que deveriam 
zelar pelas liberdades democráticas. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, gostaria de en-
caminhar à Mesa projeto de resolução interna para 
criação do Prêmio de Jornalismo Roberto Civita, dedi-
cado a laurear os profissionais da imprensa que, com 
suas reportagens, contem histórias relevantes sobre 
o caráter solidário e democrático da gente brasileira.

Por outro lado, também proponho a criação do 
Prêmio Personalidade Jornalística do Ano Ruy Mes-
quita, para reconhecer o valor e o empenho de diri-
gentes e profissionais dos meios de comunicação na 
busca permanente do aprimoramento e consolidação 
dos institutos democráticos nacionais. 

Essas premiações ocorreriam, anualmente, em 
sessão especial do Senado, realizada no Dia Nacional 
da Liberdade de Imprensa.

Meus caros Senadores, particularmente Senador 
Cristovam e Senador Paulo Paim, dispensável seria 
falar de Ruy Mesquita e Roberto Civita. Mas é sempre 
bom lembrar a contribuição que estes dois homens 
deram ao País, principalmente na estruturação do 
pensamento nacional, embasados nos mais sagrados 
preceitos democráticos. Roberto Civita dirigiu o Grupo 
Abril e fundou a revista Veja, uma publicação corajo-
sa e imprescindível na luta pela redemocratização do 
País. Ruy Mesquita, diretor do jornal O Estado de S. 
Paulo, com seus editoriais, trouxe luz e sensatez aos 
mais difíceis dilemas da nossa Nação.

Portanto, comemorar a liberdade de imprensa sig-
nifica proteger e incentivar a produção intelectual dos 
jornalistas brasileiros. Ou, como disse com sabedoria 
o Brigadeiro Eduardo Gomes: “O preço da liberdade 
é a eterna vigilância”!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PDT – DF) – Convido o Senador Jayme Campos 
para presidir a Mesa, de maneira que eu possa fazer 
um pronunciamento.

O Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme 
Campos, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Convido para fazer uso da palavra o 
ilustre Senador da República, Prof. Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, Senador Jayme Campos, Srªs 
e Srs. Senadores.

Senador Jayme Campos, creio que vale a pena 
despertarmos para certos riscos de que venho falando 
da economia brasileira.

Eu tenho há anos – três anos pelo menos – cita-
do repetidas vezes que a economia está bem, mas ela 
não está indo bem; ela não vai bem daqui para frente. 
Nesses três anos, em vez de eu mudar o fato de que 
a economia não vai bem, eu mudei foi o fato de que 
a economia está bem. Ela agora não mais está bem 
no presente nem dá a impressão de que irá bem no 
futuro. Há uma crise que decorre de muitos itens. Eu 
tenho trabalhado 15 deles. Mas há um que está se ex-
pressando, crescendo, ampliando e que pode virar a 
causa maior do agravamento da crise. Chama-se cre-
dibilidade dos responsáveis pela economia. 

Quando eu comecei, e faz muito tempo, estudan-
do Economia, dizia-se que a economia era o resultado 
de três fatores: terra, o recurso natural, as máquinas, 
o capital, e, obviamente, também o trabalho humano, 
como, aliás, o principal vetor. Trabalho, capital e terra. 
Era daí que saía a produção. 

Pouco depois, começou-se a mostrar que havia 
um quarto fator, chamado tecnologia. Usava-se, então, 
a expressão americana know-how. Não adiantava ter 
terra, não adiantava ter capital, não adiantava ter tra-
balhador se eles não eles não soubessem como fazer, 
que era a tecnologia. 

Com a globalização, nós temos que reconhecer 
que surgiram mais dois novos fatores. Além da terra, 
além do capital, além do trabalho, além do know-how, 
ou seja, tecnologia, surgiu a logística como um fator 
fundamental e a credibilidade dos agentes da economia. 
Esses dois fatores têm uma razão de ser porque houve 
uma globalização. Houve uma facilidade de mobilização 
de pessoas, de recursos, de mercadoria. Aí surge a 
necessidade da logística. Você pode ter todo o capital 
do mundo, Senador Paim, todos os trabalhadores, as 
melhores matérias-primas, saber fazer, mas, se você 
não souber levar as coisas de um lugar para outro, 
tanto a matéria-prima para chegar à fábrica, como da 
fábrica para chegar ao consumidor, a economia não 
irá bem. E hoje nós sabemos que estamos vivendo 
uma crise de logística muito grande. Prova é a região 
do nosso Presidente, que, neste momento, preside a 
sessão, Senador Jayme Campos: a produção pelo tra-
balho, pelo capital, pela mão de obra está indo bem. 

Ou seja, a terra é boa, o trabalhador está lá, o 
capital está lá, sabe-se como fazer, graças, em parte, 
à Embrapa e ao empresariado, mas eles produzem 
e não têm silos, como eu vi no noticiário, ou tem silo 
mas não tem porto.

Pois bem, hoje nós temos cinco fatores de produ-
ção, mas eu quero falar de um deles, Senador Jayme 
Campos. É a credibilidade.

Lamentavelmente, a credibilidade que o Brasil 
conquistou a partir de 94, que os agentes econômicos 
tiveram a partir de 94, passando de um presidente a 
outro, passando, inclusive, de um partido a outro, mas 
todos com credibilidade...

Aí vale a pena fazer um elogio à figura do Pre-
sidente Lula. Quando assume o governo, numa crise 
provocada pela falta de credibilidade do PT em relação 
à economia – todos sabem que havia profunda des-
confiança –, o Presidente Lula chega, senta na cadeira 
e passa credibilidade, graças – é preciso lembrar – ao 
papel de duas figuras: o Presidente do Banco Central, 
Henrique Meirelles, e o Ministro da Fazenda, Antonio 
Palocci. Esses dois souberam recuperar a credibilidade 
perdida nos meses da campanha, tranquilizar o mer-
cado e fazer a economia funcionar bem. 

Hoje, temos que reconhecer que nossas autori-
dades econômicas não estão passando nem tranqui-
lidade, nem segurança, nem, muito menos, credibili-
dade. Isso se deve, em primeiro lugar, à imagem de 
que estão perdidos. Prova disso são os pacotes. Um 
dia desoneram uma coisa, outro dia desoneram ou-
tra. Não conseguem ter uma política de controle da 
inflação. Então, passam a usar controle de preços por 
meio de desonerações, de adiamento do aumento do 
preço do combustível, chegando a asfixiar a Petrobras 
em certo momento, de impedimento do aumento da 
tarifa de ônibus, fazendo com que algumas empresas 
entrem em crise.

Tudo isso beneficia cada um de nós, ilusoria-
mente, porque não corrige o problema central do au-
mento de preços. Isso está gerando um descrédito na 
opinião pública, nos agentes econômicos brasileiros 
e internacionais.

Qual o empresário que, hoje, toma a decisão de 
investir sem saber se o concorrente dele vai ter de-
soneração ou não, sem saber se, em vez de investir 
nesse setor, não seria melhor investir em outro que 
terá desoneração?

Em economia, você não calcula só quanto ganha; 
você calcula quanto deixa de ganhar se fizer outra coisa. 
É o que se chama de custo de oportunidade, o custo 
de não aproveitar uma oportunidade, uma janela de 
investimento. Hoje os empresários, donos do capital, 
não estão sabendo, com tranquilidade, se, nos próxi-
mos anos, um setor que ele escolheu para investir é o 
melhor ou não, porque depende da vontade do Gover-
no, e a vontade muda. E, sobretudo, o descrédito pelo 
fato de que muitas decisões são tomadas pensando 



34060 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

no voto e não na economia, pensando no imediato, 
Senador Jayme Campos, e não no longo prazo.

É uma crise que as pessoas não estão perceben-
do. A crise de credibilidade, hoje, é maior do que a cri-
se do aumento da taxa de juros, do aumento do dólar, 
das dificuldades dos portos e das estradas. Esse é o 
principal entrave a nós termos uma economia saudável.

Veja o descrédito que vem na política fiscal. Mui-
tos analistas e cidadãos mais bem informados já não 
acreditam no esforço fiscal do Governo. Foi duro criar 
responsabilidade fiscal para dar credibilidade do Brasil 
no mundo. Foi duro, mas o Presidente Lula teve a co-
ragem, a força, a lucidez de deixar claro que faria es-
forço fiscal. E aqui eu quero lhe dizer, Presidente, que 
eu fui Ministro dele por um ano e sofri por isso. Sofri 
porque eu não tinha dinheiro para a educação. Mas era 
a hora de fazer o esforço fiscal, para dar credibilidade. 

O Governo divulgou o número para obtenção do 
superávit primário, em termos nominais; ele promete 
um resultado de 3,1%. Ora, isso equivale a R$155,9 
bilhões, mas ninguém acredita que esse número será 
obtido. O mercado – como se costuma dizer – já acha 
que isso não vai ser conseguido. O mais provável é 
obter, em 2013, um superávit primário da ordem de 
0,9 a 1,8% do PIB, o que é muito menos do que os 
3,1% que se deveriam ter para dar tranquilidade. Claro 
que o superávit primário é um estorvo, porque é um 
dinheiro que é guardado em vez de ser gasto. Mas, se 
esse dinheiro for gasto em vez de guardado, quebra a 
credibilidade. É bom gastar esse dinheiro hoje, mas, 
daqui a cinco anos, a gente vai pagar um alto preço 
por não ter feito o dever de casa na hora.

A imprensa está repleta de artigos que apontam 
esta perda de confiança nos indicadores fiscais. Per-
deu-se a confiança.

Revistas que eu leio deixam claro e até passam 
riso diante de algumas falas do próprio Ministro, por-
que ele já diz que vai fazer de um jeito e acontece de 
outro. Diz que vai fazer de um jeito e não faz daquele 
jeito que havia previsto.

Mais preocupante é ver que, mesmo órgãos do 
Governo, de alta respeitabilidade, apontam preocupa-
ções com relação ao desempenho fiscal – por exemplo, 
o TCU, o Ipea e o Banco Central.

Não podemos dizer que o Banco Central é do 
Governo, embora eu defenda o Banco Central inde-
pendente. Eu acho um absurdo presidente do Banco 
Central ser ministro. Ou seja, por definição, já está na 
caneta do Presidente mantê-lo ou não. Isso tira a cre-
dibilidade. Presidente do Banco Central tem de ter um 
mandato para ter credibilidade. O Tribunal de Contas 
também não é entidade subordinada ao Governo. Mas 
são entidades públicas. 

Nos últimos três dias do ano passado, com a fina-
lidade de aumentar artificialmente o superávit primário 
do exercício fiscal daquele ano, o Governo sacou 12 
bilhões do Fundo Soberano do Brasil, criado para ser 
utilizado em períodos de dificuldades econômicas, e 
antecipou sete bilhões de dividendos que deveria re-
ceber da Caixa Econômica Federal e do BNDES.

Ao longo de vários anos, esse dinheiro deveria 
chegar, e antecipou-se tudo. Isso não é o que se con-
sidera esforço fiscal, o que é necessário para que se 
configure superávit primário. Não é, mas foi usado como 
tal, porque, para fechar as contas, o Governo também 
abateu das suas despesas, como era permitido até 
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, 39,3 bilhões em 
investimentos do PAC.

O que a gente vê hoje? A gente vê que o Tribu-
nal de Contas da União, que examina as contas do 
segundo ano do Governo Dilma, mostra uma série 
de ressalvas. Uma das mais fortes se refere à política 
fiscal. O relatório aponta que “mudanças metodológi-
cas e transações atípicas cada vez mais complexas” 
implicaram um acompanhamento de fiscalização do 
indicador superávit primário “um verdadeiro desafio” 
– isso está em aspas – para todos os brasileiros, in-
clusive para o TCU.

Ou seja, o que ele quer dizer? Traduzindo isso: 
atípicas, complexas e desafio. Ele diz o uso de “transa-
ções atípicas” – ou seja, coisa esquisita, atípico quer 
dizer esquisito – e, ao mesmo tempo, “complexas”, ou 
seja, enroladas. O que é enrolado e o que é esquisito 
não merecem confiança. A confiança exige simplici-
dade, objetividade e, ao mesmo tempo, transparência.

O Ministro José Jorge, nosso companheiro aqui, 
Senador até há pouco tempo, chega a afirmar, no seu 
relatório, que o cumprimento da meta fiscal hoje é 
“mera formalidade” – entre aspas. Quando um Tribunal 
de Contas faz isso, é lido no mundo inteiro, Senador 
Jayme. O mundo inteiro lê. Os presidentes de bancos 
do mundo inteiro leem, porque o Brasil é um país im-
portante. Os empresários do mundo inteiro leem para 
saber se vale a pena ou não investir aqui. E eles: “é mera 
formalidade”. Isso assusta, porque tirou a credibilidade.

O relatório do TCU adverte que os supostos 
ganhos que resultaram dessa prática de maquiar o 
superávit primário – agora, entre aspas – “podem ser 
suplantados pela perda de credibilidade do indicador”. 
Ou seja, o superávit primário, como indicador do esforço 
do Governo, perde credibilidade. E aí vem a descon-
fiança. E aí vêm os reajustes de preços.

A questão central é: “por mais criativas e comple-
xas que sejam as manobras contábeis...” Vejam o que 
estou falando: criativas e complexas as manobras con-
tábeis. Contabilidade nunca devia vir depois da palavra 



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34061 

manobra, não poderia. É o mesmo que você manobrar 
o termômetro para esconder a febre do doente. Não 
pode existir termômetro manobrável. Termômetro ma-
nobrável não serve. Contabilidade manejada não serve.

Volto ao relatório do Tribunal de Contas da União: 
“Elas [essas manobras contábeis criativas e comple-
xas] acabam sendo identificadas e quantificadas pelos 
demais agentes do mercado, que passam a desconfiar 
[desconfiar é o contrário de acreditar, prova de des-
crédito] da real capacidade do Governo de obter tal 
resultado” – entre aspas.

Essas medidas criativas e complexas, resultado 
de manobras contábeis, acabam sendo identificadas e 
quantificadas pelos demais agentes do mercado, que 
passam a desconfiar da real capacidade do Governo 
de obter tal resultado, seja o resultado do crescimento 
do PIB, seja o resultado dos limites da taxa de inflação, 
seja o resultado da taxa de câmbio. Fica-se perplexo.

Esta semana mesmo, a taxa de câmbio come-
çou a subir o dólar. Isso pressiona a inflação, embora 
melhore a indústria, a agricultura exportadora. Aí, o 
Governo diz que não vai fazer nada, de repente, come-
ça a comprar dólar. Não consegue. Aí, retira o IOF do 
capital que chega. Ou seja, é uma loucura, complexa 
e criativa, e sem crédito.

A política monetária do Banco Central tem to-
mado ações, até certas, tardias. Eu sei que nada tira 
mais voto do que você dizer que tem que aumentar a 
taxa de juros, mas o Banco Central tinha que aumen-
tar a taxa de juros, e, talvez, não tenha diminuído no 
momento certo. O problema é que, agora, ao aumen-
tar a taxa de juros para controlar a inflação, tentando 
restringir o consumo, o que é que vai acontecer? Vai, 
por causa desse aumento da taxa de juros, restringir 
o crescimento. Vai diminuir a inflação, mas vai restrin-
gir o crescimento. 

A hora de ter feito isso é quando a gente estava 
no auge. Agora é perigoso. Mas não vai ter outro jeito. 
Por quê? Porque nós cometemos erros, aí corremos 
atrás de corrigir o erro, e não na direção de fazer o 
certo, com tranquilidade e com credibilidade.

Uma reportagem recente da revista The Econo-
mist apontava que as ações do Banco Central vieram 
com defasagem, com a autoridade monetária correndo 
atrás do prejuízo, que eu estou falando. E isso implica 
elevados custos para a sociedade brasileira. Custos 
para a sociedade brasileira. Medidas tomadas fora do 
tempo, medidas contraditórias umas às outras.

Há um certo sentimento de tolerância com a infla-
ção ao longo dos últimos doze meses. De certa forma, 
o aumento da Selic, de 7,5 para 8, na última reunião, é 
uma medida correta, uma ação ousada, mas defasa-
da, insuficiente para recuperar a credibilidade. E não 

é à toa que o Presidente do Banco Central, Presidente 
Tombini, deu três entrevistas entre a reunião do Copom 
e a divulgação da Ata. 

Eu não sei, Senador Jayme, se muitos percebe-
ram isso. O Presidente Tombini, por quem eu tenho o 
maior respeito, até porque foi meu aluno na Universida-
de de Brasília, e é uma figura realmente séria, ele não 
aparece tanto, o que é bom para um País. Quando um 
Presidente do Banco Central aparece muito, a econo-
mia não vai bem. Da mesma maneira que quando um 
Ministro das Forças Armadas aparece muito, a demo-
cracia não vai bem. Sempre que as pessoas sabem 
o nome dos Comandantes do Exército, a democracia 
não vai bem. Sempre que o povo sabe o nome do Pre-
sidente do Banco Central, a economia não vai bem.

Pois bem, ele que é reservado, deu três grandes 
entrevistas entre os dias 29 de maio e 05 de junho. Qual 
era o objetivo? Era recuperar a credibilidade. Como? 
Explicando-se. Quando se tem que explicar, a coisa 
já não vai bem.

O ponto central da discussão é identificar qual 
seria a denominada taxa de juro real, de equilíbrio, a 
que os economistas chamam de juro neutro, aquele 
juro que ajuda o crescimento sem piorar a inflação. 
Isso aí não se está conseguindo. 

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Nós temos, Presidente – e eu não quero tomar muito 
tempo, pois isso aqui mereceria um debate muito gran-
de –, de falar um pouco da questão cambial. Recente 
medida de zeragem do IOF cambial para investimento 
estrangeiro no mercado de renda fixa no Brasil é prova 
de procurar fazer hoje o que não faz muito tempo foi 
criado, desfazendo agora, criando essa oscilação de 
medidas que geram, sim, uma queda na credibilidade 
das autoridades da economia brasileira. Uma quebra da 
credibilidade das autoridades da economia brasileira, 
dos responsáveis pela economia no setor público. Isso 
faz com que o setor privado fique perplexo também. Aí 
o investimento termina sofrendo; aí o capital termina 
deixando de vir e alguns até indo embora.

O intervencionismo do Estado, que, em alguns 
momentos é extremamente positivo, mas que em alguns 
é negativo, sobretudo quando ele oscila, quando ele 
vira uma espécie de biruta ao vento, apontando para 
um lado ou para o outro, em vez de ser um ponteiro 
de bússola a apontar sempre para o Norte. Esta é a 
diferença entre uma economia que vai bem e a que 
não vai bem: a política da bússola aponta o Norte; a 
política da biruta se ajusta ao vento, aí não se contro-
lam as coisas.
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Os investidores estão mais desconfiados hoje do 
que no início e durante o ano de 2012. A viagem que 
foi feita pelas autoridades financeiras em busca de ca-
pital, a que os americanos chamam de Road Show, 
sair por aí fazendo show, não trouxe o resultado que 
se esperava. A entrada de investimento direto não deve 
ser suficiente para financiar o déficit das transações 
correntes este ano. Nós vamos ter um déficit extrema-
mente elevado, que vai superar 3% do PIB, e não se 
terá esse dinheiro vindo para cá para cobrir esse bu-
raco. Isso vai forçar uma evasão de divisas do Tesou-
ro, do Banco Central. Nossas reservas talvez tenham 
que diminuir, e aí a credibilidade diminui mais ainda.

Nós estamos sofrendo, por exemplo, com a perda 
de credibilidade dos dirigentes da Petrobras, porque se 
submeteram a uma política de preço determinada pelo 
Governo para maquiar a taxa de inflação. Porque fazem 
atividades de uma maneira não muito eficiente, como 
são os leilões, atrasados, depois deixando margem a 
riscos de que não funcionem. Tudo isso, Presidente – 
eu concluo –, leva à perda de credibilidade.

E aí vem o que mais aparece no bolso do povo – 
a inflação está alta, disseminada e resistente. Este é o 
tipo ruim de inflação. Ela é resistente aos instrumentos 
que a gente usa para baixá-la. Ela é disseminada em 
todos os setores. Não é como aumentou o tomate; não, 
aumenta a alface também. E ela está alta, porque a 
meta é 4,5% e está em 6,5%. Ainda dentro do limite? 
Sim, mas acima do que a gente espera.

Daí a gente vê já previsões, como a do Ban-
co Itaú, de que o PIB deste ano não passa de 2,4%. 
Dois vírgula quatro é muito baixo! Sobretudo quando 
a gente olha que no ano passado foi menos e que no 
anterior foi pequeno.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Aí, quando você soma o período, dá uma taxa 
bastante baixa.

O baixo investimento – este é o ponto grave. Por 
quê? Porque os responsáveis pela economia brasileira 
preferiram fazer com que o PIB crescesse o máximo, 
o mais rápido possível. Aí tomem incentivos ao consu-
mo! Taxa de juro baixa, prazos longos de pagamento, 
exonerações fiscais, para aumentar o consumo. Não 
conseguiram.

Mas o pior é que, nessa tentativa de aumentar o 
consumo, a poupança cai. Aí o investimento não sobe 
como deveria. Até porque subiu pouco, 4%, o que não 
é nada comparado com a perda de crescimento no 
passado. E sem investimento, no futuro, não vai haver 
o consumo e vai haver inflação.

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eu digo tudo isso, Sr. Presidente, para concluir, de 
uma maneira muito rápida, que talvez aconteça aqui-
lo que pode trazer o pior do descrédito ou a solução 
para o descrédito.

Eu temo – lamento que não tenhamos aqui mais 
pessoas para debater – que talvez a atual equipe da 
política econômica brasileira não resista muito tempo 
no cargo. Eu temo que isso possa acontecer num pra-
zo curto, a substituição de autoridades da economia. 
Isso, ao mesmo tempo que pode trazer a credibilidade 
de volta, pode ser pior ainda, porque gerar uma per-
plexidade. Quem vai fazer a diferença se substituírem 
o Ministro da Fazenda para ser a melhor situação ou, 
pior, o nome de quem substitui. 

E hoje nós temos que reconhecer que a situa-
ção está tão grave que não vemos muitos nomes para 
essa substituição dos nomes da atual equipe. O que 
agrega mais um problema. Uma equipe sem credibi-
lidade e nenhuma equipe ao lado para substituí-la. 
Por culpa inclusive dessa ideia de concentrar-se com 
a arrogância de que tudo está bem, então ninguém 
precisa pensar em alternativas. Não se dialoga com a 
Oposição. Tem que dialogar com a Oposição quando 
os interesses nacionais estão em jogo e a economia 
titubeante exige um diálogo amplo, com todas as au-
toridades e, tecnicamente, com todas as linhas dos 
economistas. 

Isso está faltando e isso, Senador Jayme Cam-
pos, é assustador. Eu hoje estou assustado com os 
riscos que nós temos diante de nós por conta da fragi-
lidade da economia devido a muitos itens. São 15 que 
coloco, inclusive a euforia, que é um problema sério, 
mas, sobretudo, hoje, eu venho falar de um, que talvez 
seja o mais grave do ponto de vista da imediaticidade, 
do imediato, do já: a credibilidade. Na hora em que o 
povo olha no olho dos responsáveis pela economia e 
se tranquiliza dizendo: ele está fazendo certo e ele vai 
continuar nessa linha.

Hoje, a gente nem vê a ideia de que está fazen-
do o certo e nem sabe se amanhã ele estará fazendo 
o mesmo ou outra coisa diferente. 

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Senador Cristovam, me permite, só fa-
zer um adendo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu concluo, só para dizer que concluí, mas com 
o maior prazer, eu lhe permito o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – V. Exª foi ao cerne da questão, abordou 
praticamente todo o assunto aqui, todo. Falou verda-
deiramente aquilo que o povo brasileiro está tendo 
como sentimento, quando V. Exª falou que o governo 
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está perdendo a credibilidade. É o governo do remen-
do – vamos ser bem práticos aqui – remenda aqui, 
remenda acolá. 

Chegou ao cúmulo do absurdo de tirar o IOF ago-
ra para, naturalmente, haver mais entrada de dólar; e 
o dólar em vez de baixar, subiu.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Subiu.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos Bloco/
DEM – MT) – Então o governo perdeu a credibilidade. 
O governo não tem um conjunto de ações que tenha 
feito para que possamos, com certeza, como o senhor 
falou, cumprir a própria responsabilidade fiscal. Haja 
vista, que o Nelson Barbosa, que é um grande, um com-
petente técnico, pediu demissão da Secretaria Geral.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – É.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos Bloco/DEM 
– MT) – Porque, lamentavelmente, não estão pensan-
do no Brasil como um todo, estão pensando só nas 
eleições do ano que vem. Isso é muito ruim. 

V. Exª falou que já anteciparam recursos da Caixa 
Econômica Federal, não sei de onde. Está esquecendo 
que agora estão pleiteando R$23 bilhões também de 
Itaipu. Estão pleiteando agora antecipação até dois mil 
e... O senhor se esqueceu de dizer.

Então o que ocorre? Está tomando um rumo ruim. 
Eu acho que não vai haver muita saída aí. A tendên-
cia do País é explodir lá no futuro. O cumprimento do 
Orçamento da União não está sendo feito coisíssima 
alguma.

Vou lhe dar um dado. O Ministério dos Transpor-
tes, em conjunto com o DNIT, tem hoje um orçamento 
da ordem de mais ou menos R$18,6 a R$19 bilhões. 
O senhor sabe quanto foi executado neste ano de 
2013? Apenas 12% dos valores. Estamos quase na 
metade do ano. Metade do ano, pelo menos 30%. Até 
agora, 12% apenas do Orçamento. Então o governo 
está brincando com coisa séria. É o termo que gosto 
mais de usar. 

Lançaram o Plano Safra, Ministro, Senador Cristo-
vam Buarque. Anteontem um, e agora o da Agricultura 
Familiar, me parece que no dia de hoje ou de ontem. O 
que ocorre? Lançam o Plano Safra, a política agríco-
la do Brasil, R$130 bilhões. Mas o agricultor não está 
tendo acesso, não. Ontem, fui procurado por um grupo 
de agricultores que não tem acesso. Eles querem rene-
gociar algumas dívidas já antigas. Quando procuram o 
Banco do Brasil, não conseguem. São encaminhados 
para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Chegam 
lá, mandam que entrem no 0800. O 0800 é uma caixa 
eletrônica que não negocia com ninguém.

Então eu acho que a coisa está pegando, está 
muito séria. O senhor tocou em todos os assuntos. O 
governo vai ter que dar um choque urgentemente. Não 
sei se eles aguentam, se suportam até as eleições de 
outubro do ano que vem. O que está sendo feito é um 
remendo para segurar as eleições. Não sabemos o que 
vai acontecer depois de outubro de 2014. 

A coisa está tão feia, o rombo é tão grande que 
o governo, após as eleições de 2014, vai ter que to-
mar algumas providências, caso contrário o Brasil vai 
à bancarrota. 

O País perdeu a credibilidade, V. Exª disse aqui, 
em relação aos investimentos, estradas, portos, hidro-
vias e ferrovias. Qual empresário que vem disputar um 
mercado como este aqui se ele não tem segurança ju-
rídica. Ele afugentou o capital, poucos dias atrás, com 
a questão do setor elétrico. Nenhum cidadão, ou seja, 
o investidor não quis vir para o Brasil porque não tem 
segurança jurídica coisa alguma. Então, a coisa é séria.

O senhor fez, aqui, uma fala, hoje, oportuna, 
que merecia um grande debate, não um debate de 40 
minutos, mas de três, quatro, cinco horas, convidan-
do as autoridades da área econômica do País, seja o 
Presidente do Banco Central; o Ministro da Fazenda, 
Sr. Guido Mantega; e outras autoridades, certamen-
te, para discutir. Aqui se está como biruta, se tocando 
como vai o vento. 

O senhor está de parabéns. Quero cumprimentá-lo. 
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Uma bela fala que o senhor fez na tar-
de de hoje, como já é contumaz, mas, na de hoje, o 
senhor foi perfeito, não houve falha nenhuma. Muito 
pelo contrário, falou tudo aquilo que o povo brasileiro 
já está sabendo e V. Exª já está alertando, porque po-
derá acontecer no futuro.

Parabéns, Senador!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Como aconteceu em outros países que esta-
vam muito bem.

Mas concluo com uma frase, Senador: para mim, 
o grande problema, hoje, das autoridades econômicas 
brasileiras está nos olhos; olhos que não veem longe 
e olhos que não passam credibilidade. Talvez o que as 
autoridades econômicas do Brasil precisem é de ocu-
lista, para acabar com a miopia de ficarem presos ao 
curto prazo e passem mensagens com confiança, cada 
vez que olhamos nos olhos das autoridades, quando 
elas falam sobre economia.

É isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Cumprimento, uma vez mais, V. Exª, Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Sobre a mesa, projetos de lei do Sena-
do que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2013 
(COMPLEMENTAR)

Estabelece normas gerais sobre o processo 
administrativo fiscal, no âmbito das admi-
nistrações tributárias da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas 

gerais sobre o processo administrativo fiscal no âmbito 
das administrações tributárias da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, visando, em es-
pecial, assegurar aos litigantes em processo adminis-
trativo fiscal o devido processo legal, o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Parágrafo único. No contencioso administrativo 
fiscal são assegurados aos litigantes os seguintes 
meios de defesa e recursos:

I – impugnação;
II – embargos de declaração;
III – recurso voluntário;
IV – recurso de ofício;
V – recurso especial; e
VI – pedido de reexame de admissibilidade de 
recurso especial.

Art. 2º O julgamento do processo de exigência 
de tributos e de outros processos que lhe são afetos, 
inclusive os pedidos de restituição, compensação, res-
sarcimento e reembolso, observará o seguinte:

I – a interposição tempestiva de impugnação 
instaura o contencioso administrativo fiscal;
II – o julgamento de primeira instância será 
realizado monocraticamente ou por órgão co-
legiado, conforme legislação específica do 
ente tributante.
III – da decisão de primeira instância cabem 
recurso voluntário e recurso de ofício;
IV – o julgamento de segunda instância será 
realizado por órgão colegiado e paritário, com-
posto por representantes da respectiva admi-
nistração tributária e dos contribuintes; e

V – caberá recurso especial de decisão de 
segunda instância que der à lei tributária in-
terpretação divergente da que lhe tenha dado 
outro colegiado, de segunda instância ou da 
própria instância especial, da respectiva ad-
ministração tributária.

§ 1º O recurso de ofício será interposto, nas hi-
póteses previstas em legislação específica, mediante 
declaração na própria decisão.

§ 2º O julgamento do recurso especial, previsto 
no inciso V, será realizado por colegiado, observada a 
composição paritária prevista no inciso IV.

§ 3º Cabem embargos de declaração, que in-
terrompem o prazo para a interposição de outros re-
cursos, por qualquer das partes, quando o acórdão, 
ou decisão de primeira instância monocrática, conti-
ver obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto 
sobre o qual devia pronunciar-se o colegiado ou o 
julgador monocrático.

§ 4º O recurso especial será interposto perante 
o presidente do colegiado recorrido, que procederá o 
exame de sua admissibilidade.

§ 5º Não admitido o recurso especial, caberá pedi-
do de reexame de admissibilidade de recurso especial.

§ 6º Dos prazos:

I – para a impugnação, 30 (trinta) dias;
II – para o recurso voluntário e contrarrazões 
aos recursos voluntário e de ofício, 30 (trin-
ta) dias;
III – para recurso especial, pedido de ree-
xame de admissibilidade de recurso espe-
cial e respectivas contrarrazões, 15 (quin-
ze) dias; e
IV – para os embargos de declaração, 15 (quin-
ze) dias.

§ 7º As pautas de julgamento deverão ser divul-
gadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

§ 8° As propostas de ementa, relatório e voto dos 
processos incluídos em pauta deverão ser apresenta-
dos, por escrito ou em meio eletrônico, até o início da 
sessão de julgamento.

§ 9º As sessões de julgamento serão públicas, res-
salvadas as hipóteses de sigilo previstas na legislação 
pertinente, sendo assegurados aos litigantes o direito 
à apresentação de memoriais e à sustentação oral.

§ 10. As decisões, que devem conter a indicação 
dos pressupostos de fato e de direito que as determi-
narem, serão tornadas públicas e disponibilizadas em 
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banco de dados eletrônico, ressalvadas as hipóteses 
de sigilo previstas na legislação pertinente.

Art. 3º São definitivas as decisões:

I – de primeira instância quando esgotado o 
prazo para recurso voluntário sem que este 
tenha sido interposto;
II – de segunda instância de que não caiba 
recurso ou, se cabível, quando decorrido o 
prazo sem sua interposição;
III – de instância especial.
§ 1º Serão também definitivas as decisões de 
primeira instância na parte que não for objeto 
de recurso voluntário ou não estiver sujeita a 
recurso de ofício.

§ 2º A decisão definitiva contrária ao sujeito pas-
sivo será cumprida no prazo para cobrança amigável.

§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem 
que tenha sido pago o crédito tributário, o órgão pre-
parador declarará o sujeito passivo devedor remisso 
e encaminhará o processo à autoridade competente 
para promover a cobrança executiva.

§ 4º No caso de decisão definitiva favorável ao 
sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exo-
nerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.

§ 5º A decisão definitiva favorável ao sujeito pas-
sivo somente poderá ser revista judicialmente quando 
houver, comprovadamente, dolo ou fraude.

Art. 4º No âmbito do processo administrativo fis-
cal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a 
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo inter-
nacional, lei ou decreto, sob fundamento de incons-
titucionalidade, salvo quando amparado em decisão 
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal ou em 
outras hipóteses previstas na legislação específica do 
ente tributante.

Art. 5º São prerrogativas do membro dos órgãos 
de julgamento do processo administrativo fiscal:

I – somente ser responsabilizado civilmente, 
em processo judicial ou administrativo, em ra-
zão de decisões proferidas em julgamento de 
processos administrativo fiscal, quando proce-
der, comprovadamente, com dolo ou fraude no 
exercício de suas funções; 
II – emitir livremente juízo de legalidade de 
atos infralegais, nos quais se fundamentem 
os lançamentos tributários em julgamento; e
III – formar livremente sua convicção sobre o 
conjunto probatório do processo administrativo 
fiscal em julgamento.

Art. 6º O colegiado de instância superior a que se 
refere esta Lei Complementar poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus 
membros, após reiteradas decisões sobre determina-
da matéria, aprovar súmula de observância obrigató-
ria pelos órgãos julgadores do respectivo contencioso 
administrativo fiscal.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a 
interpretação e a eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 
julgadores do contencioso administrativo fiscal ou 
entre esses e os demais órgãos da respectiva admi-
nistração tributária, que acarrete grave insegurança 
jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica.

§ 2º A súmula terá efeito vinculante para a respec-
tiva administração tributária a partir da sua aprovação 
pelo Ministro da Fazenda ou pelo Secretário estadual, 
do Distrito Federal ou municipal de Fazenda.

§ 3º Para dirimir a controvérsia entre as ad-
ministrações tributárias dos estados e do Distrito 
Federal, a súmula aprovada nos termos do caput, 
poderá ser submetida à apreciação de colegiado, 
especificamente formado para esta finalidade, com-
posto pelos presidentes dos colegiados de instância 
superior a que se refere esta Lei Complementar de 
todos os estados e do Distrito Federal, por provoca-
ção de Secretário Estadual ou Distrital de Fazenda, 
passando a ter efeito vinculante para as adminis-
trações tributárias de todos os estados e do Distrito 
Federal, a partir da sua aprovação mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, nos termos de 
seu Regimento Interno.

Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios adaptarão a sua legislação especí-
fica ao disposto nesta Lei Complementar no prazo 
máximo de um ano, contados a partir da data de 
sua publicação.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

Apresentamos a presente Lei Complementar com 
o intuito de instituir normas gerais sobre o processo 
administrativo fiscal no âmbito das administrações tri-
butárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

Este projeto ao instituir instituir normas gerais 
sobre o processo administrativo fiscal, visa disciplinar 
a garantia constitucionalmente assegurada aos litigan-
tes em processo administrativo – aqui especificamente 
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em processo administrativo fiscal – ao contraditório e 
à ampla defesa (art. 5º, LV da CRFB):

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes:
(...)
LV – aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes;”

Saliente-se que este projeto visa suprir lacuna, 
atualmente existente, no que diz respeito à lei de nor-
mas gerais que discipline, no âmbito do direito tribu-
tário, o processo administrativo fiscal (art. 24, I c/c § 
1º da CRFB).

Ante a inexistência de lei federal sobre normas 
gerais que regule o processo administrativo fiscal, os 
entes federativos tem exercido a competência legisla-
tiva plena (art. 24, § 3º e art. 30, II da CRFB). 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal legislar concorrentemen-
te sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, 
econômico e urbanístico;
(...)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a 
competência da União limitar-se-á a estabe-
lecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar so-
bre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, 
os Estados exercerão a competência legislati-
va plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre nor-
mas gerais suspende a eficácia da lei estadual, 
no que lhe for contrário.
(...)
Art. 30. Compete aos Municípios:
(...)
II – suplementar a legislação federal e a esta-
dual no que couber;
III – instituir e arrecadar os tributos de sua com-
petência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
(...)”

A adoção de lei complementar deve-se ao pre-
visto no art. 146, III da Constituição Federal de 
1988, que a exige para estabelecer normas 
gerais em matéria de legislação tributária.
“Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III – estabelecer normas gerais em matéria 
de legislação tributária, especialmente sobre:”

Destarte, ante a inexistência de uma lei de nor-
mas gerais, tem-se observado uma grande distorção 
entre as diversas legislações existentes no âmbito dos 
entes federativos, especificamente, no que diz respeito 
a diferentes recursos postos à disposição do sujeito 
passivo, prazos diversamente estabelecidos e adoção 
de critérios diferenciados.

Assim sendo, visando, em especial, assegurar aos 
litigantes em processo administrativo fiscal o contradi-
tório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes e à observância do devido processo legal, 
este projeto estabelece:

i) recursos postos à disposição dos litigantes;
ii) prazos para prática de atos processuais;
iii) tratamento a ser dispensado às decisões 
definitiovas dos órgãos julgadores;
iv) vedações e prerrogativas dos membros dos 
órgãos julgadores;
v) adoção de súmulas vinculantes.

Ademais, dada a experiência exitosa de adoção 
de súmulas para dirimir controvérsias que acarretam 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 
processos administrativos fiscais sobre questão idênti-
ca, este projeto prevê, inclusive, a adoção de súmula, 
que aprovada, vinculará as administrações tributárias 
de todos os estados e do Distrito Federal.

Por fim, invocando os juízos de justiça e razoabi-
lidade dos meus nobres pares, requeiro a aprovação 
integral da presente proposição. 

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 223, DE 2013

Altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro 
de 1994, para permitir a delegação de atos 
praticados pelas juntas comerciais.

O congresso nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 

1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:

Art. 7º-A. As juntas comerciais poderão delegar 
a prática de ato objeto de decisão singular a 
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pessoa natural, na forma prevista na legisla-
ção estadual.
§ 1º A legislação estadual disporá sobre as 
normas e os critérios para a delegação.
§ 2º A fiscalização dos atos do delegatário e 
a fixação da tabela de retribuição pelos seus 
serviços competirão à junta comercial.
§ 3º Aplicam-se, no que couber, ao delegatário 
de que trata este artigo as normas previstas 
na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

No âmbito do projeto de lei em discussão na Câ-
mara dos Deputados sobre o novo Código Comercial 
(Projeto de Lei nº 1.572, de 2011), foi proposta a in-
clusão de art. 663 que faculta à lei estadual autorizar 
a concessão dos serviços de competência da junta 
comercial, mediante prévia concorrência, à sociedade 
empresária de propósito específico. A proposição tem 
por finalidade aumentar a eficiência do serviço de re-
gistro de empresas. De acordo com o autor intelectual 
da proposta, prof. Fábio Ulhôa Coelho, a Unidade da 
Federação poderia optar por prestar o serviço direta-
mente ou por meio de autarquia ou, por realizar licitação 
sob a modalidade de concorrência, para conceder o 
serviço a uma sociedade de propósito específico. Um 
grupo ligado à Associação Nacional de Presidentes de 
Juntas Comerciais (ANPREJ) manifestou posição con-
trária à aprovação dos dispositivos, conforme notícia 
veiculada no endereço eletrônico da Junta Comercial 
de São Paulo em abril de 2012. 

Pretendemos propor solução intermediária com 
a apresentação do presente projeto de lei. Nossa pro-
posta permite a delegação da prática de ato da junta 
comercial sujeita a decisão singular, preservando a atual 
competência da junta para a prática de atos sujeitos a 
decisão colegiada, bem como a competência para o 
exame dos recursos previstos no processo revisional. 
Caso previsto na legislação estadual, a delegação se 
dará a pessoa natural que responderá civil, adminis-
trativa e penalmente pela regularidade da prestação 
do serviço. A pessoa natural habilitada se encarregará 
de contratar empregados, implantar e manter o espa-
ço físico destinado ao serviço de registro, bem com 
arcar com todos os custos gerados pela prestação do 
serviço. Em troca, terá direito à retribuição fixada em 
tabela aprovada pela junta comercial, a quem compe-
tirá fiscalizar os atos. O regime é semelhante ao pre-
visto para o registro de atos civis, razão pela qual se 
aplicarão as normas referentes a esse registro, no que 
couber, ao delegatário de que trata o presente projeto.

Diante de todo o exposto, contamos com o apoio 
dos dignos Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Regulamento
Mensagem de veto

Dispõe sobre o Registro Público de Em-
presas Mercantis e Atividades Afins e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

SUBSEÇÃO II 
Das Juntas Comerciais

Art . 5º Haverá uma junta comercial em cada uni-
dade federativa, com sede na capital e jurisdição na 
área da circunscrição territorial respectiva.

Art. 6º As juntas comerciais subordinam-se ad-
ministrativamente ao governo da unidade federativa 
de sua jurisdição e, tecnicamente, ao DNRC, nos ter-
mos desta lei.

Parágrafo único. A Junta Comercial do Distrito 
Federal é subordinada administrativa e tecnicamente 
ao DNRC.

Art. 7º As juntas comerciais poderão desconcen-
trar os seus serviços, mediante convênios com órgãos 
públicos e entidades privadas sem fins lucrativos, pre-
servada a competência das atuais delegacias.

Art. 8º Às Juntas Comerciais incumbe:
I – executar os serviços previstos no art. 32 des-

ta lei;
II – elaborar a tabela de preços de seus serviços, 

observadas as normas legais pertinentes;
III – processar a habilitação e a nomeação dos 

tradutores públicos e intérpretes comerciais;
IV – elaborar os respectivos Regimentos Internos 

e suas alterações, bem como as resoluções de cará-
ter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das 
normas legais, regulamentares e regimentais;

V – expedir carteiras de exercício profissional de 
pessoas legalmente inscritas no Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins;

VI – o assentamento dos usos e práticas mer-
cantis.

(À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 35, DE 2013

Altera o Regimento Interno para estabelecer 
novo procedimento à arguição de indica-
dos a integrar o Supremo Tribunal Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal 

passa a vigorar acrescido do seguinte art. 383-A:

“Art. 383-A. Na apreciação do Senado Fede-
ral sobre a escolha de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal observar-se-ão as seguintes 
normas:
I – a mensagem deverá ser acompanhada 
de amplos esclarecimentos sobre a trajetó-
ria pessoal e profissional do candidato, com 
elementos que evidenciem, respectivamente, 
a reputação ilibada e o notável saber jurídico 
constitucionalmente exigidos, os quais deve-
rão ser publicados no sítio oficial do Senado 
Federal na Rede Mundial de Computadores, 
em tópico apresentado com destaque e de 
fácil acesso para consulta;
II – lida em Plenário, a mensagem será enca-
minhada à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania;
III – a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania deverá, em dez dias, contados do 
recebimento da mensagem, realizar audiência 
pública envolvendo o indicado e os segmentos 
da sociedade civil reputados pela Comissão 
interessados na matéria e por ela admitidos 
aos trabalhos;
IV – na audiência pública referida o candidato 
responderá às perguntas encaminhadas ao 
Senado Federal pelos interessados e selecio-
nadas pela Ouvidoria do Senado Federal, pela 
Procuradoria Parlamentar e pela Advocacia do 
Senado, entre outros órgãos, coordenados pela 
Presidência da Comissão ou por um dos seus 
membros designado pelo Presidente;
V – após o cumprimento do disposto nos inci-
sos anteriores, o Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania designará, 
no prazo que entender necessário, a data 
da reunião ordinária destinada à argüição do 
candidato, designando relator para a matéria;

VI – na reunião destinada à arguição, após a 
apresentação do relatório, será aberto prazo 
de vistas conjuntas deste a todos os membros 
da Comissão até a reunião ordinária seguinte, 
quando o candidato será arguido por qualquer 
Senador;
VII – na reunião ordinária subsequente à pre-
vista no inciso anterior, o indicado será arguido 
exclusivamente pelos membros da Comissão, 
após o que ocorrerá a votação do relatório, que, 
aprovado, será encaminhado à Mesa;
VIII – a Mesa submeterá a matéria à delibera-
ção e votação pelo Plenário após o interstício 
de cinco dias úteis, contados do recebimento 
da manifestação da Comissão, e não antes de 
trinta dias úteis, contados da data de recebi-
mento da mensagem presidencial;
IX – não será admitida a imposição de urgên-
cia nem a eliminação ou redução de prazos ou 
dispensa de interstício previstos neste artigo.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

É cediço que o sistema vigente de composição 
do Supremo Tribunal Federal (STF), como preconizado 
pela Constituição Federal, apresenta-se comprometi-
do em sua eficácia, demandando urgentes providên-
cias corretivas, tanto em sede constitucional quanto 
regimental.

Uma das ocorrências que mais exige aperfeiço-
amento é a disciplina do comportamento do Senado 
Federal quando da realização da arguição de indicado 
a integrar essa Corte, procedimento que precisa re-
cuperar e aperfeiçoar o debate, a consciência pública 
e o interesse, principalmente pelo polimento do pro-
cedimento em si e pela abertura de canais de oitiva, 
questionamento e avaliação pela sociedade civil bra-
sileira, buscando a profundidade e a transparência do 
processo.

Sabe-se que a previsão de participação do Se-
nado Federal no processo, longe de ser cosmética ou 
meramente chanceladora da escolha do Presidente 
da República, traduz-se como atuação institucional de 
larga importância destinada à prospecção dos cami-
nhos da jurisdição constitucional, da formação da face 
efetiva da ordem constitucional e da consolidação dos 
valores que permanecerão ou serão acrescidos ao re-
gime constitucional.

Nesse universo, e partindo-se da compreensão 
dos elementos sociais, políticos e econômicos subja-
centes à própria ordem constitucional, a qual emerge da 
interpretação que lhe venha a ser dada pelos membros 
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do Supremo Tribunal Federal, cremos imprescindível 
que, na composição desta Corte, tenham oportunidade 
de participação e sejam efetivamente ouvidos todos os 
segmentos da sociedade brasileira que demonstrem 
interesse na matéria. 

Para atender a esse desiderato, a proposição 
que estamos apresentando formaliza instrumentos de 
auscultação dos referidos segmentos e impõe prazos 
mais largos para a manifestação do Senado, tanto no 
âmbito da Comissão quanto do Plenário, permitindo, 
a nosso juízo, a adequada maturação de todas as 
questões relativas à condição pessoal, profissional e 
intelectual dos indicados à elevadíssima posição de 
Ministro do STF.

Com esses objetivos, e nesses termos, damos 
a proposição à deliberação desta Casa, na expecta-
tiva de que venhamos a contribuir para o aperfeiçoa-
mento dessa tão importante missão constitucional do 
Senado Federal.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2013. – Sena-
dor Aécio Neves.

LEGISLAÇÃO CITADA

DA ESCOLHA DE AUTORIDADES 
 (Const., art. 52, III e IV)

Art. 383. Na apreciação do Senado sobre escolha 
de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas:

I – a mensagem, que deverá ser acompanhada 
de amplos esclarecimentos sobre o candidato e de seu 
curriculum vitae, será lida em plenário e encaminhada 
à comissão competente;

II – a comissão convocará o candidato para, em 
prazo estipulado, não inferior a três dias, ouvi-lo, em 
arguição pública, sobre assuntos pertinentes ao de-
sempenho do cargo a ser ocupado (Const., art. 52, III);

III – a arguição de candidato a chefe de missão 
diplomática de caráter permanente será feita em reu-
nião secreta (Const., art. 52, IV);

IV – além da arguição do candidato e do disposto 
no art. 93, a comissão poderá realizar investigações 
e requisitar, da autoridade competente, informações 
complementares;

V – o relatório deverá conter dados sobre o can-
didato, passando a constituir parecer com o resultado 
da votação, aprovando ou rejeitando o nome indicado;

VI – a reunião será pública, sendo a votação 
procedida por escrutínio secreto, vedadas declaração 
ou justificação de voto, exceto com referência ao as-
pecto legal;

VII – o parecer será apreciado pelo Plenário em 
sessão pública, sendo a votação procedida por escru-
tínio secreto;

VIII – a manifestação do Senado será comuni-
cada ao Presidente da República, consignando-se o 
resultado da votação.

Parágrafo único. A manifestação do Senado e 
das comissões sobre escolha de chefe de missão di-
plomática de caráter permanente será procedida em 
sessão e reunião secretas (Const. art. 52, IV). (NR)

Art. 384. A eleição dos membros do Conselho 
da República será feita mediante lista sêxtupla elabo-
rada pela Mesa, ouvidas as lideranças com atuação 
no Senado.

§ 1º Proceder-se-á à eleição por meio de cédu-
las uninominais, considerando-se eleito o indicado que 
obtiver a maioria de votos, presente a maioria absoluta 
dos membros do Senado.

§ 2º Eleito o primeiro representante do Senado, 
proceder-se-á à eleição do segundo, dentre os cinco 
indicados restantes, obedecido o mesmo critério pre-
visto no § 1º.

§ 3º Se, na primeira apuração, nenhum dos in-
dicados alcançar maioria de votos, proceder-se-á a 
nova votação, e, se mesmo nesta, aquele quorum 
não for alcançado, a eleição ficará adiada para outra 
sessão, a ser convocada pela Presidência e, assim, 
sucessivamente.

§ 4º No processamento da eleição, aplicar-se-ão, 
no que couber, as normas regimentais que dispuserem 
sobre escolha de autoridades.

§ 5º À eleição dos suplentes, previstos na Lei 
no 8.041, de 5 de junho de 1990, aplica-se o disposto 
neste artigo.

Art. 385. A mensagem do Presidente da Repúbli-
ca solicitando autorização para destituir o Procurador-
-Geral da República, uma vez lida em plenário, será 
distribuída, para apresentação de parecer, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Parágrafo único. Aplicar-se-á na tramitação da 
mensagem, no que couber, o disposto para escolha 
de autoridades, sendo que a destituição somente se 
efetivará se aprovada pela maioria absoluta de votos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário a 
abertura de prazo de cinco dias úteis perante a Mesa, 
para recebimento de emendas ao Projeto de Reso-
lução nº 35, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, dos seguintes Projetos de Lei do Senado:

– Nº 185, de 2011, da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, que acrescenta novo inciso ao art. 6º 
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da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Políti-
ca Nacional do Meio Ambiente, criando o Selo 
Verde “Preservação da Amazônia” para pro-
dutos oriundos da Zona Franca de Manaus, e 
dá outras providências; e

– Nº 338, de 2012, do Senador Tomás Correia, 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras provi-
dências, para tornar obrigatória a distribuição, 

pelo Poder Público, de comprimidos de zinco 
às crianças portadoras de quadro diarréico.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, o Projeto de Lei do Se-
nado nº 185, de 2011, aprovado, vai à Câmara dos 
Deputados; e o Projeto de Lei do Senado nº 338, 
de 2012, rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Sobre a mesa, proposta de emenda à 
Constituição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – A proposta de emenda à Constituição 

que acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-

tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – O Senado Federal recebeu, da Presidência 
da República, as seguintes Mensagens: 
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Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34243 



34244 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34245 



34246 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34247 



34248 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34249 



34250 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34251 



34252 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34253 



34254 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34255 



34256 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34257 



34258 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34259 



34260 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34261 



34262 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34263 



34264 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34265 



34266 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34267 



34268 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34269 



34270 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34271 



34272 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34273 



34274 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34275 



34276 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34277 



34278 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34279 



34280 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34281 



34282 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34283 



34284 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34285 



34286 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34287 



34288 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34289 



34290 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34291 



34292 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34293 



34294 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34295 



34296 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34297 



34298 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34299 



34300 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34301 



34302 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34303 



34304 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34305 



34306 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34307 



34308 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34309 



34310 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34311 



34312 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34313 



34314 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34315 



34316 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34317 



34318 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34319 



34320 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34321 



34322 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34323 



34324 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34325 



34326 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34327 



34328 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34329 



34330 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34331 



34332 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34333 



34334 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34335 



34336 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34337 



34338 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34339 



34340 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34341 



34342 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34343 



34344 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34345 



34346 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34347 



34348 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34349 



34350 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34351 



34352 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34353 



34354 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34355 



34356 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34357 



34358 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34359 



34360 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34361 



34362 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34363 



34364 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34365 



34366 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34367 



34368 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34369 



34370 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34371 



34372 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34373 



34374 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34375 



34376 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34377 



34378 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34379 



34380 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34381 



34382 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34383 



34384 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34385 



34386 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34387 



34388 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34389 



34390 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34391 



34392 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34393 



34394 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34395 



34396 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – As matérias vão à Comissão de Assun-
tos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência recebeu da Excelentíssi-
ma Senhora Presidente da República a Mensagem nº 
46, de 2013-CN (nº 219, de 2013, na origem), encami-

nhando o Projeto de Lei nº 4, de 2013-CN, que abre 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito su-
plementar no valor de R$ 230.000.000,00 (duzentos 
e trinta milhões de reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.

É o seguinte o Projeto:



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34397 



34398 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34399 



34400 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34401 



34402 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34403 



34404 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – O calendário de tramitação do Projeto de Lei 
do Congresso Nacional, estabelecido nos termos do art. 
112 da Resolução nº 1, de 2006-CN, será publicado.

É o seguinte o calendário:

Leitura: 6-6-2013
Até 11/6 prazo para publicação e distribuição 
de avulsos;
até 19/6 prazo para apresentação de emendas;
até 24/6 prazo para publicação e distribuição 
de avulsos das emendas apresentadas; e
até 9/7 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e enca-
minhamento do parecer da CMO à Mesa do 
Congresso Nacional.

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

A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 7 de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu o Aviso nº 628-Seses-TCU-Plenário, de 
2013, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando ao Congresso Nacional cópia em CD-
-ROM do Relatório e do Voto elaborados pelo Senhor 
Ministro José Jorge sobre as Contas da Presidenta da 
República relativas ao exercício de 2012, acompanhado 

das Declarações de Voto dos Ministros e do Parecer 
Prévio conclusivo.

O Aviso será publicado no Diário do Senado Fe-
deral de 7 do corrente, e encaminhado à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 628-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 29 de maio de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência cópia em CD-
-ROM do Relatório e do Voto elaborados pelo Senhor 
Ministro José Jorge sobre as Contas da Presidenta da 
República relativas ao exercício de 2012, acompanhado 
das Declarações de Voto dos Ministros e do Parecer 
Prévio conclusivo aprovado pelo Plenário deste Tribunal 
na Sessão Extraordinária Pública realizada nesta data.

Respeitosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu o Ofício nº 24, de 2013-CN (nº 19.032, de 2013, na 
origem), que encaminha o Relatório de Gestão Fiscal 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 
referente ao primeiro quadrimestre de 2013.

É o seguinte o Ofício:



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34405 



34406 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34407 

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O calendário de tramitação da matéria, 
estabelecido nos termos do art. 120 da Resolução nº 
1, de 2006-CN, será publicado.

É o seguinte o calendário:
Leitura: 6-6-2013
até 11/6 – prazo para publicação e distribuição 
dos avulsos da matéria;
até 26/6 – prazo para apresentação de relatório;
até 3/7 – prazo para apresentação de emen-
das ao relatório; e
até 10/7 – prazo para apresentação, publica-
ção, distribuição e votação do relatório e en-
caminhamento do parecer da CMO à Mesa do 
Congresso Nacional.

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

A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 7 de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – A Presidência comunica que será publicado, 
em avulsos e em suplemento do Diário do Senado Fe-

deral de 7 de junho do corrente o Relatório Parcial no 
1, de 2013, da Comissão Mista destinada a consolidar 
a legislação federal e a regulamentar dispositivos da 
Constituição Federal, que concluiu pela apresentação 
de projeto de lei que “Regulamenta o § 1º do art. 81 da 
Constituição Federal, que prevê a realização de eleição 
indireta para os cargos de Presidente e Vice-Presidente 
da República, em caso de vaga nos últimos dois anos 
do período presidencial”.

Nos termos do art. 142 do Regimento Comum, 
o projeto iniciará sua tramitação na Câmara dos De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – A Presidência comunica que será publicado, 
em avulsos e em suplemento do Diário do Senado Fe-
deral de 7 de junho do corrente o Relatório Parcial no 
2, de 2013, da Comissão Mista destinada a consolidar 
a legislação federal e a regulamentar dispositivos da 
Constituição Federal, que concluiu pela apresentação 
de Projeto de Lei do Senado Federal nº 224, de 
2013–Complementar, que “Dispõe sobre o contrato 
de trabalho doméstico, e dá outras providências”.

É o seguinte o Projeto:



34408 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34409 



34410 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34411 



34412 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34413 



34414 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34415 



34416 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34417 



34418 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34419 



34420 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34421 



34422 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34423 



34424 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34425 



34426 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34427 



34428 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34429 



34430 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34431 



34432 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34433 



34434 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34435 



34436 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34437 



34438 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34439 



34440 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34441 



34442 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34443 



34444 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34445 



34446 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34447 



34448 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34449 



34450 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34451 



34452 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34453 



34454 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34455 



34456 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34457 



34458 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34459 



34460 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 34461 



34462 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Nos termos do art. 142 do Regimento Comum, 
o projeto iniciará sua tramitação no Senado Federal.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – A Srª Senadora Angela Portela enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, em ato realizado nesta 
quinta-feira, no Palácio do Planalto, que marcou os 10 
anos de existência da Agricultura Familiar, a presidenta 
Dilma Rousseff anunciou o Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2013/2014. Com o investimento de R$ 39 bi-
lhões, o Plano Safra da Agricultura Familiar é fruto da 
luta das organizações sociais.

Nestes dez anos, a renda deste setor cresceu 
52%, o que contribuiu para que mais de 3,7 milhões de 
pessoas passassem para a classe média. De acordo 
com o governo federal, a agricultura familiar respon-
de por 84% dos estabelecimentos rurais existentes 
no País; é responsável por 33% do Produto Interno 
Bruto (PIB) Agropecuário e emprega 74% da mão de 
obra no campo.

Dados oficiais mostram que nestes dez anos de 
Plano Safra da Agricultura Familiar, 2,5 milhões de 
agricultores familiares movimentaram R$ 97 bilhões, e 
a compra de alimentos pelo governo federal movimen-
tou R$ 4,5 bilhões e apoiou cerca de 160 mil famílias. 

Construído com a participação da sociedade 
civil organizada, o Plano Safra da Agricultura familiar 
mudou a realidade rural do nosso país, ao contribuir 
para a construção de políticas públicas para a econo-
mia do campo. 

Como sabemos, nos últimos anos no Brasil, 36 
milhões de pessoas saírem da miséria tanto na cidade 
como no campo. Na área rural, nada menos que cin-
co milhões de pessoas ascenderam de classe social, 
nestes 10 anos. 

No Plano Safra anunciado hoje, o Programa de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), prin-
cipal fonte de crédito de custeio e investimento dos 
pequenos produtores, terá o investimento de R$ 21 
bilhões, o equivalente a uma expansão de mais de 
400% de 2003 até agora.

Cabe destaque também, o fato de que no Plano 
Safra da Agricultura Familiar as taxas de juros, da or-
dem de 0,5% a 3,0% para o investimento no campo, 
são compatíveis com a capacidade e importância do 
setor. Significa, senhores senadores, que as taxas de 

juros do novo plano, são mais baixas que os índices 
de inflação. 

Destaco também e com enorme satisfação, o fato 
de que, além das linhas de crédito e dos melhoramen-
tos, o Plano Safra, valoriza o Pronaf Mulher e o Pronaf 
Jovem ao permitir a estes segmentos, acesso às linhas 
de crédito produtivo orientado. Com esta política de 
incentivo à juventude e às mulheres, o governo fede-
ral demonstra seu compromisso com a construção da 
autonomia financeira, do jovem e da mulher do campo 
e, também contribui para manter a juventude na área 
rural, com melhores condições de vida e de produção.

Em outro ato, a presidenta Dilma Rousseff assi-
nou mensagem de projeto de lei a ser encaminhado 
ao Congresso Nacional, em regime de urgência, pro-
pondo a criação da Agência Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Anater), com o objetivo de 
difundir a tecnologia para pequenos e médios produ-
tores rurais do país.

Senhores senadores, este foi, sem sombra de dú-
vidas, o maior anúncio do Plano Safra, por se traduzir 
em um marco importantíssimo de apoio ao produtor 
rural em todas as etapas da produção.

Unindo tecnologia e assistência técnica, a ANA-
TER atuará integrada à Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), com o objetivo de levar para 
os agricultores familiares e médios a assistência téc-
nica baseada na tecnologia produzida pela Embrapa, 
e trazendo de volta as demandas dos produtores no 
campo, numa via de mão dupla.

Segundo o governo, o novo órgão deverá contar 
com um orçamento, de cerca de R$ 1,3 bilhão já em 
2014, e terá aproximadamente 130 funcionários. Com 
estatuto próprio de licitação, a ANATER terá estrutura 
organizacional composta de conselhos de administra-
ção, fiscal assessor nacional, que garantirão a partici-
pação de representantes do governo e da sociedade.

O Plano Safra da Agricultura Familiar foi anuncia-
do um dia depois do anúncio de R$ 136 bilhões, para 
o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2013/2014, em be-
nefício do agronegócio. O Plano Agrícola e Pecuário 
(PAP), que recebeu o maior volume de financiamento 
já destinado pelo governo federal, nos últimos dez anos 
ao setor, está dividido em R$ 97,6 bilhões para finan-
ciamentos de custeio e comercialização, e de R$ 38,4 
bilhões para os programas de investimento. 

De acordo com o anunciado, no Plano Agrícola e 
Pecuário 2013/2014, mais R$ 500 milhões serão gas-
tos para modernização e duplicação da capacidade de 
armazenagem da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), R$ 6 bilhões para o financiamento de 
máquinas e equipamentos agrícolas e mais R$ 400 
milhões para a agricultura irrigada.
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Conforme anunciou o governo federal, ao Pro-
grama Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp) serão disponibilizados R$ 13,2 bilhões, 
valor 18,4% superior aos R$ 11,15 bilhões previstos 
na safra anterior (2012/2013). 

Conforme anunciado, este Plano foca em investi-
mentos para melhorar a logística e a infraestrutura no 
país. Serão R$ 25 bilhões para construções de arma-
zéns privados nos próximos cinco anos, com prazo de 
pagamento de 15 anos. 

Voltando ao Plano Safra da Agricultura Familiar 
2013/2014, tenho a dizer, nobres colegas, que ele pla-
no é a prova inconteste do compromisso dos governos 
do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, com um 
setor da economia brasileira que tem contribuído de 

maneira primordial para o crescimento de nosso país, 
com a produção e exportação de alimentos.

Enfim, quero registrar, que o Plano Safra da Agri-
cultura Familiar é o maior plano safra para a agricultu-
ra familiar já lançado no Brasil, e, como tal, é de vital 
importância para a economia do país. 

Era o que tinha a falar hoje. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Como não há mais orador inscrito, na 
tarde de hoje, e não havendo mais nada a tratar, de-
claro encerrada a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 58 mi-
nutos.)
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(Inicia-se a sessão às 9 horas e 30 minutos e 
encerra-se às 12 horas e 8 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – O Senado Federal recebeu do Ministro de Estado 
de Minas e Energia o Aviso nº 86, de 4 de junho de 
2013, por meio do qual solicita dilatação do prazo, por 
30 dias, para envio da resposta ao Requerimento nº 
138, de 2013, de informações, de autoria do Senado 
Ruben Figueiró.

A solicitação foi encaminhada, em cópia, ao Re-
querente.

O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da 
Mesa aguardando as informações solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 110, de 
2013, do Presidente da Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária, encaminhando, para autuação, o Aviso 
nº 622, de 2013, na origem, do Tribunal de Contas da 
União, acompanhado de cópia do Acórdão nº 1.259, 
de 2013, bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, referente à auditoria realizada 
na Superintendência Regional do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária no Mato Grosso 
para verificar os controles exercidos sobre a seleção 

do público alvo da reforma agrária no Estado e a distri-
buição dos títulos de propriedade (TC 016.245/2012-1).

É o seguinte o Ofício e o Aviso:

Of. PRES nº 110/2013-CRA

Brasília, 5 de junho de 2013

Assunto: Encaminha Aviso do TCU para leitura e au-
tuação.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e au-

tuação, o Aviso nº 622-Seses-TCU-Plenário, subscrito 
pelo Ministro João Augusto Ribeiro Nunes, Presidente 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia 
do Acórdão nº 1259/2013-TCU-Plenário, proferido nos 
autos do Processo nº TC 016.245/2012-1, que trata de 
auditoria na Superintendência Regional do Incra no 
Mato Grosso, com o objetivo de verificar os controles 
exercidos sobre a seleção do público-alvo da reforma 
agrária no Estado e a distribuição dos títulos de pro-
priedade, bem assim sobre a seleção, distribuição e 
aplicação dos créditos de instalação, em conjunto e 
em confronto com os demais recursos federais ou 
operações de crédito financiadas para a assistência 
técnica e extensão rural.

Atenciosamente, – Senador Benedito de Lira, 
Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária.

Ata da 90ª Sessão, Não Deliberativa,  
Em 7 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Acir Gurgacz, Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Aviso nº 622/2013 foi autuado como Aviso 
nº 30, de 2013, e retorna à Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 122, da Senadora Vanessa Grazziotin, refe-
rente ao Requerimento nº 436, de 2013, de missão, 
por meio do qual relata participação no Seminário “Las 
Mujeres e La política em Clave Regional”, em Montevi-
déu, Uruguai, no período de 19 a 21 de maio de 2013.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 122/2013

Brasília, 3 de junho de 2013

Senhor Presidente,
A convite da Excelentíssima Senhora Ministra 

da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presi-
dência da República – Eleonora Menicucci, integrei a 
comitiva em missão oficial para Montividéu-Uruguai, 
para participarmos de Seminário “Las Mulheres e la 
política em Clave Regional”.

Na oportunidade, encaminho a Vossa Excelência 
o relatório de viagem.

Atenciosamente, – Senadora Vanesse Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Há sobre a mesa Relatório de Viagem do Se-
nador Vital do Rêgo, recebido por meio do Ofício nº 
82, de 2013, referente ao Requerimento nº 342, de 
2013, de missão, no qual relata participação em au-
diências, reuniões e visitas, na qualidade de membro 
do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha, no período de 
2 a 7 de maio de 2013.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 82/2013/DA – GSVREG

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Encaminhamento de Relatório de Missão ao 
oficial ao Reino da Espanha

Senhora Secretaria Geral,
Com os meus cumprimentos cordiais, na qualida-

de de Membro do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha, 
encaminho a Vossa Senhoria Relatório referente à Mis-
são Oficial realizada no Reino da Espanha, no perío-
do de 2 (dois) a 7 (sete) de maio deste corrente ano.

Atenciosamente, – Vital do Rego, Senador da 
República (PMDB – PB). 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Há sobre a mesa Relatório de Viagem do Se-
nador Vital do Rêgo, recebido por meio do Ofício nº 
84, de 2013, referente ao Requerimento nº 240, de 
2013, de missão, no qual relata visita ao Eixo Leste 
do Projeto São Francisco, na qualidade de Presidente 
da Comissão de Transposição do Rio São Francisco, 
realizada no dia 19 de abril de 2013.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 84/2013/DA – GSVREG

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Encaminhamento de Relatório referente à vi-
sita da Comissão de Transposição do rio São Francisco.

Senhora Secretária-Geral,
Com os nossos cumprimentos cordiais, na quali-

dade de Presidente da Comissão de Transposição do 
rio São Francisco, encaminho a Vossa Senhoria o Re-
latório referente à visita realizada no dia 19 (dezenove) 
de abril deste corrente ano, tendo por roteiro o Trecho 
V – Eixo Leste do Projeto São Francisco.

Atenciosamente, – Senador Vital do Rêgo (PMDB 
– PB).

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 626, de 
2011, do Senador Flexa Ribeiro, que dispõe sobre o 
cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas altera-
das e nos biomas Cerrado e Campos Gerais situados 
na Amazônia Legal e dá outras providências.

Ao projeto foi apresentada a Emenda nº 1-Plen.
A matéria volta às Comissões de Desenvolvimento 

Regional e Turismo; de Agricultura e Reforma Agrária; 
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle, para exame da emenda de Plenário.

É a seguinte a Emenda:

EMENDA Nº 1, DE 2013 
(PLENÁRIO) 

(Ao PLS nº 626, de 2011)

Altere-se ao item XII, do art. 3º, do PLS nº 
626, de 2011, que passa a ter a seguinte 
redação:

“Art. 3º  ...........................................................
 .......................................................................
XII – a ocupação somente de áreas degradadas 
ou de pastagens, assim declaradas pelo órgão 
ambiental estadual até 30 de janeiro de 2010”.
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Justificação

A não definição de uma data limite para que seja 
considerada a área de pastagem ou área degradada 
acabará por provocar efeito contrário ao que se dese-
ja, estimulando a criação de novas áreas degradadas 
e novas áreas de pastagens irregulares, para, depois, 
nelas se plantar cana de açúcar.

É fundamental, tanto do ponto de vista da eficá-
cia da lei, quanto do ponto de vista jurídico, a definição 
de na data limite ou de corte para a definição da área 
como sendo degradada.

Não respeitando essa data ou não se enquadran-
do nesse limite, a área deverá ser recuperada para o 
restabelecimento da mata nativa ou das características 
originais do bioma atingido.

Sala das Sessões, – Senador Cristovam Bu-
arque.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 
2013 (nº 23/2011, na Casa de origem, do Deputado 
Armando Vergílio), que regula e disciplina a atividade 
de desmontagem de veículos automotores terrestres; 
altera o art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; e dá outras 
providências.

É o seguinte o Projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2013 
(Nº 23/2011, na Casa de origem,  
do Deputado Armando Vergílio)

Regula e disciplina a atividade de desmon-
tagem de veículos automotores terrestres; 
altera o art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Código de Trânsito Bra-
sileiro; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regula e disciplina a atividade 

de desmontagem de veículos automotores terrestres 
sujeitos a registro nos termos da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – desmontagem: a atividade de desmonte ou 
destruição de veículo, seguida da destinação 
das peças ou conjunto de peças usadas para 
reposição, sucata ou outra destinação final; e
II – empresa de desmontagem: o empresário 
individual ou sociedade empresária que realize 
as atividades previstas nesta Lei.

Art. 3º A atividade de desmontagem somente 
poderá ser realizada por empresa de desmontagem 
registrada perante o órgão executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal em que atuar.

Art. 4º O funcionamento e o registro de que tra-
ta o art. 3º estão condicionados à comprovação pela 
empresa de desmontagem dos seguintes requisitos:

I – dedicar-se exclusivamente às atividades 
reguladas por esta Lei;
II – possuir unidade de desmontagem dos ve-
ículos isolada, fisicamente, de qualquer outra 
atividade;
III – estar regular perante o Registro Público 
de Empresas, inclusive quanto a nomeação 
dos administradores;
IV – ter inscrição nos órgãos fazendários; e
V – possuir alvará de funcionamento expedido 
pela autoridade local.

§ 1º O órgão de trânsito competente, no prazo de 
15 (quinze) dias do protocolo do pedido, analisará o 
pleito e concederá ou negará o registro, especificando, 
neste caso, os dispositivos desta Lei e das normas do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN penden-
tes de atendimento.

§ 2º Toda alteração de endereço ou abertura de 
nova unidade de desmontagem exige complementação 
do registro perante o órgão de trânsito.

§ 3º A alteração dos administradores deverá ser 
comunicada, no prazo de 10 (dez) dias ao órgão exe-
cutivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

§ 4º Após a concessão do registro, o órgão exe-
cutivo de trânsito expedirá documento, padronizado e 
numerado conforme as normas do Contran, compro-
batório do registro da unidade de desmontagem, que 
deverá ficar exposto no estabelecimento em local vi-
sível para o público.

§ 5º O registro terá a validade de:

I – 1 (um) ano, na 1a (primeira) vez; e
II – 5 (cinco) anos, a partir da 1ª (primeira) 
renovação.

§ 6º É obrigatória a fiscalização in loco pelo ór-
gão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Fe-
deral antes da concessão, da complementação ou da 
renovação do registro, assim como a realização de 
fiscalizações periódicas, independentemente de co-
municação prévia.

§ 7º Na fiscalização in loco, o órgão executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal deverá aferir, 
entre outros elementos, a conformidade da estrutura e 
das atividades de cada oficina de desmontagem com 
as normas do Contran.



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34791 

Art. 5º A atividade de desmontagem será exercida 
em regime de livre concorrência.

Parágrafo único. É vedado aos entes públicos:

I – fixar preços de atividades relacionadas com 
a desmontagem;
II – limitar o número de empresas ou o número 
de locais em que a atividade referida no caput 
pode ser exercida; e
III – estabelecer regra de exclusividade ter-
ritorial.

Art. 6º A empresa de desmontagem deverá emitir 
a nota fiscal de entrada do veículo no ato de ingresso 
nas dependências da empresa.

Art. 7º O veículo somente poderá ser desmontado 
depois de expedida a certidão de baixa do registro, nos 
termos do art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. A certidão de baixa do registro 
do veículo deverá ser requerida no prazo máximo de 
5 (cinco) dias úteis do ato de ingresso nas dependên-
cias da empresa de desmontagem.

Art. 8º O veículo deverá ser totalmente desmon-
tado ou receber modificações que o deixem totalmen-
te sem condições de voltar a circular no prazo de 10 
(dez) dias úteis após o ingresso nas dependências da 
unidade de desmontagem ou, conforme o caso, após 
a baixa do registro.

§ 1º A empresa de desmontagem comunicará ao 
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, no prazo de até 3 (três) dias a desmontagem 
ou a inutilização do veículo.

§ 2º A unidade de desmontagem ou, no caso de 
encerramento das atividades da unidade específica, a 
empresa de desmontagem deverá manter em arquivo, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, as certidões de baixa dos 
veículos ali desmontados.

Art. 9º Realizada a desmontagem do veículo, a 
empresa de desmontagem deverá em até 5 (cinco) dias 
úteis, registrar no banco de dados de que trata o art. 
11 as peças ou conjuntos de peças usadas que serão 
destinados à reutilização, inserindo no banco de dados 
todas as informações cadastrais exigidas pelo Contran.

Art. 10. Somente poderão ser destinadas à re-
posição as peças ou conjunto de peças usadas que 
atendam às exigências técnicas necessárias para sua 
reutilização, nos termos das normas do Contran.

§ 1º As normas do Contran deverão prever, entre 
outros elementos:

I – os requisitos de segurança;
II – o rol de peças ou conjunto de peças que 
não poderão ser destinados à reposição;

III – os parâmetros e os critérios para a veri-
ficação das condições da peça ou conjunto 
de peças usadas para fins de reutilização; e
IV – a forma de rastreabilidade.

§ 2º As peças ou conjunto de peças que não 
atenderem o disposto neste artigo serão destinados a 
sucata ou terão outra destinação final definida no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis da desmontagem do 
veículo do qual procedam, observadas, no que couber, 
as disposições do art. 17 desta Lei.

§ 3º É permitida a realização de reparos ou de 
pintura para a adequação das peças às condições de 
reutilização.

§ 4º É vedada a comercialização de qualquer tipo 
de peça ou conjunto de peças novas pela empresa de 
desmontagem.

Art. 11. Fica criado o banco de dados nacional de 
informações de veículos desmontados e das atividades 
exercidas pelos empresários individuais ou socieda-
des empresárias, na forma desta Lei, no qual serão 
registrados as peças ou conjuntos de peças usadas 
destinados a reposição e as partes destinadas a su-
cata ou outra destinação final.

§ 1º A implementação e a gestão do banco de 
dados de que trata o caput são da competência do 
órgão executivo de trânsito da União.

§ 2º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal terão participação no fornecimento 
de informações para o banco de dados.

§ 3º O acesso dos órgãos de segurança pública 
as informações constantes do banco de dados de que 
trata este artigo independe de ordem judicial.

§ 4º O Contran normatizará a implementação, a 
gestão, a alimentação e os níveis de acesso ao banco 
de dados de que trata este artigo.

§ 5º As informações cadastrais das empresas 
de desmontagem e das respectivas unidades de des-
montagem serão divulgadas na Internet pelos órgãos 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal 
em que se situem oficinas de desmontagem.

Art. 12. A oferta e a apresentação de peças, 
conjuntos de peças ou serviços que incluam, total ou 
parcialmente, peças oriundas de desmontagem devem 
assegurar ao adquirente informações claras e suficien-
tes acerca da procedência e das condições do produto.

Art. 13. Aquele que exercer suas atividades em 
desacordo com o disposto nesta Lei, no caso de con-
denação em processo administrativo sancionador, 
estará sujeito à sanção administrativa de multa, na 
forma abaixo:

I – R$ 2.000,00 (dois mil reais) para as infra-
ções leves;
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II – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para infra-
ções médias; e 
III – R$ 8.000,00 (oito mil reais) para infra-
ções graves.

§ 1º Aplica-se em dobro o valor da multa em 
caso de reincidência na mesma infração, no prazo de 
1 (um) ano.

§ 2º As multas aplicadas contra empresários indi-
viduais, microempresas e empresas de pequeno por-
te terão desconto de 50% (cinquenta por cento), não 
considerado para os fins do §3º deste artigo.

§ 3º O acúmulo, no prazo de 1 (um) ano da pri-
meira infração, em multas que totalizem mais de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) acarretará a suspensão da 
possibilidade de recebimento de novos veículos, ou 
de parte de veículos, para desmonte pelo prazo de 3 
(três) meses na unidade de desmontagem onde pra-
ticada a infração.

§ 4º Qualquer nova infração durante o período de 
suspensão do recebimento de novos veículos acarretará 
interdição e cassação do registro de funcionamento da 
empresa de desmontagem perante o órgão executivo 
de trânsito, permitido o requerimento de novo registro 
somente após o prazo de 2 (dois) anos.

§ 5º Será aplicada apenas uma multa por condu-
ta infracional verificada na fiscalização, independen-
temente da quantidade de peças, conjunto de peças 
ou veículos envolvidos.

§ 6º O direito de ampla defesa e do contraditório 
contra a aplicação das sanções administrativas será 
exercido nos termos das normas do ente da federa-
ção respectivo.

Art. 14. São infrações leves:

I – a falta de comunicação ao órgão respon-
sável, no prazo previsto nesta Lei, da realiza-
ção de desmontagem de veículo automotor 
terrestre;
II – a não observância do prazo para a desmon-
tagem ou de inutilização de qualquer veículo 
que dê entrada na empresa de desmontagem;
III – a não observância do prazo para o cadastro 
de peças e de conjunto de peças de reposição 
usadas e de partes destinadas à sucata no 
banco de dados de que trata o art. 11;
IV – o cadastro deficiente, incompleto, incorreto 
ou irregular de peça ou de conjunto de peças 
de reposição ou de partes destinadas à sucata 
no banco de dados previsto no art. 11;
V – a falta de destinação final das partes não 
destinadas à reutilização do veículo no prazo 
estabelecido no § 2º do art. 10;

VI – o não cumprimento, no prazo previsto nes-
ta Lei, do disposto no § 3º do art. 4º; e
VII – o descumprimento de norma desta Lei 
ou do Contran para a qual não seja prevista 
sanção mais severa. 

Art. 15. São infrações médias:

I – a não emissão imediata da nota fiscal de 
entrada de veículo automotor terrestre;
II – a falta de certidão de baixa de veículo des-
montado na unidade de desmontagem arqui-
vada na forma do § 2º art. 8º; e
III – o exercício de outras atividades na área 
da oficina de desmontagem, ressalvado o dis-
posto no inciso VI do art. 16.

Art. 16. São infrações graves:

I – o cadastramento, no sistema de que tra-
ta o art. 11, como destinadas à reposição de 
peças ou conjunto de peças usadas que não 
ofereçam condições de segurança ou que não 
possam ser reutilizadas;
II – a alienação como destinada à reposição 
de peça ou conjunto de peças usadas sem o 
cadastramento de que trata o art. 9º;
III – a não indicação clara na alienação de que 
se trata de peça usada;
IV – a desmontagem de veículo automotor ter-
restre sem a emissão da nota fiscal de entrada 
ou antes da expedição da certidão de baixa 
do registro do veículo;
V – a comercialização de peça ou conjunto 
de peças de reposição em desacordo com o 
disposto no § 1º do art. 10;
VI – a realização de atividades de conserto 
de veículos, comercialização de peças novas 
ou de venda de veículos usados, no tocante a 
veículos sujeitos a registro nos termos da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Có-
digo de Trânsito Brasileiro, na área da oficina 
de desmontagem;
VII – a violação da proibição de recebimento 
de novos veículos ou de partes de veículos; e
VIII – a realização de desmontagem de veí-
culo em local não registrado perante o órgão 
executivo de trânsito competente.

Parágrafo único. Na hipótese dos incisos VII e 
VIII, serão também realizadas a interdição do estabe-
lecimento e a apreensão do material encontrado para 
futura aplicação da pena de perdimento.

Art. 17. O atendimento do disposto nesta Lei pelo 
empresário individual ou sociedade empresária não 
afasta a necessidade de cumprimento das normas de 
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natureza diversa aplicáveis e a sujeição às sanções 
decorrentes, inclusive no tocante a tratamento de resí-
duos e rejeitos dos veículos desmontados ou destruídos.

Art. 18. O art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro passa 
a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecupe-
rável, ou destinado à desmontagem, deverá 
requerer a baixa do registro, no prazo e forma 
estabelecidos pelo Contran, vedada a remon-
tagem do veículo sobre o mesmo chassi de 
forma a manter o registro anterior.
 .............................................................. ”(NR)

Art. 19. As unidades de desmontagem de veícu-
los já existentes antes da entrada em vigor desta Lei 
deverão adequar-se às suas disposições no prazo 
máximo de 3 (três) meses.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 
(um) ano da data de sua publicação oficial.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 23, DE 2011

Disciplina o funcionamento de empresas 
de desmontagem de veículos automoto-
res terrestres, altera o art. 114 e o art. 126 
da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei disciplina a desmontagem de 
veículos automotores terrestres para comercialização 
de suas partes como peças de reposição ou sucata, 
sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis.

Art. 2º Para os fins desta Lei entende-se por des-
manche a atividade de aquisição de veículos automo-
tores terrestres para fins de desmontagem, seguida 
da comercialização dos componentes como peças de 
reposição ou sucata.

§ 1° São consideradas peças de reposição aque-
las que, mesmo após sinistro envolvendo os veículos au-
tomotores terrestres dos quais procedam, prescrevem 
os requisitos técnicos e legais de segurança, eficiência 
e funcionalidade, na forma do regulamento, permitida 
a realização de pequenos reparos ou de pintura para 
sua readequação aos requisitos estabelecidos.

§ 2º As peças de veículos automotores terres-
tres que, per qualquer razão, não mantenham os re-
quisitos técnicos e legais de segurança, eficiência e 
funcionalidade, na forma do regulamento, são consi-
deradas sucata,

§ 3º Não poderão ser comercializadas peças ou 
bens de segurança,

§ 4º São peças e itens de segurança dentro dos 
sistemas de segurança ativa e passiva veicular: sistema 
de freios em geral e seus subcomponentes, sistema de 
controle de tração, sistema de controle de estabilidade, 
pneus, rodas, amortecedores, sistema de airbags em 
geral e seus subcomponentes, barra de proteção la-
teral das portas, cintos de segurança em geral e seus 
subsistemas, coluna de direção deformável, absorve-
dores de impacto.

Art. 3º A atividade de que trata esta Lei somen-
te poderá ser realizada por empresário ou sociedade 
empresária que obtenha autorização específica do 
órgão executivo de trânsito de cada unidade da fede-
ração em que vier a atuar e poderá abranger mais de 
uma oficina de desmanche.

Art. 4º Somente poderão ser destinados à des-
montagem os veículos automotores terrestres aliena-
dos ou leiloados como sucata ou como irrecuperáveis, 
na forma do regulamento.

Parágrafo único. Também poderão ser destina-
dos à desmontagem veículos com mais de 10 (dez) 
anos de fabricação, respeitadas as demais disposi-
ções desta Lei.

CAPÍTULO II 
Da Autorização para Funcionamento

Art. 5º A autorização de que trata o art. 3º desta 
Lei somente será concedida à empresa que se dedique, 
exclusivamente, às atividades disciplinadas por esta Lei.

§ 1º Cada autorização será concedida inicialmente 
pelo prazo de 12 (doze) meses e deverá discriminar a 
localização das oficinas aptas a realizarem a atividade 
de desmanche.

§ 2º Transcorrido o prazo mencionado no §1º 
deste artigo, a autorização será prorrogada por prazo 
indeterminado, desde que a empresa tenha observa-
do integralmente as disposições legais aplicáveis, em 
especial as normas previstas nesta Lei.

Art. 6º O pedido de autorização para funciona-
mento deverá ser formulado pelo interessado perante 
o órgão executivo de trânsito da unidade da federação 
onde pretenda atuar, respeitado o regulamento expedi-
do pela autoridade federal de trânsito e acompanhado 
dos seguintes documentos:

I – certidão de regularidade da sociedade em-
presária e de seus sócios perante o Registro 
de Empresas;
II – no caso de sociedade empresária, cópia 
dos atos constitutivos atualizados e das atas 
de nomeação dos administradores, se houver;
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III – comprovante de inscrição perante os ór-
gãos fazendários;
IV – comprovante de endereço da sede da 
sociedade e de cada oficina de desmanche 
a ser montada;
V – alvará de funcionamento expedido pela 
autoridade local e a carta de “habite-se”, ou 
documento equivalente, expedida pelo corpo 
de bombeiros local;
VI – certidão de matrícula do imóvel ou contra-
to de locação de cada oficina de desmanche;
VII – cópia de cédula de identidade e compro-
vante de residência do responsável técnico 
pelo desmanche, que responderá civil, admi-
nistrativa e penalmente pelo descumprimento 
do disposto nesta Lei.

Parágrafo único. O responsável técnico será o 
próprio empresário ou será escolhido entre os sócios 
administradores da sociedade empresária.

Art. 7º A empresa de desmanche deverá comuni-
car ao respectivo órgão executivo de trânsito a unidade 
da federação em que atuar, bem como a unidade da 
polícia civil do Estado ou do Distrito Federal respon-
sável pela repressão ao furto e ao roubo de veícu-
los, no prazo de 30 (trinta) dias, qualquer alteração 
havida nos respectivos documentos societários, no 
quadro de empregados ou na localização e número 
de suas oficinas.”

Art. 8º Será expedido documento padronizado e 
numerado, comprobatório do registro da autorização 
de funcionamento do desmanche, que deverá ficar ex-
posto na sede do estabelecimento e em suas filiais, em 
local visível para o conforme regulamento.

CAPÍTULO III 
Das Operações

Art. 9º As empresas de desmanche somente 
poderão comercializar peças de reposição ou sucata 
previstas em regulamento.

§ 1º Os itens que possuam potencial lesivo ao 
meio ambiente, tais como fluidos, gases, baterias, 
pneus e catalisadores, entre outros, deverão ser re-
movidos dos veículos e manipulados de forma cri-
teriosa, observada a legislação e a regulamentação 
pertinentes.

§ 2º O processo de desmontagem e destinação 
dos materiais deve permitir e observar a correta extra-
ção, encaminhamento e eventual descarte dos resíduos 
e materiais obedecendo ao previsto na Lei nº 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, e o Decreto nº 7.404, de 23 
de dezembro de 2010, que a regulamenta.

§ 3º As recomendações para a reciclagem dos 
materiais gerados na desmontagem, tais como aço, alu-

mínio, chumbo, plástico e tecido seguirão as medidas 
técnicas que constarão do regulamento mencionado 
no caput do presente artigo.

Art. 10. O veículo automotor terrestre somente 
será considerado apto para desmontagem depois de 
expedida a certidão de baixa de veículo, conforme 
disposto no art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997.

Parágrafo único. A empresa de desmanche terá 
que emitir imediatamente a nota fiscal correspondente 
à entrada do veículo adquirido.

Art. 11. Cumpridas as formalidades pertinentes 
à certidão de baixa e à emissão da nota fiscal de en-
trada do veículo adquirido, a empresa de desmanche 
terá até 15 (quinze) dias para desmontá-lo.

§ 1º A empresa de desmanche comunicará ao 
órgão executivo de trânsito da unidade da federação 
em que atuar, em até 24 (vinte e quatro) horas, a des-
montagem de cada veículo automotor terrestre adqui-
rido para os fins estabelecidos nesta Lei.

§ 2º A empresa de desmanche deverá manter em 
arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, as certidões de 
baixa dos veículos ali desmontados.

Art. 12. Realizada a desmontagem de veículo 
automotor terrestre, a empresa de desmanche deve-
rá, em até 3 (três) dias úteis cadastrar, no sistema de 
controle de que trata o art. 16, as peças de reposição 
que poderão ser comercializadas, informando sem-
pre o veículo automotor terrestre de sua procedência.

Parágrafo único. Somente poderá registrada no 
sistema referido no art. 16 a peça de reposição que 
tiver gravada a identificação do veículo do qual proce-
de, de maneira indelével e na forma do regulamento.

Art. 13. Somente poderá ser comercializada como 
peça de reposição a parte do veículo que atenda aos 
critérios previstos no § 1º do art. 2º desta Lei.

§ 1º Para que seja verificado o atendimento aos 
critérios técnicos e legais de segurança, eficiência 
e funcionalidade, as peças de reposição serão sub-
metidas à avaliação funcional e inspeção visual, na 
forma do regulamento, e terão garantia mínima de 90 
(noventa) dias, sem prejuízo das normas de defesa 
do consumidor.

§ 2º A sucata somente poderá ser vendida a 
empresas especializadas em reciclagem de matéria-
-prima que observem a legislação ambiental em vigor.

§ 3º As peças que não puderem ser comercia-
lizadas sob qualquer uma das suas formas previstas 
nesta Lei deverão ser descartadas, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias da desmontagem do veículo automotor 
terrestre do qual procedam, observada a legislação e 
a regulamentação pertinentes, a fim de se evitar com-
prometimento do meio ambiente ou da saúde pública.
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Art. 14. É vedada a comercialização, por em-
presa de desmanche, de qualquer tipo de peça ou 
agregado veicular em estado novo ou que possa, de 
alguma forma, induzir o consumidor a erro quanto à 
sua procedência.

Art. 15. A atividade dos estabelecimentos de des-
manche será fiscalizada e punida na forma do regula-
mento, observado o disposto no Capítulo V desta Lei.

CAPÍTULO IV 
Do Controle de Desmanches  

e da Revenda de Peça Usadas

Art. 16. Será criado o Sistema Nacional de Con-
trole de Desmanches e Revenda de Peças Usadas, 
que consistirá em banco de dados sobre as atividades 
das empresas disciplinadas por esta Lei e em cadastro 
das peças de reposição ou sucata por elas comercia-
lizadas, na forma do regulamento.

CAPÍTULO V 
Das Infrações e Sanções Administrativas

Art. 17. A empresa de desmanche que exercer 
suas atividades em desacordo com o disposto nesta 
Lei estará sujeita às seguintes penalidades, sem pre-
juízo da apuração de responsabilidade no âmbito civil 
e criminal:

I – multa de 5 (cinco) salários-mínimos, para 
infrações de natureza leve;
II – multa de 20 (vinte) salários-mínimos, para 
infrações de natureza grave; e
III – multa de 40 (quarenta) salários-mínimos e 
cassação da autorização para funcionamento, 
para infrações de natureza gravíssima.

Parágrafo único. A multa aplica-se em dobro em 
caso de reincidência.

Art. 18. A reincidência em 3 (três) infrações leves 
ou 2 (duas) graves acarretará a cassação da autoriza-
ção para funcionamento.

Art. 19. Serão consideradas infrações de natureza 
leve, por evento verificado:

I – a não emissão da nota fiscal de entrada 
de veículo automotor terrestre no prazo pre-
visto nesta Lei;
II – a falta de comunicação ao órgão responsá-
vel no prazo previsto nesta Lei, da realização de 
desmontagem de veículo automotor terrestre;
III – a venda de sucata a empresa não espe-
cializada em reciclagem de matéria-prima ou 
que não observe a legislação e a regulamen-
tação pertinentes;

IV – a não observância do prazo para a des-
montagem de qualquer veículo automotor ter-
restre que venha a ser adquirido;
V – a não observância do prazo para o cadastro 
de peças de reposição no sistema de controle 
de que trata o art. 16 desta Lei;
VI – a inexistência de cadastro ou o cadastro 
deficiente, incompleto, incorreto ou irregular 
de peças de reposição no sistema previsto no 
art. 16 desta Lei;
VII – o não cumprimento, no prazo previsto 
nesta Lei, do disposto no art. 7º desta Lei. 

Art. 20. Serão consideradas infrações de natureza 
grave, por evento verificado:

I – a infração ao art. 14 desta Lei;
II – a não observância das regras referentes à 
instalação e ao funcionamento das empresas 
ou à manipulação ambiental de peças de re-
posição e sucata, previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A caracterização de infração 
descrita no inciso II deste artigo e sua punição na for-
ma desta Lei não eximem o infrator das demais pena-
lidades aplicáveis nos termos da legislação vigente.

Art. 21. Serão consideradas infrações de natu-
reza gravíssima:

I – a comercialização, como peça de reposição, 
de parte de veículo automotor que não atenda 
aos critérios previstos no § 1º do art. 2º;
II – a desmontagem de veículo automotor ter-
restre sem a devida emissão da nota fiscal de 
entrada ou antes da expedição da certidão de 
baixa de veículo;
III – a comercialização de peça que não tenha 
procedência legal nos casos citados nesta Lei.

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais

Art. 22. O art. 114 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114. O veículo será identificado, obriga-
toriamente, por caracteres gravados no chassi 
ou o monobloco, e reproduzido em seus com-
ponentes e peças principais, conforme regu-
lamentação do Contran.
§ 1º A gravação no chassi ou no monobloco 
não poderá ser alterada e será realizada ne-
cessariamente pelo fabricante ou montador, 
de modo a identificar o veículo, seu fabrican-
te, suas características e o ano de fabricação.
§ 2º A reprodução da identificação de que trata 
o § 1º deste artigo em outros componentes e 
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peças principais do veículo poderá ser reali-
zada por empresa devidamente credenciada 
nos órgãos de trânsito estaduais e do Distrito 
Federal, nos casos e na forma em que o Con-
tran especificar.
§ 3º As regravações, quando necessárias, de-
penderão de prévia autorização da autoridade 
executiva de trânsito e somente serão proces-
sadas por estabelecimento por ela credenciado, 
mediante a comprovação de propriedade do 
veículo, mantida a mesma identificação ante-
rior, inclusive o ano de fabricação.
§ 4º Nenhum proprietário poderá, sem prévia 
permissão da autoridade executiva de trânsito 
fazer ou ordenar que se faça modificações da 
identificação de seu veículo e das respectivas 
peças.”(NR)

Art. 23. O parágrafo único do art. 126 da Lei nº 
9.503, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 126.  .......................................................  
Parágrafo único. A obrigação de que trata este 
artigo e da companhia seguradora ou do ad-
quirente do veículo destinado a desmontagem, 
quando estes sucederem ao proprietário em 
caráter definitivo.” (NR)

Art. 24. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após sua publicação.

Justificação

O furto e o roubo de veículos tem sido uma das 
maiores preocupações da sociedade atual. São inú-
meras as ocorrências que acabam por trazer não só 
perdas materiais como também, em alguns casos, 
violência física e moral ou até mesmo a perda de vi-
das humanas.

Essas ocorrências estão relacionadas aos rou-
bos, furtos, fraudes, adulterações e tudo o mais que 
se possa imaginar na época atual no que diz respeito 
à frota de veículos automotores, diga-se de passagem, 
em número crescente, que circulam pelas vias públicas 
do território nacional.

Pode-se constatar que por trás das atividades 
ilícitas estão os desmanches ilegais, cuja atuação 
depende da atividade criminosa para que sejam colo-
cadas em circulação peças automotivas oriundas do 
furto e roubo de veículos, ou utilizados documentos 
de veículos irrecuperáveis cujos registros deveriam ter 
sido baixados perante os órgãos competentes, para 
a reinserção, no mercado, de veículos roubados com 
documentação aparentemente legalizada.

Sem regras, o que vemos é o fomento à crimi-
nalidade e à banalização do comércio ilegal de peças 
automotivas.

O propósito deste projeto de lei é criar regras rí-
gidas e objetivas de autorização para o funcionamento 
dos estabelecimentos que desenvolvam a atividade de 
desmontagem de veículos automotores terrestres e a 
comercialização de peças de reposição e sucatas, de 
acordo com determinados critérios.

A obrigatoriedade da baixa de registro perante 
o órgão responsável, aliada a um rígido controle pelo 
Estado, materializado, principalmente, na identificação 
das peças automotivas por parte dos fabricantes de 
veículos, permitindo o seu rastreamento, além da cria-
ção de um banco de dados – o Sistema Nacional de 
Controle de Desmanches e Revenda de Peças Usadas 
– que permitirá ao Departamento Nacional de Trânsi-
to – DENATRAN e aos Departamentos Estaduais de 
Transito – DETRANs controlarem todas as informações 
relativas à origem das peças, números de notas fis-
cais, quantidade de peças aproveitadas e de peças em 
estoque nos desmanches, dentre outros, certamente 
inibirá o comércio ilegal de peças automotivas, e, por 
consequência, coibirá a escalada alarmante de furto e 
roubo de veículos automotores. Não se pode esquecer, 
igualmente, que o consumidor poderá passar a confiar 
nos estabelecimentos de revenda de peças automoti-
vas usadas, pois saberá que as peças comercializadas 
por tais estabelecimentos manterão os necessários 
requisitos técnicos e legais de segurança, eficiência e 
funcionalidade, o que acarretará, indubitavelmente, o 
aquecimento e crescimento desse setor e repercutirá 
positivamente na arrecadação de tributos.

Outrossim, com a regulamentação da atividade 
de desmontagem de veículos automotores terrestres, 
vários estabelecimentos passarão da clandestinidade 
para a atividade lícita, gerando empregos e estimu-
lando o comércio legal de peças usadas de veículos 
automotores.

Também são razões que fundamentam o presente 
projeto de lei a preocupação com o descarte de peças 
automotivas no meio ambiente e o esgotamento das 
fontes naturais de matérias-primas, jungidos à impor-
tância da reciclagem e do consumo responsável de 
bens duráveis. Apenas a título exemplificativo, pode-se 
mencionar que vários países da União Europeia vêm 
desenvolvendo projetos semelhantes, destacando-se 
entre eles a Espanha, que desde 2002 editou lei tra-
tando da matéria. Na América do Sul já temos a expe-
riência da Argentina, comprovando que os resultados 
são positivos, não só pela diminuição do número de 
furtos e roubos de veículos automotores, como pela 
questão do aproveitamento de peças de forma lícita 
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e da diminuição do volume de sucatas, sem que haja 
qualquer prejuízo ao meio ambiente e à saúde pública.

Se incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio 
as regras previstas neste projeto, certamente haverá 
a ampliação da vida útil de algumas peças de veícu-
los automotores terrestres e, via reflexa, a redução da 
quantidade de descartes irregulares destas junto ao 
meio ambiente. Vale observar que além do manuseio 
ecologicamente correto dessas peças pelas empresas 
responsáveis pela desmontagem de veículos, este 
projeto também busca resguardar a saúde pública, 
tornando proibido o abandono de tais materiais pelos 
desmanches.

É fato já existirem leis esparsas no Brasil que 
tratam da matéria em comento, como, por exemplo, 
leis emitidas pelos Estados do Rio de Janeiro, Pa-
raná, Santa Catarina, São Paulo e Goiás. Todavia, 
entende-se que em razão da relevância da matéria, 
faz-se necessária a regulamentação da desmontagem 
de veículos automotores terrestres e do comércio de 
peças automotivas usadas e sucatas por lei federal, 
para que as regras cabíveis possam ser cumpridas de 
maneira uniforme, propiciando um maior controle de 
tal atividade por parte das autoridades competentes, 
e, indiretamente, um combate mais eficaz às indese-
jadas ações criminosas a ela relacionadas.

A criação do desmanche legal trará repercussões 
positivas importantes em vários setores da vida eco-
nômica do País, além de vir em encontro da proteção 
dos direitos e interesses do consumidor e contribuir 
diretamente para a preservação do meio ambiente.

Como consequência, o combate ao roubo e ao 
furto de veículos que por ano subtrai 400 mil veículos 
da frota nacional, dos quais somente 50% são recu-
perados, poderá se dar de forma mais inteligente e 
eficiente. Calcula-se que, pelo menos, metade dos 
200 mil veículos não recuperados alimenta os “des-
manches ilegais”.

Os efeitos econômicos da quebra de um ciclo 
vicioso que se inicia com o roubo de veículos, com 
violência e muitas vezes morte dos motoristas e pas-
sageiros, passa pela venda de peças “desmancha-
das”, pela corrupção, pelo aparelhamento do crime e 
pela evasão de impostos, são facilmente elencáveis, 
como abaixo:

• redução da violência urbana com a diminui-
ção de roubos de veículos e vítimas (nos doze 
meses seguintes à criação dos desmanches 
legais na Argentina, o índice de roubos de au-
tomóveis caiu em 50% (cinquenta por cento);
• diminuição de acidentes causados por utili-
zação de peças inadequadas e não seguras;
• aumento na arrecadação de impostos;

• preservação do meio ambiente;
• redução de efeitos nocivos à saúde com re-
percussão no combate à dengue e contami-
nação do solo com efeitos na água utilizada 
pela população;
• criação de novos postos de trabalho.

Desse modo, visando o aperfeiçoamento da le-
gislação vigente, proponho o presente Projeto de Lei 
e conto, desde já, com o apoio dos nobres Pares para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2011. – De-
putado Armando Vergílio, PMN/GO.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, 
ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa 
do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CON-
TRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre 
o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este 
artigo e da companhia seguradora ou do adquirente 
do veículo destinado à desmontagem, quando estes 
sucederem ao proprietário.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2013, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos 
Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 98, de 2002 - Complementar (nº 
416/2008 - Complementar, naquela Casa), do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o desmem-
bramento de Municípios, para regulamentar o § 4º do 
art. 18 da Constituição Federal.

É o seguinte o Substitutivo:

SUBSTITUITIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 98, DE 2002 (COMPLEMENTAR) 
(Nº 416/2008 – Complementar, naquela Casa)

Dispõe sobre o procedimento para a cria-
ção, a incorporação, a fusão e o desmem-
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bramento de Municípios, nos termos do 
§ 4º do art. 18 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a 
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Cons-
tituição Federal.

Art. 2º A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios dependerão da rea-
lização de Estudos de Viabilidade Municipal – EVM e 
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
dos Municípios envolvidos, e far-se-ão por lei estadu-
al, obedecidos os prazos, procedimentos e condições 
estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 
considera-se:

I – criação: a emancipação de área integrante 
de 1 (um) ou mais Municípios preexistentes, 
preferencialmente distritos, originando um novo 
Município com personalidade jurídica própria;
II – incorporação: a completa integração de 
um Município a outro preexistente, perdendo 
o Município integrado sua personalidade jurídi-
ca, prevalecendo a do Município incorporador;
III – fusão: a completa integração de 2 (dois) 
ou mais Municípios preexistentes, originando 
um novo Município com personalidade jurídi-
ca própria;
IV – desmembramento: a separação de área 
de um Município preexistente, para integrar-se 
a outro Município também preexistente, preva-
lecendo a personalidade jurídica do Município 
a que se integrar; e
V – Municípios envolvidos: aqueles que so-
frerem alteração em sua área geográfica, de-
corrente de criação, incorporação, fusão ou 
desmembramento.

CAPÍTULO II 
Do Período para a Criação, a Incorporação,  

a Fusão e o Desmembramento de Municípios

Art. 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios somente serão realizados 
no período compreendido entre a posse dos Prefeitos 
e Vice-Prefeitos, na forma do inciso III do art. 29 da 
Constituição Federal, até o último dia do ano anterior 
ao da realização de eleições municipais.

§ 1º Os atos iniciados e não encerrados no pe-
ríodo referido no caput ficam automaticamente so-
brestados, devendo ser reiniciados após a posse dos 
Prefeitos e Vice-Prefeitos.

§ 2º São nulos os atos realizados fora do período 
de que trata o caput.

CAPÍTULO III 
Do Procedimento para a Criação, a Incorporação, 

a Fusão e o Desmembramento de Municípios

Seção I 
Procedimentos Preliminares

Art. 5º O procedimento para a criação, a incor-
poração, a fusão e o desmembramento de Municípios 
terá início mediante requerimento dirigido à Assem-
bleia Legislativa do respectivo Estado, subscrito por, 
no mínimo:

I – 20% (vinte por cento) dos eleitores residen-
tes na área geográfica diretamente afetada, 
no caso da criação ou desmembramento de 
Municípios; e
II – 10% (dez por cento) dos eleitores residen-
tes em cada um dos Municípios envolvidos, no 
caso de fusão ou incorporação dos Municípios.

Parágrafo único. A base de cálculo dos eleitores 
residentes será o cadastro do Tribunal Superior Elei-
toral – TSE referente ao número total de eleitores ca-
dastrados na última eleição.

Seção II 
Dos Estudos de Viabilidade Municipal EVM

Art. 6º Os Estudos de Viabilidade Municipal – 
EVM têm por finalidade o exame e a comprovação da 
existência das condições que permitam a consolida-
ção e o desenvolvimento dos Municípios envolvidos.

Art. 7º A elaboração dos EVM será precedida da 
comprovação, em relação ao Município a ser criado 
e ao Município preexistente, do cumprimento das se-
guintes condições:

I – que tanto os novos Municípios quanto os 
Municípios preexistentes possuam população 
igual ou superior ao mínimo regional, apurado 
da seguinte forma:
a) verificação da média aritmética da população 
dos Municípios médios brasileiros, excluindo-
-se do cálculo:
1. os 25% (vinte e cinco por cento) dos Mu-
nicípios brasileiros com menor população; e
2. os 25% (vinte e cinco por cento) dos Muni-
cípios brasileiros com maior população;
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b) a partir da média aritmética nacional apurada 
com base na alínea a deste inciso, consideram-
-se mínimos regionais:
1. regiões Norte e Centro-Oeste: 50% (cin-
quenta por cento) daquela média;
2. região Nordeste: 70% (setenta por cento) 
daquela média; e
3. regiões Sul e Sudeste: 100% (cem por cen-
to) daquela média;
II – a existência de um núcleo urbano conso-
lidado dotado de um mínimo de edificações 
para abrigar famílias em número resultante da 
divisão do valor de 20% (vinte por cento) da 
população da área que se pretende emancipar 
pelo número médio de pessoas por família, 
calculado pelo IBGE para o Estado, referente 
ao dado do ano mais recente.

§ 1º A revisão do limite populacional mínimo pre-
visto no inciso I do caput será realizada com base na 
taxa média geométrica de crescimento anual, consi-
derando as informações dos 2 (dois) últimos levanta-
mentos censitários realizados pelo IBGE.

§ 2º Para o desmembramento, aplicam-se os re-
quisitos deste artigo ao Município preexistente.

§ 3º O cálculo de população do Município a ser 
criado e do preexistente será realizado com base nos 
dados de população apurados no último levantamento 
censitário e atualizado pela taxa média geométrica de 
crescimento dos Municípios envolvidos.

§ 4º A comprovação do cumprimento das condi-
ções referidas no caput é requisito indispensável para 
a realização dos EVM e para o prosseguimento do 
processo de criação, incorporação, fusão e desmem-
bramento dos Municípios.

Art. 8º Os EVM devem abordar os seguintes as-
pectos em relação ao Município a ser criado e ao Mu-
nicípio preexistente:

I – viabilidade econômico-financeira;
II – viabilidade político-administrativa; e
III – viabilidade socioambiental e urbana.

§ 1º A viabilidade econômico-financeira deverá 
ser demonstrada a partir das seguintes informações:

I – estimativa projetada para o exercício de 
realização do estudo e para os 2 (dois) se-
guintes de:
a) receitas de arrecadação própria, conside-
rando apenas os agentes econômicos já ins-
talados, com base na arrecadação dos 3 (três) 
anos anteriores ao da realização do estudo, 
atestadas pelo Tribunal de Contas competente;

b) receitas de transferências federais e esta-
duais, com base nas transferências recebidas 
nos 3 (três) anos anteriores ao da realização 
do estudo, atestadas pelo Tribunal de Contas 
competente;
c) despesas com pessoal, custeio e investi-
mento, dívidas vencíveis e restos a pagar, com 
base nas despesas realizadas nos 3 (três) anos 
anteriores ao da realização do estudo, ates-
tadas pelo Tribunal de Contas competente; e
d) resultado primário, com base nos resultados 
dos 3 (três) anos anteriores ao da realização 
do estudo;
II – indicação, diante das estimativas de re-
ceitas e despesas, da possibilidade do cum-
primento de aplicação dos mínimos constitu-
cionais nas áreas de educação e saúde e de 
atendimento na prestação dos serviços públi-
cos de interesse local; e
III – indicação, diante das estimativas de recei-
tas e despesas, da possibilidade do cumpri-
mento dos dispositivos da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, inclusive limi-
tes da dívida e das despesas com pessoal, 
pagamento de restos a pagar e realização de 
gastos mínimos com saúde e com educação.

§ 2º As estimativas da viabilidade econômico-
-financeira deverão ser instruídas com as respectivas 
metodologias e memórias de cálculo.

§ 3º A análise de viabilidade político-administrativa 
deve observar a proporção entre o número de servido-
res e a população estimada na área territorial dos Mu-
nicípios envolvidos, a partir das seguintes informações:

I – número de representantes que irão integrar 
a Câmara de Vereadores;
II – estimativa do número de servidores públi-
cos necessário para compor o Poder Executivo 
e o Poder Legislativo municipais; e
III – estimativa dos servidores permanentes 
lotados em unidades situadas na área a ser 
desmembrada ou emancipada que serão trans-
feridos ao novo Município.

§ 4º A viabilidade socioambiental e urbana deverá 
ser demonstrada a partir do levantamento dos passivos 
e dos potenciais impactos ambientais e das seguintes 
informações e estimativas, definindo-se preliminar-
mente qual Município deverá assumir esses passivos:

I – novos limites do Município a ser criado, 
incorporado, fundido ou desmembrado e da 
área remanescente deverão ser estabelecidos 
a partir das seguintes condições:
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a) os limites dos Municípios devem ser des-
critos preferencialmente por acidentes físicos, 
naturais e/ou artificiais, perfeitamente identificá-
veis no terreno e representados no mapeamen-
to de referência, o qual deverá estar vinculado 
ao Sistema Cartográfico Nacional – SCN; e
b) quando os limites dos Municípios forem 
descritos por linhas imaginárias, devem ser 
informadas as coordenadas geográficas de 
seus pontos extremos e de seus pontos in-
termediários, todas vinculadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro – SGB e, de preferên-
cia, que tais pontos recaiam sobre acidentes 
físicos, naturais e/ou artificiais, perfeitamente 
identificáveis no terreno;
II – diagnóstico da situação de continuidade da 
mancha de ocupação urbana e dependência 
funcional entre os núcleos urbanos dos Muni-
cípios envolvidos;
III – levantamento da quantidade e tipologia 
das edificações existentes nas áreas urbanas;
IV – levantamento das redes de abastecimento 
de água e das redes de esgotamento sanitário 
e de manejo de águas pluviais;
V – perspectiva de crescimento demográfico;
VI – estimativa de crescimento da produção 
de resíduos sólidos e efluentes;
VII – identificação do percentual da área ocu-
pada por áreas protegidas ou de destinação 
específica, tais como unidades de conservação, 
áreas indígenas, quilombolas ou militares; e
VIII – proposta de compartilhamento dos recur-
sos hídricos e da malha viária comum.

§ 5º Os dados demográficos constantes dos Es-
tudos de Viabilidade Municipal serão considerados em 
relação aos últimos levantamentos e estimativas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

§ 6º Os núcleos urbanos do Município a ser criado 
e do Município preexistente não poderão ser caracteri-
zados como ambiente urbano, histórico e cultural único.

Art. 9º Os EVM deverão ser conclusivos quanto 
à viabilidade ou não da criação, fusão, incorporação 
e desmembramento dos Municípios.

§ 1º Os Estudos previstos neste artigo deverão 
ser realizados, preferencialmente, por instituições pú-
blicas de comprovada capacidade técnica.

§ 2º As entidades públicas federais, estaduais e 
municipais detentoras de informações ou dados ne-
cessários à elaboração dos EVM ficam obrigadas a 
disponibilizá-los, respeitadas as restrições legais, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias do requerimento, sob 
pena de responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Os EVM serão concluídos no prazo máxi-
mo de 180 (cento e oitenta) dias da sua contratação.

Art. 10. Os EVM serão válidos pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses após a sua conclusão.

Art. 11. Não serão aprovados os EVM nas hipóte-
ses em que a criação, incorporação, fusão e desmem-
bramento de Municípios acarretarem:

I – a perda da continuidade territorial e da uni-
dade histórico-cultural do ambiente urbano;
II – a quebra da continuidade territorial de qual-
quer um dos Municípios envolvidos, exceto no 
caso de ilhas e arquipélagos;
III – o advento de Municípios cujos limites ter-
ritoriais sejam exclusivamente a área de um 
único Município;
IV – o advento de Municípios cuja área esteja 
situada em reserva indígena ou em área de 
preservação ambiental; ou
V – a alteração das divisas territoriais dos 
Estados.

Art. 12. São vedados a criação e o desmembra-
mento de Municípios quando implicarem em inviabili-
dade dos Municípios preexistentes.

Seção III 
Da Publicidade dos EVM

Art. 13. A Assembleia Legislativa Estadual, após 
a análise técnica do respectivo Tribunal de Contas, 
validará e dará publicidade aos EVM para criação, in-
corporação, fusão e desmembramento de Municípios.

Art. 14. Os EVM ficarão à disposição de todo 
cidadão durante um prazo mínimo de 120 (cento e 
vinte) dias, em local acessível e também na internet, 
nos núcleos urbanos dos Municípios envolvidos e na 
Assembleia Legislativa do respectivo Estado.

§ 1º A Assembleia Legislativa colocará o EVM 
em consulta pública, inclusive pela rede mundial de 
computadores, durante o prazo previsto no caput, in-
formando em edital as datas, locais das audiências 
públicas e procedimentos de participação do cidadão.

§ 2º Durante esse período, deverá ser realizada 
pelo menos 1 (uma) audiência pública em cada 1 (um) 
dos núcleos urbanos dos Municípios envolvidos, para 
esclarecimento da população.

§ 3º Além da divulgação prevista no caput, o EVM 
deverá ser publicado:

I – na íntegra, no órgão oficial de imprensa 
do Estado; e
II – em resumo, em jornal de grande circula-
ção regional, contendo os principais dados e 
conclusões.
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§ 4º O EVM bem como o atendimento dos demais 
requisitos previstos nesta Lei Complementar poderão 
ser impugnados no prazo fixado no edital por qualquer 
pessoa física ou jurídica ou pelo Ministério Público.

§ 5º Se houver impugnação, a Assembleia Le-
gislativa decidirá, na forma determinada pelo seu Re-
gimento Interno.

Seção IV 
Do Plebiscito e dos  

Procedimentos Complementares

Art. 15. Concluído o processo previsto no art. 14 
e decididas eventuais impugnações pela Assembleia 
Legislativa, caso o EVM demonstre a viabilidade da 
criação, da incorporação, da fusão ou do desmem-
bramento dos Municípios envolvidos, a Assembleia 
Legislativa poderá homologar o estudo, e, neste caso, 
será realizado o plebiscito em consulta às populações 
dos Municípios envolvidos.

Parágrafo único. A Assembleia Legislativa Esta-
dual solicitará ao Tribunal Regional Eleitoral a realiza-
ção do plebiscito, que ocorrerá, preferencialmente, em 
conjunto com as eleições federais e estaduais imedia-
tamente subsequentes à edição do ato legislativo que 
o autorizar, observado o que dispõe a Lei nº 9.709, de 
18 de novembro de 1998.

Art. 16. Rejeitados em plebiscito a criação, a in-
corporação, a fusão ou o desmembramento de Muni-
cípio, é vedada a realização de novo plebiscito com o 
mesmo objeto no prazo de 10 (dez) anos.

Art. 17. Aprovados em plebiscito a criação, a in-
corporação, a fusão ou o desmembramento de Muni-
cípio, a Assembleia Legislativa Estadual, na forma de 
seu regimento interno, votará o respectivo projeto de 
lei, definindo entre outros aspectos:

I – o nome, a sede, os limites e as confronta-
ções geográficas dos Municípios envolvidos;
II – a comarca judiciária de que fará parte;
III – os Distritos, se houver, com os respecti-
vos limites;
IV – a forma de sucessão e a repartição de 
bens, direitos e obrigações dos Municípios 
envolvidos;
V – a forma de absorção e o aproveitamento 
de funcionários públicos, assegurados os di-
reitos e as garantias adquiridos ao tempo da 
transformação.

§ 1º Não será criado Município com topônimo 
idêntico ao de outro existente no País.

§ 2º A lei estadual deverá contemplar os limites 
de todos os Municípios envolvidos, obedecendo ao 
estabelecido no art. 8º, inclusive determinando, quan-

do necessário, aos órgãos estaduais competentes a 
implantação de marcos de referência que esclareçam 
a população sobre o limite em questão.

Art. 18. Aprovada a lei estadual de criação do Mu-
nicípio, a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 
do novo Município realizar-se-á na eleição municipal 
imediatamente subsequente, nos termos dos incisos 
I e II do art. 29 da Constituição Federal, e a instalação 
do novo Município dar-se-á com a posse do Prefeito e 
Vice-Prefeito eleitos, observado o que dispõe o inciso 
III do art. 29 da Constituição Federal.

Art. 19. Aprovada a lei estadual de criação do 
Município, será elaborada e aprovada, no âmbito dos 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de ori-
gem, lei orçamentária anual para o exercício seguin-
te, específica para o novo Município, considerando os 
resultados e as projeções do EVM.

Art. 20. Enquanto não forem eleitos e empossa-
dos o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nem 
editadas normas próprias, o Município objeto de cria-
ção ou fusão será regido e administrado pelas normas 
e autoridades do Município de origem, observado o 
que dispõe o caput do art. 29 da Constituição Federal.

Art. 21. Instalado o novo Município:

I – o Prefeito passará a executar a lei orça-
mentária anual aprovada conforme o art. 19;
II – o Prefeito encaminhará à Câmara Muni-
cipal o projeto de lei da organização adminis-
trativa com o quadro de pessoal e respectivos 
vencimentos; e
III – a Câmara Municipal:
a) promulgará resolução estabelecendo seu 
regimento interno;
b) estabelecerá a remuneração do Prefeito, do 
Vice-Prefeito e dos Vereadores; e
c) promulgará a Lei Orgânica do Município.

Art. 22. O novo Município indenizará o Município 
ou Municípios de origem da cota-parte das dívidas ven-
cíveis após sua criação, contraídas, para execução de 
obras e serviços que tenham beneficiado os territórios 
desmembrados.

§ 1º A lei estadual de criação do Município definirá 
a repartição de bens, dívidas e restos a pagar dos Mu-
nicípios envolvidos, assim como a forma de cálculo da 
cota-parte para a indenização do município de origem.

§ 2º O cálculo da indenização deverá ser concluído 
dentro de 6 (seis) meses da instalação do Município, 
indicando cada Prefeito 1 (um) perito.

Art. 23. A incorporação, a fusão ou o desmembra-
mento de Municípios completam-se com a publicação 
da lei estadual que os aprovar.
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§ 1º A partir da data da lei estadual que aprovar a 
incorporação, o Município incorporado passa a ser ad-
ministrado e regido, respectivamente, pelas autoridades 
e pelas normas do Município ao qual foi incorporado.

§ 2º Nos casos de fusão, os Municípios fundidos 
passam a ser administrados e regidos, respectivamen-
te, pelas autoridades e pelas normas do Município 
mais populoso.

§ 3º A partir da data da lei estadual que aprovar 
o desmembramento, a área desmembrada passa a ser 
administrada e regida, respectivamente, pelas autorida-
des e pelas normas do Município ao qual foi integrada.

CAPÍTULO IV 
Disposições Transitórias e Finais

Art. 24. São nulos a criação, a fusão, a incorpo-
ração e o desmembramento realizados em desconfor-
midade com esta Lei Complementar.

Art. 25. Os Estados deverão promover, em um 
prazo de 5 (cinco) anos a contar da publicação desta 
Lei Complementar, a revisão dos limites de seus Mu-
nicípios, observando o disposto no inciso I do § 4º do 
art. 8º

§ 1º Entrando em vigor a nova definição do qua-
dro territorial e findo o prazo de 5 (cinco) anos, novas 
revisões deverão ser feitas sempre que necessário e 
promulgadas até o final do ano para entrar em vigor 
em 1º de janeiro do ano imediato.

§ 2º Para essa revisão, os Estados deverão ba-
sear-se nas seguintes informações:

I – mapas municipais elaborados pelo IBGE 
em suporte aos levantamentos censitários e 
estatísticos;
II – lista de localidades pertencentes a cada 
Município de acordo com os cadastros do 
IBGE, a ser disponibilizada por esse Instituto 
no prazo de 6 (seis) meses após a publicação 
desta Lei Complementar, tendo como referên-
cia o último Censo ou Contagem Populacional 
realizada;
III – legislação que define os limites municipais 
e estaduais em vigor;
IV – outros dados, documentos cartográficos, 
imagens de satélite que possam auxiliar na 
revisão dos limites.

§ 3º A partir das informações descritas no § 2º, 
no prazo de 12 (doze) meses após a publicação desta 
Lei Complementar, o Poder Executivo de cada Esta-
do, por meio do seu órgão competente, deve analisar 
a listagem de localidades do IBGE a fim de identificar 
as possíveis divergências, totais ou parciais, sobre a 
vinculação administrativa de cada localidade em rela-

ção aos registros municipais daquele Estado, assim 
como identificar localidades registradas pelos Estados 
e respectivos Municípios que não constem da listagem 
disponibilizada pelo IBGE.

§ 4º O Poder Executivo de cada Estado articulará 
com as respectivas Assembleias Legislativas as alte-
rações das leis de limite que se fizerem necessárias, 
em decorrência dos pareceres divulgados pelo IBGE 
conforme o § 3º, com vistas à entrada em vigor da nova 
legislação no prazo de 48 (quarenta e oito) meses da 
publicação desta Lei Complementar.

§ 5º Para as alterações legais de limites munici-
pais, devem ser observados os demais termos e con-
dições estabelecidos nesta Lei Complementar.

§ 6º Até que os Estados promovam a revisão dos 
limites descrita no caput deste artigo, o IBGE consi-
derará, para efeitos de Estimativas de População ou 
Censo Demográfico, a vinculação de localidades a um 
dado Município conforme informação dos governos es-
taduais, mesmo que essa situação não corresponda 
fidedignamente à implementação dos limites definidos 
pelos instrumentos legais em vigor.

Art. 26. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação.

PROJETO ORIGINAL APROVADO PELO  
SENADO FEDERAL E ENCAMINHADO  

À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dispõe sobre o procedimento para a cria-
ção, a incorporação, a fusão e o desmem-
bramento de Municípios, para regulamentar 
o § 4º do art. 18, da Constituição Federal:

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a 
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Cons-
tituição Federal.

Art. 2º A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios dependerão da rea-
lização de Estudo de Viabilidade Municipal e de con-
sulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, e far-se-ão por lei estadual, 
obedecidos os procedimentos, prazos e condições 
estabelecidas por esta Lei.

Art. 3º A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios preservarão a con-
tinuidade territorial e a unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano. 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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I – criação: a emancipação de área integrante 
de um ou mais Municípios pré-existentes, origi-
nando um novo Município com personalidade 
jurídica própria;
II – incorporação: a completa integração de 
um Município a outro pré-existente, perdendo 
o Município integrado sua personalidade jurídi-
ca, prevalecendo a do Município incorporador;
III – fusão: a completa integração de dois ou 
mais Municípios pré-existentes, originando 
um novo Município com personalidade jurí-
dica própria;
IV – desmembramento: a separação de área 
de um Município pré-existente, para integrar-se 
a um outro Município também pré-existente, 
prevalecendo a personalidade jurídica do Mu-
nicípio a que se integrar;
V – Municípios envolvidos: aqueles que so-
frerem alteração em sua área geográfica, de-
corrente de criação, incorporação, fusão ou 
desmembramento.

Art. 5º É vedada a criação, incorporação, fusão e 
o desmembramento de Municípios quando implicarem 
em inviabilidade dos Municípios pré-existentes.

Art. 6º O procedimento para criação, incorpora-
ção, fusão e o desmembramento de Município será 
realizado no período compreendido entre a posse dos 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, na forma do inciso III do art. 
29 da Constituição Federal, e o último dia do ano an-
terior ao da realização de eleições municipais.

§ 1º Os atos iniciados e não encerrados no pe-
ríodo a que se refere o caput ficam automaticamente 
sobrestados, devendo ser reiniciados após a posse 
dos Prefeitos e Vice-Prefeitos.

§ 2º São nulos os atos realizados fora do período 
de que trata o caput.

Art. 7º Os procedimentos para a criação, incor-
poração, fusão e o desmembramento de Municípios 
se iniciarão mediante requerimento subscrito por elei-
tores residentes nas áreas envolvidas, nos termos e 
condições estabelecidos nesta Lei.

Art. 8º Os Estudos de Viabilidade Municipal para 
criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
Municípios deverão ser conclusivos quanto à viabilidade 
ou não e observarão o atendimento dos requisitos de 
viabilidade e procedimentos estabelecidos nesta Lei.

Art. 9º A Assembleia Legislativa Estadual após a 
homologação do Estudo de Viabilidade Municipal, nos 
termos desta Lei, para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, autorizará a realiza-
ção de plebiscito nos Municípios envolvidos.

§ 1º A Assembleia Legislativa Estadual solicita-
rá ao Tribunal Regional Eleitoral a realização do ple-
biscito, que ocorrerá, preferencialmente, em conjunto 
com as eleições federais e estaduais imediatamente 
subseqüentes à edição do ato legislativo que o auto-
rizar, observado o que dispõe a Lei nº 9.709, de 18 de 
novembro de 1998.

§ 2º Rejeitada em plebiscito a criação, incorpo-
ração, fusão e o desmembramento de Município, é ve-
dada a realização de novo plebiscito sobre o mesmo 
tema no prazo de 10 (dez) anos.

Art. 10. Aprovada em plebiscito a criação, incor-
poração, fusão e o desmembramento de Município, 
a Assembleia Legislativa Estadual, na forma de seu 
regimento interno, votará o respectivo projeto de lei, 
definindo entre outros aspectos:

I – nome, sede, limites e confrontações geo-
gráficas dos Municípios envolvidos;
II – forma de sucessão e repartição de bens, di-
reitos e obrigações dos Municípios envolvidos;
III – forma de absorção e aproveitamento de 
funcionários públicos, assegurados os direitos 
e garantias adquiridas ao tempo da transfor-
mação.

CAPÍTULO II  
Da Criação

Art. 11. O requerimento para criação de Municí-
pios deverá ser subscrito por, no mínimo, 10% (dez por 
cento) dos eleitores residentes na área geográfica que 
se pretenda emancipar para originar novo Município, 
dirigido à Assembleia Legislativa Estadual.

Art. 12. Recebido o requerimento, a Assembleia 
Legislativa Estadual, após verificada a sua regularidade, 
providenciará a elaboração, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, do Estudo de Viabilidade do Município a 
ser criado e da área remanescente do Município pré-
-existente.

Art. 13. O Estudo de Viabilidade Municipal tem por 
finalidade o exame e a comprovação da existência das 
condições que permitam a consolidação e desenvolvi-
mento dos Municípios envolvidos, e deverá comprovar, 
preliminarmente, em relação ao Município a ser criado, 
se foram atendidos os seguintes requisitos:

I – população igual ou superior a:
a) 5.000 (cinco mil) habitantes nas Regiões 
Norte e Centro-Oeste;
b) 7.000 (sete mil) habitantes na Região Nor-
deste;
c) 10.000 (dez mil) habitantes nas Regiões 
Sul e Sudeste;
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II – eleitorado igual ou superior a 50% (cin-
quenta por cento) de sua população;
III – existência de núcleo urbano já constitu-
ído, dotado de infraestrutura, edificações e 
equipamentos compatíveis com a condição 
de Município;
IV – número de imóveis, na sede do aglome-
rado urbano que sediará o novo Município, 
superior à média de imóveis de 10% (dez por 
cento) dos Municípios do Estado, considerados 
em ordem decrescente os de menor população;
V – arrecadação estimada superior à média 
de 10% (dez por cento) dos Municípios do Es-
tado, considerados em ordem decrescente os 
de menor população;
VI – área urbana não situada em reserva in-
dígena, área de preservação ambiental ou 
área pertencente à União, suas autarquias e 
fundações;
VII – continuidade territorial.

§ 1º Atendidos os requisitos estabelecidos no ca-
put, dar-se-á prosseguimento ao Estudo de Viabilidade 
Municipal que deverá abordar os seguintes aspectos:

I – viabilidade econômico-financeira;
II – viabilidade político-administrativa;
III – viabilidade sócio-ambiental e urbana.

§ 2º A viabilidade econômico-financeira deverá 
ser demonstrada a partir das seguintes informações:

I – receita fiscal, atestada pelo órgão fazen-
dário estadual, com base na arrecadação do 
ano anterior ao da realização do estudo e con-
siderando apenas os agentes econômicos já 
instalados;
II – receitas provenientes de transferências 
federais e estaduais, com base nas transfe-
rências do ano anterior ao da realização do 
estudo, atestadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional e pelo órgão fazendário estadual, 
respectivamente;
III – estimativa das despesas com pessoal, 
custeio e investimento, assim como com a 
prestação dos serviços públicos de interesse 
local, especialmente a parcela dos serviços 
de educação e saúde a cargo dos Municípios 
envolvidos;
IV – indicação, diante das estimativas de re-
ceitas e despesas, da possibilidade do cumpri-
mento dos dispositivos da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 3º A viabilidade político-administrativa deverá 
ser demonstrada a partir do levantamento da quanti-

dade de funcionários, bens imóveis, instalações, veí-
culos e equipamentos necessários ao funcionamento 
e manutenção dos respectivos Poderes Executivo e 
Legislativo municipais.

§ 4º A viabilidade sócio-ambiental e urbana de-
verá ser demonstrada a partir do levantamento dos 
passivos e potenciais impactos ambientais, a partir 
das seguintes informações e estimativas:

I – novos limites do Município a ser criado e 
da área remanescente;
II – levantamento da quantidade e tipologia 
das edificações existentes nas áreas urbanas;
III – levantamento das redes de abastecimento 
de água e cobertura sanitária;
IV – eventual crescimento demográfico;
V – eventual crescimento da produção de re-
síduos sólidos e efluentes;
VI – identificação do percentual da área ocu-
pada por áreas protegidas ou de destinação 
específica, tais como unidades de conserva-
ção, áreas indígenas, quilombolas ou militares.

§ 5º Os dados demográficos constantes dos Es-
tudos de Viabilidade Municipal serão considerados em 
relação ao último levantamento do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE.

§ 6º Os demais dados constantes dos Estudos 
de Viabilidade Municipal deverão ser fornecidos pelos 
órgãos municipais, estaduais e federais de planeja-
mento, fazenda, estatística e meio-ambiente, além de 
outros cuja competência ou área de atuação deman-
dem sua participação.

§ 7º Não será permitida a criação de Município 
se a medida resultar, para o Município pré-existente, 
na perda dos requisitos estabelecidos no caput.

Art. 14. Os Estudos de Viabilidade Municipal se-
rão publicados no órgão de imprensa oficial do Esta-
do, a partir do que se abrirá prazo de 60 (sessenta) 
dias para sua impugnação, por qualquer interessado, 
pessoa física ou jurídica, perante a Assembleia Legis-
lativa Estadual.

§ 1º O sítio na internet da Assembleia Legislati-
va disponibilizará os Estudos de Viabilidade Municipal 
para conhecimento público, durante o prazo previsto 
no caput.

§ 2º Será realizada pelo menos uma audiência 
pública em cada um dos núcleos urbanos envolvidos 
no processo, durante o prazo previsto no caput.

Art. 15. Encerrado o prazo do art. 14, a Assembleia 
Legislativa deliberará sobre os Estudos e suas impug-
nações, na forma de seu regimento interno, devendo 
decidir pela impugnação ou homologação.
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Art. 16. Homologado o Estudo a que se refere o 
art. 13, comprovando a viabilidade, a Assembleia Legis-
lativa autorizará a realização de plebiscito em consulta 
à totalidade da população do Município pré-existente, 
inclusive da área a ser emancipada, observado o que 
dispõe o art. 9º

Art. 17. Aprovada em plebiscito a criação, a As-
sembleia Legislativa votará a lei respectiva, nos ter-
mos do art. 10.

Art. 18. Aprovada a lei estadual de criação do Mu-
nicípio, a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 
do novo Município realizar-se-á na eleição municipal 
imediatamente subseqüente, nos termos dos incisos 
I e II do art. 29 da Constituição Federal, e a instalação 
do novo Município se dará com a posse do Prefeito e 
Vice-Prefeito eleitos, observado o que dispõe o inciso 
III do art. 29 da Constituição Federal.

Art. 19. Enquanto não forem eleitos e empossados 
o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nem edi-
tadas normas próprias, o Município objeto de criação 
será regido e administrado pelas normas e autorida-
des do Município de origem, observado o que dispõe 
o caput do art. 29 da Constituição Federal.

CAPÍTULO III

Da Incorporação e da Fusão
Art. 20. O requerimento para incorporação ou 

fusão de Municípios deverá ser subscrito por, no mí-
nimo, 10% (dez por cento) dos eleitores residentes 
em cada um dos Municípios que se pretenda fundir ou 
incorporar um ao outro, e será dirigido à Assembleia 
Legislativa Estadual.

Art. 21. Recebido o requerimento, a Assembleia 
Legislativa Estadual, após verificar a sua regularidade, 
promoverá o Estudo de Viabilidade Municipal para ve-
rificar o atendimento dos requisitos estabelecidos no 
caput do art. 13, e, comprovado o seu atendimento, 
providenciará o prosseguimento do Estudo aplicando, 
no que couber, as disposições dos arts. 13 a 15.

Art. 22. Homologado o Estudo de Viabilidade Mu-
nicipal, a Assembleia Legislativa Estadual, observado 
o que dispõem os arts. 9º e 16, editará ato legislativo 
autorizando a realização do plebiscito, para consulta 
às populações dos Municípios envolvidos.

Art. 23. Aprovado em plebiscito a incorporação 
ou fusão, a Assembleia Legislativa Estadual votará a 
lei respectiva, nos termos do art. 10.

Art. 24. A incorporação ou fusão de Municípios se 
completa com a publicação da lei estadual que a aprovar.

§ 1º A partir da data da lei estadual que aprovar 
a incorporação, o Município incorporado passa a ser 
administrado pelas autoridades e se reger pelas nor-
mas do Município ao qual foi incorporado.

§ 2º Nos casos de fusão, os Municípios fundidos 
passam a ser administrados pelas autoridades e ser 
regidos pelas normas do Município mais populoso.

Art. 25. Aprovada em lei estadual a incorporação 
ou fusão de Município, a eleição do Prefeito, Vice-Pre-
feito e Vereadores do novo Município realizar-se-á na 
eleição municipal imediatamente subsequente, nos 
termos dos incisos I e II do art. 29 da Constituição Fe-
deral, e a instalação do novo Município se dará com a 
posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, observado o 
que dispõe o inciso III do art. 29 da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV 
Do Desmembramento

Art. 26. O requerimento para desmembramento de 
Municípios deverá ser subscrito por, no mínimo, 10% 
(dez por cento) dos eleitores residentes na área a ser 
desmembrada e será dirigido à Assembleia Legislativa 
do respectivo Estado.

Art. 27. Recebido o requerimento, a Assembleia 
Legislativa Estadual, após verificar a sua regularidade, 
promoverá o Estudo de Viabilidade Municipal para ve-
rificar o atendimento dos requisitos estabelecidos no 
caput do art. 13, tanto em relação à área a ser des-
membrada quanto à área remanescente do Município a 
ser desmembrado, e, comprovado o seu atendimento, 
providenciará o prosseguimento do Estudo aplicando, 
no que couber, as disposições dos arts. 13 a 15.

Art. 28. Homologado o Estudo de Viabilidade Mu-
nicipal, a Assembleia Legislativa Estadual, observado 
o que dispõem os arts. 9º e 16, editará ato Legislativo 
autorizando a realização de plebiscito para consulta 
às populações dos Municípios envolvidos.

Art. 29. Aprovado em plebiscito o desmembra-
mento, a Assembleia Legislativa Estadual votará a lei 
respectiva, nos termos do art. 10.

Art. 30. O desmembramento de Município se com-
pleta com a publicação da lei estadual que o aprovar.

Parágrafo único. A partir da data da lei estadual 
que aprovar o desmembramento, a área desmembra-
da passa a ser administrada pelas autoridades e ser 
regida pelas normas do Município ao qual foi integrada.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 31. Ficam convalidados os atos de criação, 
incorporação, fusão, desmembramento e instalação 
dos Municípios cuja realização haja ocorrido entre 13 
de setembro de 1996 e 31 de dezembro de 2007, des-
de que se encontrem no pleno gozo de sua autonomia 
municipal, com Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, 
eleitos e empossados.
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§ 1º Ficam convalidados todos os atos da ad-
ministração praticados no regular exercício de seus 
mandatos e atribuições.

§ 2º Ficam convalidados os plebiscitos para cria-
ção de Município realizados no período estabelecido 
no caput, desde que se comprove a sua viabilidade, 
nos termos dos incisos I, II e III do § 1º e dos §§ 2º a 
7º do art. 13, e observados, no que couber, os demais 
procedimentos previstos nesta Lei.

§ 3º Nos quatro anos que se seguirem à publi-
cação desta Lei, o Município que não se enquadre na 
situação referida no caput poderá adotar procedimentos 
para se enquadrar nas disposições desta Lei, ou reto-
mar ao estado anterior, mediante ato aprovado pelas 
Câmaras Municipais dos Municípios envolvidos, subme-
tido à apreciação da Assembleia Legislativa Estadual.

Art. 32. São nulos de pleno direito os atos prati-
cados em desconformidade com esta Lei.

Art. 33. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Senado Federal, 16 de outubro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 18. A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição.
....................................................................................

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, 
dentro do período determinado por Lei Complementar 
Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996).
....................................................................................

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Cons-
tituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante 
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realiza-
da no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao 
término do mandato dos que devam suceder, aplica-
das as regras do art. 77, no caso de Municípios com 
mais de duzentos mil eleitores; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 16, de 1997) 

III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 
1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição;
....................................................................................

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do disposto nos 
incisos I, II e III do art. 14 da Constituição 
Federal.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências.

....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Substitutivo da Câmara vai à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

A Presidência informa que o quadro comparativo 
da matéria encontra-se disponibilizado na internet, na 
tramitação da proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECERES NºS 495 E 496, DE 2013

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 
2011 (nº 2.935, de 2008, na Casa de origem, 
da Deputada Alice Portugal), que dispõe 
sobre a destinação dos bens de valor cul-
tural, artístico ou histórico aos museus, nas 
hipóteses que descreve.

PARECER Nº 495, DE 2013 
(Da Comissão de Constituição,  

Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Inácio Arruda

I – Relatório

Vem a exame desta Comissão o Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) nº 97, de 2011 (PL nº 2.935, 
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de 2008, na origem), de autoria da Deputada Alice 
Portugal, com o objetivo explicitado na sua ementa.

O projeto contém sete artigos propositivos. O seu 
art. 1º enuncia que podem ser destinados aos museus 
federais os bens de valor cultural, artístico ou histó-
rico quando provenientes de apreensão em controle 
aduaneiro e fiscal, cessão em pagamento de dívida 
e abandono.

O art. 2º define como bens de valor cultural os 
que assim forem definidos pela constituição Federal.

O art. 3º, caput, informa que serão integrados ao 
patrimônio da Unidade Museológica da União os bens 
que lhe forem destinados. O seu parágrafo único, por 
sua vez, ressalva da regra contida no caput os bens de 
valor cultural que façam parte do acervo de instituições 
de caráter cultural sob a administração ou guarda de 
órgãos ou entidades da administração pública federal 
até a data da publicação da lei que decorrer do pro-
jeto em exame.

O art. 4º estabelece a atribuição para os órgãos 
e entidades da administração federal e da justiça fede-
ral notificar o órgão da União responsável pela gestão 
dos museus sobre a disponibilidade dos bens de que 
trata o projeto a cada novo ingresso.

Por meio do art. 5º, o projeto prevê a obrigato-
riedade de o Ministério da Cultura, por meio do órgão 
ou entidade responsável, manifestar-se quanto ao in-
teresse na destinação dos bens e de cuidar da trans-
ferência do bem à entidade a que esse for destinado, 
devendo, nesse caso, ser ouvido previamente sobre 
a conveniência de se destinar o bem aos museus o 
Conselho Consultivo de Patrimônio Museológico do 
Instituto Brasileiro de Museus (§ 1º) e, tratando-se de 
bens tombados em âmbito federal, deverá o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pronunciar-
-se sobre a destinação dos bens (§ 2º).

O art. 6º prevê a hipótese de a União permitir a 
guarda e a administração por museus pertencentes 
à esfera federal, estadual e municipal, objetivando a 
adequada preservação e difusão dos bens referidos 
na lei que decorrer do projeto examinado, dando-se 
preferência de destinação às instituições museológicas 
federais (§ 1º), podendo a guarda e administração de 
tais bens serem transferidas para museus privados, 
desde que sem fins lucrativos e integrantes do Siste-
ma Brasileiro de Museus (§ 2º).

O art. 7º do projeto objetiva tornar nula a operação 
de destinação aos museus dos bens de valor cultural, 
artístico ou histórico de que trata este projeto, quando 
não observadas as regras precedentes.

Por fim, o art. 8º veicula a usual cláusula de vi-
gência, fixando-a na data da publicação da lei que 
decorrer do projeto.

Em sua justificação, a autora afirma que o seu 
projeto tem o propósito de criar um mecanismo le-
gal que contribua decisivamente para a preservação 
do patrimônio histórico e artístico de nosso país, em 
face do aumento, no Brasil, de ocorrências de roubo 
de obras de arte, documentos históricos, fotografias e 
peças sacras em museus, santuários e igrejas, consti-
tuindo o tráfico de bens culturais o terceiro crime mais 
rentável no mundo, somente perdendo para o tráfico 
de armas e de drogas.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprecia-
do pelas Comissões de Educação e Cultura (CEC) e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), sendo 
aprovado em ambas as Comissões, com substitutivos 
e, encaminhado, no final do ano de 2011, ao Senado 
Federal para revisão.

Nesta Casa, o projeto foi despachado inicialmente 
a esta CCJ, devendo, em seguida, ir à Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte (CE), onde será exami-
nada em decisão terminativa.

II – Análise

Por força do disposto no art. 101, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal (RISF), cabe a esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, e re-
gimentalidade das matérias que lhe forem submetidas.

O projeto vai ao encontro das normas constitu-
cionais atinentes à cultura, contidas nos arts. 215 e 
216 da Lei Maior, especialmente, por contribuir para a 
defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro 
(art. 215, § 3º, inciso I, CF), indicando ao poder públi-
co formas de preservação e proteção do patrimônio 
cultural, conforme exige o exposto no § 1º do art. 216 
da Constituição Federal.

Quanto ao exame do mérito, que deverá ser fei-
to com mais propriedade pela CE – que é a comissão 
que tem a competência para opinar sobre instituições 
educativas e culturais, conforme prevê o art. 102, inci-
so I, do RISF, tendo, também, a decisão terminativa a 
respeito deste projeto –, entendemos que a legislação 
vigente que trata da destinação dos bens de valor cul-
tural, artístico e histórico que tenham sido apreendidos 
em controle aduaneiro ou fiscal e submetidos à pena de 
perdimento, cedidos em pagamento de dívida ou aban-
donados não é suficientemente abrangente em suas 
hipóteses como está proposto no projeto em exame.

É o que se constata quanto à destinação de mer-
cadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional 
ou objeto de pena de perdimento, administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que é 
regida pelas normas estabelecidas na Portaria MF nº 
282, de 9 de junho de 2011, e Portaria RFB nº 3.010, 
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de 29 de junho de 2011, por força do Decreto-Lei nº 
1.455, de 7 de abril de 1976, modificado pela Lei nº 
12.350, de 20 de dezembro de 2010, que não têm uma 
disciplina específica e satisfatória para os bens que 
são objeto do projeto do ponto de vista das instituições 
vinculadas ao patrimônio cultural, histórico e artístico.

Entendemos, por conseguinte, não haver óbice 
à aprovação do projeto em exame.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade, regimentalidade e aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2011.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Inácio 
Arruda, Relator.
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PARECER Nº 496, DE 2013 
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Relatora: Senadora Lídice da Mata

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) o Projeto de Lei da Câmara 
nº 97, de 2011 (Projeto de Lei nº 2.935, de 2008, na 
origem), da Deputada Alice Portugal, que dispõe so-
bre a destinação dos bens de valor cultural, artístico 
ou histórico aos museus, nas hipóteses que descreve.

De seus oito artigos, o primeiro relaciona as hi-
póteses em que os bens de valor cultural, artístico ou 
histórico integrantes do patrimônio da União podem ser 
considerados disponíveis para destinação ao patrimô-
nio dos museus federais, quais sejam: apreensão em 
controle aduaneiro ou fiscal, seguida de pena de per-
dimento; cessão em pagamento de dívida; e abandono.

O art. 2º define como “bem de valor cultural” aque-
les referidos nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.

O art. 3º explicita que os bens disponíveis destina-
dos à unidade museológica da União serão integrados 
ao seu patrimônio, excetuando dessa determinação, 
no parágrafo único, os bens que façam parte do acervo 
de instituições culturais sob a administração ou guar-
da de órgãos ou entidades da administração pública 
federal até a data de publicação da lei.

O art. 4º estabelece que os órgãos e entidades 
da administração federal e da justiça federal devem 
notificar o órgão da União responsável pela gestão dos 
museus sobre a disponibilidade dos bens referidos a 
cada novo ingresso.

O art. 5º, por sua vez, determina que, após a no-
tificação, o Ministério da Cultura, por meio do órgão ou 
entidade responsável, deve manifestar-se quanto ao 
interesse na destinação dos bens e cuidar da sua trans-
ferência à entidade de destino. Seu parágrafo primeiro 
manda que o Conselho Consultivo de Patrimônio Mu-
seológico do Instituto Brasileiro de Museus seja ouvido 
previamente sobre a conveniência da destinação dos 
bens, enquanto o parágrafo segundo estabelece que 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
deve pronunciar-se em relação à destinação dos bens 
tombados em âmbito federal.

O art. 6º dispõe que a União pode permitir a 
guarda e a administração dos bens referidos, quando 
adequado para sua preservação e difusão, por museus 
das três esferas de governo. O parágrafo primeiro dá 
preferência de destinação às instituições federais, en-
quanto o segundo admite que a guarda e administração 
em questão sejam transferidas para museus privados, 
desde que sem fins lucrativos e integrantes do Sistema 
Brasileiro de Museus.

O art. 7º, por fim, torna nula a destinação a mu-
seus dos bens descritos no art. 1º que não observar as 
disposições da lei projetada, enquanto o art. 8º estabe-
lece sua vigência para a respectiva data de publicação.

Na justificação, a autora enfatiza a necessidade 
de se criarem mecanismos legais que contribuam para 
a preservação do patrimônio histórico e artístico do 
País, voltando-se, no caso específico, para a destina-
ção adequada dos bens apreendidos, abandonados 
ou depositados nos diversos órgãos da administração 
pública ou da Justiça Federal, tornando-os disponíveis 
à sociedade por meio dos museus.

O projeto foi apreciado pela Comissão de Edu-
cação e Cultura (CEC) e pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados, sendo aprovado em cada uma delas na 
forma de emenda substitutiva.

No Senado Federal, a proposição foi encaminha-
da, inicialmente, à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), recebendo parecer por sua cons-
titucionalidade, juridicidade e regimentalidade, reco-
mendando ainda, quanto ao mérito, sua aprovação. O 
PLC nº 97, de 2011, foi enfim encaminhado a esta Co-
missão, onde terá apreciação terminativa, nos termos 
do inciso IV do § 1º do art. 91 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF).

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

O teor da proposição, que trata de normas gerais 
sobre cultura e instituições culturais, insere-a no âm-
bito daquelas previstas no art. 102, inciso I, do RISF, 
sobre as quais deve opinar a Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte.

Sendo a essência do PLC nº 97, de 2011, a ga-
rantia de destinação a museus de bens de valor cul-
tural, artístico ou histórico, quando se integram, em 
determinadas hipóteses, ao patrimônio da União, seu 
propósito se mostra amplamente meritório.

Após a tramitação na Câmara dos Deputados, 
quando foram aprovados dois diferentes substitutivos, 
a proposição chega ao Senado em forma aperfeiçoada.

No art. 1º, em que se definem as três hipóteses 
que tornam os bens disponíveis para destinação ao 
patrimônio de museus, estes são restritos ao âmbito 
federal. No art. 6º, é admitida, entretanto, a destinação 
como transferência da guarda e da administração do 
bem para museus pertencentes às esferas federal, es-
tadual ou municipal e mesmo, conforme o parágrafo 
segundo, para museus privados com as característi-
cas especificadas.

Convém, apenas, aprimorar a redação do caput 
do art. 6º, uma vez que “a guarda e a administração” 
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devem ser vinculadas aos “bens referidos nesta Lei” 
por meio do pronome possessivo “sua”; e a expressão 
“museus pertencentes à esfera federal, estadual e mu-
nicipal” deve ser substituída por “museus pertencentes 
às esferas federal, estadual ou municipal”. Deve-se 
corrigir ainda, por meio de outra emenda de redação, 
erro gramatical do § 1º do art. 6º, trocando-se “será 
dado preferência” por “será dada preferência”.

A proposição cria também uma sistemática de 
comunicação e deliberação, que se inicia pela notifica-
ção da disponibilidade de bens, a cada novo ingresso, 
feita pelos órgãos e entidades da administração federal 
e da Justiça Federal ao órgão da União responsável 
pela gestão dos museus (art. 4º). Em seguida, confor-
me o art. 5º, o Ministério da Cultura, por meio do órgão 
ou entidade responsável, deve manifestar-se quanto 
ao interesse na destinação dos bens, não sem antes 
ouvir, como consta do parágrafo primeiro, o Conse-
lho Consultivo de Patrimônio Museológico do Instituto 
Brasileiro de Museus. No caso de bens tombados em 
âmbito federal, deve ser também ouvido, corno dispõe 
o segundo parágrafo, o Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional.

Constatamos, entretanto, um problema redacional 
no art. 4º, que se revela, inclusive, pela incongruência 
com a redação adotada no art. 5º Se no art. 4º prevê-se 
que se deva “notificar o órgão da União responsável 
pela gestão de museus”, o art. 5º adota a expressão 
“O Ministério da Cultura, por meio do órgão ou entida-
de responsável, quando notificado”. Convém adotar o 
mesmo cuidado da fórmula empregada no art. 5º no 
artigo anterior, uma vez que a natureza da instância 
responsável pela gestão dos museus pode ser mudada 
ao longo do tempo de vigência da lei projetada. Vale 
aduzir que, atualmente, a gestão dos museus da União 
é de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM), criado pela Lei nº 11.906, de 20 de janeiro 
de 2009, com personalidade jurídica de direito público 
(art. 1º), o que o define como uma entidade autárquica 
e, não, rigorosamente, como um órgão, conforme as 
conceituações do art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.784, de 29 
de janeiro de 1999, que “regula o processo adminis-
trativo no âmbito da Administração Pública Federal”.

Propomos, então, uma emenda que, a nosso ver, 
aperfeiçoa a redação do art. 4º, adotando, em conso-
nância com a redação do art. 5º, a alternativa “órgão 
ou entidade da União responsável pela gestão dos mu-
seus”, além de empregar iniciais maiúsculas em “Justiça 
Federal” e de relacionar os “bens referidos” ao art. 1º

Por fim, assinalamos que o art. 7º tem a função 
de realçar o que já estava implícito na lei projetada, 
ao referir-se à nulidade da destinação aos museus 
dos bens em causa quando não forem observadas as 
disposições da mesma lei. Ocorre que, se é assim em 
relação à “destinação aos museus”, também o é em 

relação a qualquer outra destinação, motivo pelo qual 
a palavra “museus” merece ser suprimida. Ademais, 
deve-se suprimir também a vírgula que separa “no art. 
1º” de “sem a observância do disposto nesta Lei”, uma 
vez que a última expressão adverbial tem sentido res-
tritivo, e não meramente explicativo.

III – Voto

Mediante o exposto, o voto é pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2011 (Projeto 
de Lei nº 2.935, de 2008, na origem), com as seguin-
tes emendas:

EMENDA Nº 1– CE (DE REDAÇÃO)

Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei da Câmara nº 
97, de 2011 (Projeto de Lei nº 2.935, de 2008, na ori-
gem), a redação:

“Art. 4º Cabe aos órgãos e entidades da admi-
nistração federal e da Justiça Federal notificar 
o órgão ou entidade da União responsável pela 
gestão dos museus sobre a disponibilidade dos 
bens referidos no art. 1º, a cada novo ingresso.”

EMENDA Nº 2 – CE (DE REDAÇÃO)

Dê-se ao art. 6º, caput, do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 97, de 2011 (Projeto de Lei nº 2.935, de 2008, 
na origem), a seguinte redação:

“Art. 6º A União, objetivando a adequada pre-
servação e difusão dos bens referidos nesta 
Lei, poderá permitir sua guarda e administração 
por museus pertencentes às esferas federal, 
estadual ou municipal.”

EMENDA Nº 3 – CE (DE REDAÇÃO)

No art. 6º, § 1º, do Projeto de Lei da Câmara nº 
97, de 2011 (Projeto de Lei nº 2.935, de 2008, na ori-
gem), onde se lê “será dado preferência”, leia-se “será 
dada preferência”.

EMENDA Nº 4 – CE (DE REDAÇÃO)

Dê-se ao art. 7º do Projeto de Lei da Câmara nº 
97, de 2011 (Projeto de Lei nº 2.935, de 2008, na ori-
gem), a seguinte redação:

“Art. 7º É nula a destinação dos bens de valor 
cultural, artístico ou histórico adquiridos na 
forma das hipóteses descritas no art. 1º sem 
a observância do disposto nesta Lei.”

Sala da Comissão, 4 de junho de 2013.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA E ESPORTE

SECRETARIA DA COMISSÃO

TEXTO FINAL  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 97, DE 2011

Dispõe sobre a destinação dos bens de va-
lor cultural, artístico ou histórico aos mu-
seus, nas hipóteses que descreve.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Consideram-se disponíveis para ser desti-

nados ao patrimônio dos museus federais os bens de 
valor cultural, artístico ou histórico que fazem parte do 
patrimônio da União, nas seguintes hipóteses:

I – apreensão em controle aduaneiro ou fis-
cal, seguida de pena de perdimento, após o 
respectivo processo administrativo ou judicial;
II – cessão em pagamento de dívida;
III – abandono.

Art. 2º Entende-se por bem de valor cultural os de-
finidos no art. 215 e no art. 216 da Constituição Federal.

Art. 3º Os bens disponíveis, quando destinados 
a Unidade Museológica da União, integrar-se-ão ao 
seu patrimônio.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste 
artigo aos bens de valor cultural que façam parte do 
acervo de instituições de caráter cultural sob a adminis-
tração ou guarda de órgãos ou entidades da administra-
ção pública federal até a data da publicação desta Lei.

Art. 4º Cabe aos órgãos e entidades da adminis-
tração federal e da Justiça Federal notificar o órgão ou 
entidade da União responsável pela gestão dos museus 
sobre a disponibilidade dos bens referidos no art. 1º, 
a cada novo ingresso.

Art. 5º O Ministério da Cultura, por meio do órgão 
ou entidade responsável, após ser notificado, manifes-
tar-se-á quanto ao interesse na destinação dos bens 
e cuidará da transferência do bem à entidade a que 
esse for destinado.

§ 1º O Conselho Consultivo de Patrimônio Muse-
ológico do Instituto Brasileiro de Museus será ouvido 
previamente sobre a conveniência de se destinar o 
bem aos museus.

§ 2º Em se tratando de bens tombados em âmbito 
federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional deverá pronunciar-se quanto à destinação 
dos bens aos museus.

Art. 6º A União, objetivando a adequada preser-
vação e difusão dos bens referidos nesta Lei, poderá 
permitir sua guarda e administração por museus per-
tencentes às esferas federal, estadual ou municipal.

§ 1º Será dada preferência de destinação às ins-
tituições museológicas federais.

§ 2º A União poderá permitir que a guarda e a 
administração sejam transferidas para museus priva-
dos, desde que sem fins lucrativos e integrantes do 
Sistema Brasileiro de Museus.

Art. 7º É nula a destinação dos bens de valor 
cultural, artístico ou histórico adquiridos na forma das 
hipóteses descritas no art. 1º sem a observância do 
disposto nesta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2013.

LEGISLAÇÃO CITADA, 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais.
....................................................................................

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cul-
tura, de duração plurianual, visando ao desenvolvi-
mento cultural do País e à integração das ações do 
poder público que conduzem à: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005) 

I – defesa e valorização do patrimônio cultural 
brasileiro. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
48, de 2005)
....................................................................................

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, tomados indi-
vidualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
....................................................................................

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da co-
munidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.455, DE 7 DE ABRIL DE 1976

Texto compilado

Dispõe sobre bagagem de passageiro pro-
cedente do exterior, disciplina o regime de 
entreposto aduaneiro, estabelece normas 
sobre mercadorias estrangeiras apreendi-
das e dá outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999

Regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal.

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre 
o processo administrativo no âmbito da Administra-
ção Federal direta e indireta, visando, em especial, à 
proteção dos direitos dos administrados e ao melhor 
cumprimento dos fins da Administração.
....................................................................................

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – órgão – a unidade de atuação integrante da 

estrutura da Administração direta e da estrutura da 
Administração indireta;

II – entidade – a unidade de atuação dotada de 
personalidade jurídica;

III – autoridade – o servidor ou agente público 
dotado de poder de decisão.
....................................................................................

LEI Nº 11.906, DE 20 DE JANEIRO DE 2009

Cria o Instituto Brasileiro de Museus – 
IBRAM, cria 425 (quatrocentos e vinte e 
cinco) cargos efetivos do Plano Especial de 
Cargos da Cultura, cria Cargos em Comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS e Funções Gratificadas, 
no âmbito do Poder Executivo Federal, e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 1º Fica criado o Instituto Brasileiro de Museus 

– IBRAM, autarquia federal, dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com autonomia administra-
tiva e financeira, vinculada ao Ministério da Cultura, 
com sede e foro na Capital Federal, podendo estabe-
lecer escritórios ou dependências em outras unidades 
da Federação.
....................................................................................

LEI Nº 12.350, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Dispõe sobre medidas tributárias referentes 
à realização, no Brasil, da Copa das Con-
federações Fifa 2013 e da Copa do Mundo 
Fifa 2014; promove desoneração tributária 
de subvenções governamentais destinadas 
ao fomento das atividades de pesquisa tec-
nológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica nas empresas; altera as Leis nºs 
11.774, de 17 de setembro de 2008, 10.182, 
de 12 de fevereiro de 2001, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988, 9.959, de 27 de janeiro de 2000, 
10.887, de 18 de junho de 2004, 12.058, de 
13 de outubro de 2009, 10.865, de 30 de abril 
de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
12.024, de 27 de agosto de 2009, 9.504, de 
30 de setembro de 1997, 10.996, de 15 de 
dezembro de 2004, 11.977, de 7 de julho de 
2009, e 12.249, de 11 de junho de 2010, os 
Decretos-Leis nºs 37, de 18 de novembro de 
1966, e 1.455, de 7 de abril de 1976; revoga 
dispositivos das Leis nºs 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 8.630, de 25 de fevereiro 
de 1993, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá 
outras providências.

....................................................................................

OF. nº 58/2013/CE

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Aprovação da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2011, de 
autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Alice 
Portugal, que “Dispõe sobre a destinação dos bens de 
valor cultural, artístico ou histórico aos museus, nas 
hipóteses que descreve.”, com as emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 58, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2011.
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É o seguinte o Ofício:

Of. nº 58/2013/CE

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Aprovação da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 97, 
de 2011, de autoria de Sua Excelência a Senhora 
Deputada Alice Portugal, que “Dispõe sobre a desti-
nação dos bens de valor cultural, artístico ou histórico 
aos museus, nas hipóteses que descreve”, com as 
emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Com referência ao Ofício nº 58, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg, 
do PSB do Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, on-
tem tive a oportunidade de subir a esta tribuna para 
falar dos desafios que o Brasil enfrentará na questão 
do meio ambiente. 

Pude falar da implementação do Código Flores-
tal, da necessidade de implantação e fortalecimento 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas, dos desafios 
referentes à implantação da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, entre outros desafios. 

Quando falamos em meio ambiente, de modo ge-
ral, o que vem à nossa mente são estes temas: Floresta 
Amazônica, Mata Atlântica e efeito estufa. Poucos são 
os que se lembram do continente antártico. 

Por isso, no dia de hoje, eu gostaria de falar um 
pouco sobre essa área tão isolada e, ao mesmo tempo, 
tão importante para o equilíbrio ecológico do Planeta. 

Inicialmente, é importante destacar que a Antár-
tica está internacionalmente protegida de qualquer ex-
ploração econômica e ação militar até o ano de 2048. 
Isso se dá por força de um tratado assinado em 1º de 
dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a 

posse de partes daquele continente. A única atividade 
que pode ser desenvolvida naquela região é a pesqui-
sa científica para fins pacíficos.

O Brasil ratificou esse tratado em 1975, tendo 
como seus grandes objetivos o desenvolvimento de 
pesquisas de alto nível no continente, bem como a 
garantia do respeito aos princípios fundamentais do 
Sistema do Tratado da Antártida. Esses objetivos vi-
sam à cooperação internacional e à produção do co-
nhecimento científico em prol da humanidade, bem 
como à manutenção do meio ambiente e da paz no 
continente antártico.

Para dar cumprimento ao tratado, Sr. Presiden-
te, em 1982, o Governo brasileiro criou o Proantar – 
Programa Antártico Brasileiro e, naquele mesmo ano, 
realizou sua primeira expedição ao continente gelado, 
com o Navio de Apoio Oceanográfico “Barão de Teffé”. 
O sucesso dessa missão, denominada Operação An-
tártica I, resultou no reconhecimento internacional de 
nossa presença na Antártica, o que permitiu, em 12 de 
setembro de 1983, a aceitação do Brasil como Parte 
Consultiva do Tratado da Antártica.

Em 6 de fevereiro de 1984, foi instalada a Estação 
Antártica “Comandante Ferraz”, localizada na Penín-
sula Keller, Baía do Almirantado, na Ilha Rei George. 
A primeira equipe, composta de doze homens, guar-
neceu os 8 módulos da Estação durante 32 dias, no 
período de verão, deixando-a desativada até o início 
da próxima operação. Em 1986, nossa Estação entrou 
em caráter operacional, passando a funcionar durante 
os 365 dias do ano.

Quero registrar aqui, Sr. Presidente, que foi uma 
das maiores emoções que senti na minha vida quando 
tive a oportunidade de descer na base brasileira, na 
Estação Antártica “Comandante Ferraz”, na Antártica. 
Tive um grande orgulho de ver a presença brasileira 
naquele continente, cooperando com as pesquisas 
científicas e com o desenvolvimento do conhecimento 
mundial em prol da paz mundial.

Em 6 de fevereiro de 1984, foi instalada, como 
disse, a Estação Antártica “Comandante Ferraz”. 

Quando falamos em pesquisa científica na An-
tártica, no fundo dos mares ou mesmo na Lua, mui-
tos acham que isso significa perda de tempo, dinheiro 
jogado fora, e que o Brasil poderia muito bem gastar 
esse dinheiro de uma outra forma, gerando empregos 
e renda para o nosso povo.

É bom que esclareçamos, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, porque talvez esse seja um dos mo-
tivos que, historicamente, tenha levado ao contingen-
ciamento orçamentário do Proantar, o que, por muito 
pouco, não comprometeu a continuidade das pesqui-
sas lá desenvolvidas.



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34817 

Então, por que é importante pesquisar na An-
tártica?

Primeiro, porque não podemos entender o clima 
no Brasil sem entender o clima da Antártica, e isso é 
fundamental para que façamos previsões meteoroló-
gicas cada vez mais precisas, o que tem impacto dire-
to na agricultura e na aviação, apenas para citar dois 
exemplos. Outro ponto estratégico para o Brasil é a 
pesquisa geológica. Isso porque a abertura do Atlântico 
Sul, o desenvolvimento das bacias, todos os recursos 
de óleo e gás existentes na região estão associados à 
separação dos continentes, à separação da Antártica 
da América do Sul e da África. Então, é fundamental 
compreender todos esses processos para identificar 
potenciais riquezas minerais presentes naquela região, 
inclusive petróleo.

Atualmente, o Brasil desenvolve, ao todo, 23 pro-
jetos de pesquisa científica na Antártica. Entre eles há 
projetos de observação atmosférica, geologia, ciências 
biológicas, monitoramento ambiental de baleias e algas, 
monitoramento climático e o projeto criosfera, que se 
desenvolve no interior do continente.

Por isso, na verdade, a pesquisa na Antártica não 
é um gasto; ao contrário, é um grande investimento 
que o País faz em seu próprio benefício, não apenas 
econômico, mas também político, porque reafirma 
a presença do Brasil no cenário internacional e nas 
pesquisas de ponta que estão sendo realizadas no 
continente antártico.

Por esse motivo, Sr. Presidente, gostaria de la-
mentar aqui a ocorrência do incêndio na Estação An-
tártica “Comandante Ferraz”, em 25 de fevereiro de 
2012, que, além de ter destruído as instalações da 
base, deixou duas pessoas mortas. 

De acordo com a Marinha, 70% das instalações 
foram destruídas pelo fogo, incluindo o prédio principal, 
onde ficavam a parte habitável e alguns laboratórios 
de pesquisas. Ficaram intactos os refúgios, os labo-
ratórios de meteorologia, química e de estudo da alta 
atmosfera, os tanques de combustíveis e o heliponto, 
que ficam separados do prédio principal. Veículos e 
tratores que sofreram poucos danos foram trazidos ao 
Brasil para reparo; os demais permaneceram no local.

É lamentável, Sr Presidente, que isso tenha ocor-
rido. É uma tragédia, em todos os sentidos. Felizmente, 
o que se perdeu de dados, que estavam nos equipa-
mentos destruídos, foi muito pouco. Os pesquisadores 
mandavam os dados regularmente para o Brasil, e 
muitos tinham back-up de tudo. Então, o trabalho não 
foi interrompido. 

Passado aquele momento, o governo brasileiro 
vem realizando incansáveis esforços para a remoção 
dos escombros acumulados depois do incêndio e para 

a reconstrução da estação. Com esse objetivo, foram 
liberados emergencialmente, em junho de 2012, R$40 
milhões. De acordo com a Marinha, foram retiradas cer-
ca de 800 toneladas de destroços do incêndio, trazidos 
ao Brasil pelo navio Germânia para serem descartados.

Além disso, entre novembro de 2012 e março de 
2013, cerca de duzentos homens, sendo cem em terra, 
trabalharam diariamente no processo de desmontagem 
da antiga estação e construção dos Módulos Antárti-
cos Emergenciais (MAE), conjunto de contêineres que 
abrigará pesquisadores e militares por um período mí-
nimo de cinco anos, até que saia do papel o projeto do 
novo complexo brasileiro no continente. De fabricação 
canadense, os módulos foram adquiridos por licitação 
emergencial e custaram R$14 milhões, montante que 
serviu para cobrir os produtos e a operação logística.

O novo abrigo já está funcionando desde março 
deste ano. É composto por seis dormitórios, uma en-
fermaria, uma cozinha, além de refeitório, escritório e 
um laboratório. Há ainda dois contêineres destinados 
para o tratamento de esgoto, três para geração e dis-
tribuição de energia e mais um para o fornecimento 
de água potável.

Quero destacar que para a sua construção foi 
empreendida uma cooperação internacional digna do 
nosso aplauso. O abrigo provisório que servirá de base 
brasileira foi montado na África do Sul e no Canadá, 
sendo unificado posteriormente em Buenos Aires, na 
Argentina. De lá, foi levado de caminhão até Punta 
Arenas, no Chile, onde embarcou no navio San Blás 
até a estação brasileira no continente gelado. Foi um 
gesto de solidariedade desses países irmãos que re-
sume bem o que significa estar na Antártica.

Nesse mesmo espírito de cooperação e solida-
riedade, está o acordo firmado pelo Estado brasileiro 
e o Estado chileno, em janeiro deste ano, para que 
possamos usar as instalações da base chilena na An-
tártica, enquanto reconstruímos a nossa estação de 
pesquisas. Como bem disse a Presidenta Dilma na-
quela ocasião, “essa cooperação inter-regional passa 
a ser um elemento fundamental para a superação e 
para construção de um mundo que cresce, que distri-
bui renda e que beneficia suas populações”.

É importante destacar também, Sr. Presidente, 
que, em janeiro deste ano, a Marinha abriu concurso 
para escolher o melhor projeto de arquitetura e os pro-
jetos complementares para a reconstrução da estação.

Esse concurso foi vencido pela equipe do Estú-
dio 41, de Curitiba, que projetou uma estrutura de 3,2 
mil metros quadrados, que contará com 19 laborató-
rios e capacidade para 64 pessoas no verão e 34 no 
inverno. O investimento estimado para sua construção 
é de R$72 milhões, muito pouco perto dos benefícios 
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que ela trará para o País e para o povo brasileiro. Sua 
construção começará no próximo verão antártico (no-
vembro de 2013) e ficará pronta até 2015.

Quero, neste momento, parabenizar os vencedo-
res desse concurso de arquitetura, que conseguiram 
suplantar 73 outros projetos. Para isso, fizeram uma 
grande pesquisa nas estações que já existem na Antárti-
ca, para ver como elas se adaptam às condições de frio 
extremo. Isso é muito importante para a sobrevivência 
e o conforto de nossos pesquisadores naquela região.

É importante ressaltar também, Srªs e Srs. Sena-
dores, o compromisso desse projeto com a sustentabi-
lidade. Na nova estação brasileira na Antártica, serão 
utilizadas energias renováveis. Além de geradores à 
base de etanol, haverá torres eólicas compactas e pai-
néis para captar energia solar. Além disso, por questões 
logísticas e ambientais, a nova base será dividida em 
módulos, que serão pré-fabricados e enviados prati-
camente prontos para serem montados na Antártica. 
E, para não repetir a tragédia que se abateu sobre a 
base em 2012, a nova estação contará com portas 
corta-fogo, 15 saídas de emergência e sprinklers em 
todas as suas dependências.

Quero destacar também, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, que a construção da nova base 
brasileira na Antártica, apesar das circunstâncias trá-
gicas em que se insere, faz parte do plano de ação 
para modernizar e racionalizar as pesquisas do País 
naquela região, plano esse que está sendo elaborado 
pelos maiores especialistas brasileiros no assunto, 
com a chancela do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação. O objetivo do plano é, sobretudo, integrar 
e modernizar as atividades de pesquisa, aumentando 
a destinação de recursos e colocando o País em uma 
posição de protagonismo na ciência antártica.

Essa é uma iniciativa louvável do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, que devemos aplaudir 
porque, como sabemos, ao longo dos 31 anos de exis-
tência do Proantar, as verbas e a atenção destinadas 
aos projetos científicos tiveram altos e baixos, e este é 
um grande problema do financiamento das atividades 
científicas: a falta de regularidade.

Por isso, como integrante da Frente Parlamentar 
Proantar, manifesto o meu total apoio ao Programa 
Antártico Brasileiro, destacando que essa Frente Par-
lamentar foi constituída em 2007, com o objetivo de 
auxiliar no levantamento de recursos e na transposi-
ção de obstáculos para promover o desenvolvimento 
do Programa Antártico Brasileiro.

Atualmente, a Frente conta com 54 Senadores 
e 121 Deputados e é presidida pelo eminente Sena-
dor Cristovam Buarque, que ouço com muita alegria 
neste momento.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Rodrigo Rollemberg, fico feliz de ver aqui um 
Senador – e temos alguns – que traz a essa tribuna o 
nosso Proantar – Programa Antártico Brasileiro. O Bra-
sil tem orgulho de algumas coisas, como Itaipu, como 
a nossa rede de telecomunicações, de televisão, que 
chega a toda parte, como a Petrobras, como os Cor-
reios e diversos outros que funcionam bem, Senador 
Acir. De vez em quando, alguma dessas áreas entra 
em crise. Mas há um desses setores de orgulho brasi-
leiro que é pouco lembrado, que é o projeto do Brasil 
na Antártica. Nós somos um dos poucos países que 
têm um pé na Antártica, que têm uma base na Antár-
tica. Algumas são maiores que a nossa, obviamente, 
mas, de qualquer maneira, lá estamos com um grupo 
de soldados, envolvendo especialmente a Marinha 
e a Aeronáutica, mas com muitos cientistas. Todos 
ali na ponta de pesquisas em relação à Antártica em 
que o mundo inteiro está de olho, no que se refere a 
mudanças climáticas – que é um setor em que o se-
nhor tem trabalhado muito –, mas também à produ-
ção de alimentos, à vida marinha... E o Brasil tem que 
se orgulhar cada vez mais. Eu tenho insistido, como 
Presidente da Bancada de apoio ao Proantar, que a 
gente leve o máximo possível de informações sobre 
o Proantar para as crianças brasileiras. As crianças 
americanas têm como ícone, que elas defendem, os 
astronautas. A gente não vai ter astronautas em mui-
tos anos ainda, porque não estamos investindo corre-
tamente no setor, como investíamos antes. Paramos. 
Mas, pelo menos, temos uma coisa de que podemos 
nos orgulhar: a nossa presença na Antártica. Eu acho 
que é um motivo de grande orgulho. Aquele incêndio 
que houve ali, aquela fatalidade agora está sendo su-
perada completamente, o que mostra uma capacidade 
grande de recuperação. No dia da escolha do projeto 
arquitetônico das novas bases físicas premiadas, eu fiz 
questão de dizer que o Proantar saiu do incêndio mais 
forte do que estava, porque mostrou a capacidade de 
repor aquilo que perdeu e a capacidade brasileira do 
Parlamento, que se envolveu muito, colocando emen-
das do Governo brasileiro. A Presidenta Dilma teve um 
papel importante no apoio à recuperação da nossa 
base. Eu espero que tenhamos, em breve, uma base 
no Polo Norte, onde só estão, até agora, os america-
nos. O Brasil já está com uma mais próxima do Polo, 
mas ainda longe. Então, demos todo o apoio. Eu fico 
muito feliz de ser Presidente da Frente Parlamentar de 
Apoio ao Proantar, certo de que estou prestando um 
bom serviço ao meu País. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque, 
pela contribuição de V. Exª ao liderar essa Frente Par-
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lamentar de Apoio ao Proantar. Como disse V. Exª, o 
incêndio demonstrou a sensibilidade que o Senado 
Federal tem em relação aos desafios do Proantar. 
Aquele episódio provocou enorme solidariedade do 
Parlamento ao Programa Proantar.

Em consonância com os objetivos da Frente 
Parlamentar, desde o início do meu mandato nesta 
Casa, tenho me empenhado na aplicação continua-
da de recursos no Proantar. Isso porque entendo que 
deve haver uma convergência de esforços para reali-
zar as pesquisas antárticas, uma vez que há interesse 
e compromisso do Brasil com o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia.

De fato, Sr. Presidente, é fundamental carrear 
mais recursos para o projeto e trazer as pesquisas 
antárticas para o cotidiano do brasileiro, para que as 
pessoas entendam e valorizem esse esforço do nos-
so País para promover pesquisas cientificas em uma 
região tão isolada e inóspita.

Quero me solidarizar com a proposta do Se-
nador Cristovam de que o programa antártico seja 
popularizado nas escolas, para que as crianças 
percebam, desde já, a importância de um projeto 
como esse. 

O Proantar já fez 30 anos. Por isso, precisa ter 
maior protagonismo internacional e representar a nossa 
melhor ciência, que evoluiu muito nestes anos. Quero 
aqui destacar um fato importantíssimo nesse sentido: 
em 1994, o Brasil fez o geólogo Antônio Carlos Rocha-
-Campos, da USP, o único presidente não anglo-saxão 
do Scar, que é um comitê científico da Antártica, o 
órgão científico mundial mais importante relacionado 
ao continente.

Então, esse é um fato de relevo, digno de nota, 
que demonstra muito bem a qualidade dos nossos es-
forços e das nossas pesquisas. 

Para encerrar, Sr. Presidente, quero lembrar que 
o meio ambiente é de todos nós. A Terra é o nosso lar, 
e é nossa responsabilidade zelar por sua preservação, 
em beneficio das gerações futuras e de todo o Planeta.

Não há futuro possível sem a preservação do 
meio ambiente.

Que todos possamos perceber isto verdadeira-
mente em nossos corações e despertar para essa re-
alidade, para que o compromisso com o meio ambien-
te não seja apenas objeto de tratados e conferências 
internacionais, mas que seja, sobretudo, um compro-
misso nosso, do dia a dia, como cidadãos brasileiros 
e planetários. E que o Brasil possa ter um papel cada 
vez mais proeminente na pesquisa do continente an-
tártico, buscando sempre a utilização pacífica e sus-
tentável dos seus recursos naturais.

Saudando as pessoas que nos visitam na ma-
nhã de hoje, agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, Sena-
dor Acir Gurgacz, e pelo aparte do eminente Senador 
Cristovam Buarque. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

– RO) – Meus cumprimentos, Senador Rodrigo Rol-
lemberg, pelo seu belo pronunciamento.

Passo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, 
do PDT do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vi-
sitantes que estão na tribuna, ontem, eu falei, aqui, 
sobre a crise de confiança que toca a economia brasi-
leira, por conta, obviamente, e focalizada nos agentes 
econômicos: Ministério da Fazenda e demais órgãos.

Hoje, quero lembrar, aqui, como isso já vem sendo 
falado há algum tempo, nesse pequeno trabalho, inti-
tulado “A Economia está bem, mas não vai bem”, que 
fiz há quase dois anos, em que eu listava um conjunto 
grande de problemas que poderiam ser vistos adian-
te. Embora, naquele momento, não fossem vistos, os 
problemas poderiam ser previstos.

São problemas como a dívida pública, o endivida-
mento familiar, o endividamento das empresas, a taxa 
de juros, que tem um problema sério, porque, se subir 
a taxa de juros, a economia fica com dificuldades e, 
se cair, a gente melhora a economia, mas, ao mesmo 
tempo, fica com dificuldade para atrair mais capital.

Também há problemas como o perfil e a compo-
sição dos gastos públicos, que não tem investimento, 
é gasto de custeio, a logística em infraestrutura, que 
neste momento, Senador Acir, dois anos depois, co-
meçou a aparecer com toda a visibilidade – e o senhor 
é de um Estado que sofre esse problema da logística 
e da infraestrutura para exportar os seus produtos –, 
a carga fiscal, a inflação, que, naquela época, ainda 
era uma coisa que ninguém previa que fosse crescer 
e hoje está saindo do controle, a baixa poupança, que 
continua um problema, a desigualdade, a educação, 
a inovação e intensidade tecnológica, em que a gen-
te está ficando cada vez mais para trás, pois, mesmo 
quando a gente melhora um pouquinho, os outros me-
lhoram muito mais, a nossa competitividade, que não 
apenas é baixa, como também é enfrentada de uma 
maneira errada. A competitividade, daqui para frente, 
não será ganha com redução dos custos do trabalho, 
como se fazia antes, e nem apenas com redução dos 
impostos, através das desonerações, porque elas são 
boas para aquele momento, mas não trazem o impac-
to da permanente e boa competitividade que vem da 
inovação científica e tecnológica. 



34820 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

Há o problema da vulnerabilidade ao setor ex-
terno, e a taxa de câmbio é uma prova disso. A vulne-
rabilidade é um problema porque a dança da taxa de 
câmbio gera problemas, porque uma hora beneficia o 
exportador e outra hora beneficia os turistas, e a gente 
fica sem saber como fazer.

Mais problemas: a burocracia, a corrupção, o cor-
porativismo, que cresce, o risco ecológico – a prova é 
que, no mesmo momento em que os jornais dizem que 
aumentou a safra, ele diz que aumentou o desmate 
em algumas florestas brasileiras –, as amarras cons-
titucionais, um problema que a gente não tem debati-
do. Senador, se chegar aqui uma crise, como chegou 
à Europa, a nossa Constituição não permite enfrentar 
a crise. Como é que a gente vai resolver o problema 
fiscal se um dia o Estado não tiver condições de pagar 
os funcionários? Nenhum país da Europa pode fazer 
isso porque o funcionário é de um país e a moeda é 
de todos. Então, a Grécia não pode fazer inflação para 
pagar os funcionários públicos. Mas aqui a solução 
será a inflação.

E, por último, eu colocava o otimismo. O otimismo 
é um vetor positivo da economia quando você está em-
baixo. Aí você precisa de otimismo. Mas, quando você 
está em cima, se você for otimista demais, o risco é não 
prever a queda. E foi o que aconteceu. E o resultado 
está na primeira página de O Globo: “Agência de risco 
põe Brasil em viés de baixa”. Mas não está só em O 
Globo. Está em O Estado de S. Paulo, no Valor Eco-
nômico, na primeira página. E onde não está primeira 
página, está lá dentro. O Brasil, no cenário mundial, 
hoje, é um país, a partir dessa declaração da Agência 
de Risco S&P, é menos confiável que antes. Some-se 
a isso a revista The Economist de ontem – e a gente 
a recebe pela Internet ao mesmo tempo em que ela 
sai em Londres –, que faz até ironias sobre a econo-
mia brasileira. E olha que ela só elogiava a economia 
brasileira até há pouco tempo.

A realidade – é sobre isto que quero voltar a fa-
lar aqui hoje – é que um dos fatores fundamentais da 
economia chama-se credibilidade. A economia hoje 
funciona muito à base do que o que a gente acha que 
ela vai ser. Se a gente acha que ela vai ser ruim, ela 
fica ruim; se acha que ela vai ser boa, ela fica boa. Há 
um fator psicológico fundamental no funcionamento 
da educação.

E aqui, Senador Acir, nossas autoridades não 
inspiram mais confiança plena, porque o Ministro da 
Fazenda, uma hora, diz que o PIB vai crescer 4%, e, 
no fim, cresce 0,6%, ele faz um pacote hoje e outro 
amanhã. Nada desmoraliza mais uma autoridade eco-
nômica do que pacotes, em que um ajusta aqui, um dia 
desonera a indústria automobilística, outro dia desone-

ra as outras linhas de produção de bens da chamada 
linha branca, de eletrodomésticos, depois tira o IOF. 
Cada dia é um pequeno ajuste. Isso desarticula e des-
moraliza, e, ao desmoralizar, desarticula mais ainda.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – V. Exª me permite, Senador Cristovam?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Sim, claro.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Só para cumprimentar e dar as boas-vindas 
aos estudantes do curso de Direito da Unic – Univer-
sidade de Cuiabá, do campus de Tangará da Serra. 
Sejam todos bem-vindos! (Palmas.)

Deve estar junto o coordenador.
Seja bem-vinda ao nosso Senado!
Muito obrigado.
Obrigado, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Eu quero dizer que é uma satisfação a coincidência 
de vocês estarem aí no momento em que venho aqui, 
porque eu gostaria muito que vocês levassem essa 
preocupação, que é algo fundamental para o futuro do 
Brasil. Repito o título desse trabalho: “A Economia está 
bem, mas não vai bem”. Se olharmos o presente, não 
está mal, mas, se olharmos para o futuro com olhos 
mais profundos, não estamos indo bem.

Ontem, eu disse aqui uma frase, que depois me 
cobraram, mas que repito: o maior problema, a meu 
ver, hoje, do Governo brasileiro está nos olhos. Ele 
nem está vendo longe, nem está passando confian-
ça. Confiança a gente passa pelos olhos, e o futuro a 
gente imagina, simbolicamente, metaforicamente, pelos 
olhos. Não está havendo isso. Ele não está passando 
credibilidade. Não passa a idéia de que sabe para onde 
vamos, a idéia de que estamos ajustando, colocando 
uma pedra aqui, outra ali em um caminho, sem saber 
para onde é que o caminho leva.

Quando comecei a estudar Economia, nós apren-
díamos três fatores de produção: a terra, o trabalho e 
o capital. Essas três coisas produziam tudo. Depois vi-
mos que não adiantava haver esses três sem o como 
fazer – tecnologia. Surgiu um novo fator de produção: o 
como fazer. Mais recentemente, com a globalização, a 
gente viu também que precisaria de uma logística, que 
fizesse as coisas andarem, porque a produção deixou 
de ser feita com base nos produtos que existiam ao 
redor da fábrica. Não. Agora uma fábrica de Rondônia 
vende produtos para uma indústria automobilística de 
São Paulo, que depois vende para outros lugares. A 
logística ficou fundamental.

Mas há um maior do que esses, hoje, que é 
a credibilidade. Quando uma economia não passa 
credibilidade, começa a entrar em fracasso. Quando 
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a economia passa credibilidade, fica em ascensão, 
porque atrai capital, porque põe as pessoas para tra-
balhar. Quando a gente não tem confiança, as coisas 
começam a ir mal.

O Governo brasileiro precisa retomar confiança 
para os brasileiros e para o mundo inteiro. Não esta-
mos passando isso, Senador. E isso é incrível, porque, 
até há dois ou três anos, havia 100% de confiança de 
que a economia iria bem. As autoridades recebiam 
100% da confiança da opinião pública e dos agentes 
econômicos, como os investidores, como os impor-
tadores do exterior, que compram nossos produtos. 
Agora não sabem.

Veja a situação dos importadores lá no exterior. Eles 
não sabem qual a taxa de câmbio que vai estar valendo 
daqui a algum tempo, porque a taxa de câmbio oscila por 
falta de clareza no conjunto das atividades econômicas. 
Não se depende só da taxa de câmbio. É como a taxa de 
juros: tem gente que acha que o Governo deveria subir 
ou baixar a taxa de juros. Não se pode subir ou baixar a 
taxa de juros conforme a vontade do Governo. Existem 
regras. É o mesmo que dizer que se controla a acelera-
ção da gravidade. Ou a taxa de juros segue um conjunto 
de variáveis que até dependem do Governo, mas indire-
tamente e não pela vontade, ou não vai funcionar. Mas, 
quando ela oscila, ela gera uma dúvida. Quando a taxa 
de câmbio oscila, ela gera uma dúvida.

Um dos pontos que eu colocava aqui sobre aque-
les itens era que a taxa de câmbio estava sendo ne-
gativa para a produção industrial, porque o real esta-
va mais valorizado do que deveria, se quiséssemos 
continuar no mercado internacional. Começamos a 
desvalorização. Mas começamos um pouco tarde e 
coincidindo com a inflação. Tínhamos que ter desva-
lorizado lá atrás, quando não havia inflação, porque, 
assim, daria para agüentar sem aumentar os preços. 
Hoje, não. Se o dólar aumenta em relação ao real ou 
se o real se desvaloriza em relação ao dólar, os pro-
dutos que compramos vão subir de preço, e a inflação 
vem. E, hoje, com a globalização, quase tudo o que 
se faz no País é feito com coisas que vêm dos outros 
países. Portanto, a inflação vem com ela. 

Faltou a visão de médio e de longo prazo. Sobrou 
a miopia de olhar a economia como se fosse uma coi-
sa que se esgotasse no próximo mês, ou no final do 
ano, para mostrar que o PIB cresceu, ou na próxima 
eleição. E essa é uma tragédia. A economia vinculada 
à próxima eleição é uma economia que caminha para 
o desastre, porque não tem a perspectiva, não tem 
os olhos para o futuro. E a economia que não tem os 
olhos para o futuro, dirigida por um grupo de pessoas 
que não passa credibilidade nesses olhos, é uma eco-
nomia que não tem também um bom futuro.

Por isso, Senador, esta fala é curta, apenas para 
dizer que ninguém, a meu ver, sabia que a manchete 
de hoje seria essa. Eu não sabia. Mas o que eu falei 
ontem está aqui, agora, sob forma de avaliação de 
uma agência de risco internacional. 

Eu falei pela experiência, falei porque continuo a 
falar – já faz dois anos – que a economia não está indo 
bem, embora pareça que está bem neste momento. 
Falei por causa dos noticiários que ouvíamos, criando 
problemas, e o ministro dizendo uma coisa hoje e outra 
coisa amanhã, fazendo uma coisa hoje e outra coisa 
diferente amanhã, sem uma linha clara, sem uma po-
lítica econômica, apenas pacotes econômicos, coisa 
que a gente tinha aposentado em 1994.

Passamos duas décadas de pacotes, pacotes e 
pacotes. Vinte anos de política econômica. Regressa-
mos ao tempo dos pacotes.

Falei, dando continuidade a essa reflexão que 
faço a cada dia aqui, tentando alertar, mas o otimis-
mo impede de ver. Estamos cegos pelo otimismo. O 
otimismo cega. O otimista não percebe que caminha 
para um abismo, porque, para um otimista, sempre a 
estrada está bem-feita na frente, e ele, às vezes, só 
descobre que a estrada não existe depois que caiu 
no abismo. O otimismo cega. E o Governo brasileiro 
sofre de otimismo. Vejam bem, usei o verbo “sofrer”, 
porque o otimismo é uma coisa que deslumbra, mas é 
uma doença, quando se usa o otimismo para não ver 
o futuro difícil que vem adiante. 

Eu vejo um futuro difícil adiante e, ao fazer o alerta, 
estou querendo dar minha contribuição. Sou obrigado 
a dar essa contribuição como cidadão, como Senador 
do meu País. Acho que a Presidenta Dilma deveria ou-
vir outras vozes, além daquelas que a cercam neste 
momento, no que se refere à economia. Acho que ela 
deve se abrir para ouvir vozes de economistas críticos, 
vozes de políticos da oposição, perceber que, talvez, 
pode ser que, de alguma forma, seu caminho não es-
teja certo. Tem que acender uma luzinha na cabeça da 
Presidenta Dilma no sentido de que as coisas, talvez, 
não estejam bem. Mas, aparentemente, cada vez que 
as coisas não vão bem, eles se fecham mais ainda. E, 
cada vez que faço um discurso aqui de alerta, dizem 
que é um discurso de oposição. Não é de oposição 
ao Governo, porque o meu Partido faz parte da base, 
muito menos de oposição ao Brasil, porque eu jamais 
conseguiria fazer. É um discurso de alerta. Desperte-
mos. Despertemos enquanto é tempo de evitar uma 
tragédia maior. 

A Espanha viveu um otimismo igual ao brasileiro. 
Portugal, igual; Grécia, igual. Era um otimismo geral. 
De repente, caíram na real. O Brasil precisa sentir a 
realidade, perceber os riscos. Pelo menos, quando co-
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meça a sair aqui, talvez se descubra que há perigo à 
vista. Acendamos a luz amarela e procuremos resolvê-
-la com diálogo, e não com a cabeça, batendo contra 
a parede, como parece que é o que vêm fazendo hoje 
as autoridades econômicas do Governo. 

Pior – e eu concluo – é que, quando as coisas 
chegam até certo ponto, é possível que as autorida-
des econômicas se ajustem, mas chega a um ponto 
em que a única saída é mudar as autoridades econô-
micas; chega a um ponto em que a única maneira de 
recuperar a credibilidade não é mais fazendo o que 
é certo, mas mudando quem está errado. E eu temo 
que já tenhamos chegado a esse ponto, em que as 
autoridades tenham que ser mudadas, substituídas, 
para recuperar-se a credibilidade. Não apenas pelo 
que as novas autoridades vão fazer de diferente, mas 
também pela cara diferente que elas tenham, porque 
a credibilidade não vem só das ações, vem também 
de quem as faz. 

Digo isso com certa tristeza, porque não é bom 
mudar autoridade econômica, já que ela carrega uma 
experiência, carrega uma visão, mas há momentos 
em que não há outra saída a não ser mudar as auto-
ridades que dirigem a economia. E, talvez, estejamos 
chegando muito perto desse ponto de não retorno, em 
que a continuação das mesmas autoridades levará à 
continuação dos mesmos erros.

É isso, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buar-
que, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo 
Rollemberg.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o 
Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Meus cumprimentos, Senador Cristovam Bu-
arque, pelo seu pronunciamento, V. Exª que é nosso 
grande Líder do PDT. É um prazer ouvi-lo discorrer 
sobre um tema da maior importância com relação à 
economia do nosso País. 

Realmente, uma das grandes preocupações que 
nós temos é esse desaquecimento da economia brasi-
leira, que se deve em parte à desindustrialização que 
acontece no País. Hoje, estamos exportando commo-
dities e importando manufaturados. Temos que, se 
não for possível inverter, equilibrar essa posição da 
economia brasileira.

Convido V. Exª para assumir a Presidência dos 
trabalhos, para que eu possa fazer o meu discurso, 
nesta manhã de sexta-feira.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Com o maior prazer.

O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sr. Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – RO) – Passo a palavra ao Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Cristovam Buarque, que 
preside os trabalhos nesta manhã, Sras e Srs. Sena-
dores, nossos amigos que nos acompanham através 
da TV Senado, da Rádio Senado, eu ouvi atentamente 
o seu pronunciamento, Senador Cristovam, e volto a 
colocar que a grande preocupação que temos – e já 
por muitas vezes usamos esta tribuna para alertar o 
nosso Governo – é com relação à desindustrialização 
no Brasil. Nós estamos importando muitos manufatu-
rados e diminuindo a produção industrial no País. Essa 
é uma grande preocupação.

O que tem salvado a economia brasileira é o se-
tor do agronegócio. A produção de grãos no País tem 
crescido, tem mantido um crescimento bem acima 
da média de outros crescimentos no nosso País. É o 
que tem segurado a economia brasileira, é o que tem 
dado um superávit na balança comercial brasileira. É 
realmente um segmento que tem tido investimento por 
parte do Governo, mas, principalmente, por parte da 
população que faz a agricultura brasileira. Os nossos 
agricultores têm tido um papel fundamental no cres-
cimento, no desenvolvimento, não só na questão de 
alimentar a população brasileira, de ajudar a alimentar 
a população mundial, mas em produzir um saldo posi-
tivo na balança comercial do nosso País.

É nesse caminho que eu quero abordar aqui um 
tema que entendo que é da maior importância. Enquan-
to o Brasil cresce na produção de alimentos, cresce 
na produção da bacia leiteira e de seus derivados – a 
pecuária tem se desenvolvido muito no nosso País 
–, a infraestrutura não acompanha esse crescimento. 
Eu sei que tenho sido repetitivo nessa questão, mas 
é um alerta que nós também fazemos ao Ministério 
dos Transportes, ao DNIT, à nossa Presidenta Dilma, 
à nossa Ministra Miriam Belchior, do Planejamento, que 
coordena a área de infraestrutura, sobre a preocupação 
que temos com relação à infraestrutura, para que nós 
possamos fazer o escoamento dessa nossa produção 
agrícola, que é muito grande no nosso País, e tem au-
mentado; tem aumentado e vai continuar aumentando, 
porque os investimentos estão sendo feitos em grande 
escala, tanto para os grandes produtores quanto tam-
bém para a agricultura familiar, ao pequeno agricultor, 
que tem tido um apoio muito grande do Governo.
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Então, parte do Governo se dedica a dar esse 
investimento aos nossos produtores rurais, aos nossos 
agricultores. A regularização fundiária tem avançado em 
nosso País também. Mas outro segmento, relacionado à 
questão da infraestrutura, não tem acompanhado para 
dar vazão ao crescimento do nosso País, trazendo in-
clusive prejuízos com relação à exportação brasileira.

Trago aqui, mais uma vez, a questão das BRs 
do Norte do País: BR-425, BR-429, BR-364 e, em 
especial, a BR-319, que é da maior importância para 
o Estado de Rondônia, porque queremos fazer com 
que os alimentos produzidos no Estado de Rondônia 
cheguem à cidade de Manaus e à cidade de Boa Vis-
ta e que sejam exportados para a Venezuela por um 
custo menor. Que possamos diminuir o custo para 
quem consome no Estado do Amazonas e competir 
com outros países, exportando alimentos produzidos 
em nosso Estado e Rondônia.

Ao fazer um comentário em uma rede social so-
bre a audiência pública que iremos realizar na próxima 
quinta-feira, na Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado, para discutir exatamente este tema, 
os entraves que dificultam a reconstrução da BR-319, 
que liga Porto Velho a Manaus, recebi diversas mani-
festações de apoio de pessoas que vivem na Amazônia 
ou que, de uma forma ou de outra, dependem direta 
ou indiretamente dessa rodovia. 

Pessoas que moram ao longo da rodovia ou que 
a utilizam para visitar parentes, amigos ou mesmo para 
fazer turismo, para escoar a produção de alimentos e 
outras mercadorias ou, simplesmente, para exercer o 
direito de ir e vir por uma estrada pública, manifestaram 
apoio à realização dessa audiência pública e à mobi-
lização social que estamos promovendo para discutir 
e debater a reconstrução da BR-319.

São pessoas como a educadora Kátia Rodrigues, 
Coordenadora Pedagógica da Escola de Ensino Infan-
til Sítio do Pica-Pau Amarelo, localizado no Município 
de Rio Crespo, que fica na região do Vale do Jamari, 
em Rondônia.

Um abraço à Kátia. Agradeço a sua manifestação.
A Kátia nos relatou que no último final de sema-

na foi visitar parentes e amigos que vivem no Distrito 
de Realidade, que faz parte do Município de Humai-
tá, no Amazonas. Ela saiu de Rio Crespo, passou por 
Ariquemes, Porto Velho, Humaitá, até Realidade, no 
Município de Humaitá.

A Profª Kátia nos contou que viu de perto o sofri-
mento de quem depende dessa rodovia, dos moradores 
de Humaitá e do Distrito de Realidade. Ela levou mais 
de três horas para percorrer 30 quilômetros, os mais 
críticos da rodovia. E fez o percurso de 100 quilôme-
tros, do centro de Humaitá ao Distrito de Realidade, 
em mais de seis horas.

Ora, Sr. Presidente, caros amigos brasileiros e 
brasileiras, essa é a triste realidade da nossa BR-
319, que liga a capital de Rondônia, Porto Velho, à 
capital do Amazonas, Manaus. Essa é a triste rea-
lidade da Amazônia Legal, região que ocupa 60% 
do território brasileiro e onde vivem mais de 25 mi-
lhões de pessoas.

Uma boa parte desses brasileiros vive nas capi-
tais, como Manaus, Belém e na nossa capital de Por-
to Velho. Mas outra parte considerável da população 
amazônida vive nas cidades interioranas, que não pos-
suem infraestrutura urbana adequada, vias de acesso 
em boas condições e os aparatos básicos de que uma 
comunidade necessita.

Eu conheço bem a realidade da Amazônia e co-
nheço também o Distrito de Realidade, lá no Município 
de Humaitá. Essa comunidade já existia na década de 
1980, quando a BR-319 estava em boas condições 
de tráfego, e era comum aos rondonienses, principal-
mente os moradores de Porto Velho, ir passar o final 
de semana em Manaus – passear, fazer compras, co-
mercializar, vender, enfim... Seja para conhecer essa 
grande metrópole da Amazônia, seja para ver de per-
to belezas como o encontro das águas do Rio Negro 
com o Solimões, que formam o Rio Amazonas, para 
ir ao Teatro Amazonas, que é a expressão arquitetôni-
ca e cultural mais significativa da riqueza de Manaus 
durante o Ciclo da Borracha, ou simplesmente para 
passear em Ponta Negra. A rodovia era a única opção 
de ligação terrestre de Manaus com outras capitais do 
Brasil e tinha tráfego significativo para o deslocamento 
de pessoas e de mercadorias.

Os moradores das comunidades de Realidade, 
Cristolândia e Igapó-Açu, por exemplo, viviam basica-
mente da lavoura e da coleta de açaí, de castanha e 
de outros frutos da floresta. Eles também mantinham 
comércio e feiras permanentes para vender seus pro-
dutos aos usuários da rodovia.

Dessa forma, dinamizavam a economia local e 
auxiliavam na proteção da floresta, pois possuíam ren-
da permanente, o que é confirmado pelos índices de 
desmatamento da região, menores na época em que 
a rodovia estava em funcionamento.

Muitas pessoas abandonaram as comunidades, 
e as que lá ficaram vivem em completo isolamento. 
Atualmente, permanecem no Distrito de Realidade 
cerca de 2 mil famílias que lutam para viver com dig-
nidade, para produzir alimentos e até mesmo para 
manter seus filhos na escola, visto que o ônibus es-
colar que atende a comunidade está mais na oficina 
do que circulando, em função das péssimas condi-
ções da rodovia. 

Essa comunidade rural enfrenta a falta de aten-
dimento de saúde, de segurança, de gêneros alimen-
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tícios, de combustíveis e de todo o qualquer conforto 
que poderia chegar até eles se existisse uma rodovia 
em boas condições. 

E, se não bastasse, a produção principal, que é 
a mandioca, a batata, o feijão, a pupunha, o cupuaçu, 
a castanha e o açaí, encontra muitos problemas para 
ser transportada até Humaitá, onde uma parte é comer-
cializada, sendo que o excedente se encaminha para 
Porto Velho, para que seja consumida na nossa capital. 

No período das chuvas, que vai de outubro a 
maio, é praticamente impossível transitar pela BR-319 
nesse trecho, e os agricultores de Realidade perdem 
boa parte da produção.

Enfim, a vila Realidade parece um lugar parado 
e perdido no tempo. Seus moradores vivem da ilusão 
ou da esperança de que um dia a BR-319 será recons-
truída e então possam retomar suas vidas com mais 
dignidade, mais conforto e que possam levar mais 
qualidade de vida aos seus familiares.

O drama dos moradores dessa cidade serve para 
ilustrar a situação de milhares de famílias que residem 
há mais de 30 anos à margem dessa rodovia, inau-
gurada em 1973, durante o governo do regime militar. 
Ela foi aberta para integrar a Amazônia ao território 
nacional, encurtar distâncias e aumentar o acesso aos 
serviços públicos na região. 

O abandono e destruição criminosa da rodovia 
começou no início dos anos 90, quando a empresa 
contratada para fazer a manutenção da rodovia sim-
plesmente não executou os serviços. Há relatos de que 
essa empresa recebeu ordem para destruir a pista de 
asfalto e queimar as pontes. 

Hoje, ainda é possível trafegar na BR-319 com 
veículos 4x4 graças ao serviço de manutenção que é 
feito esporadicamente pela Embratel, que possui ca-
bos de fibra ótica ao longo da rodovia. 

O projeto de reconstrução da BR-319 começou 
a ser elaborado em 2003, logo no início do primeiro 
mandato do Presidente Lula. Em 2005, o Governo 
Federal anunciou a recuperação da rodovia. As obras 
começaram em 2008, com as duas frentes de trabalho 
partindo dos extremos da rodovia, sob responsabilida-
de do Exército brasileiro. 

Um trecho de 204 quilômetros na saída de Ma-
naus e outro de 208 quilômetros na saída de Porto Ve-
lho foram recuperados e finalizados em 2010. O trecho 
intermediário, popularmente chamado de meião da 
rodovia, foi embargado pelo Ibama em 2009, mesmo 
com o projeto de restauração possuindo o Estudo de 
Impacto Ambiental, executado de forma competente 
pela Ufam (Universidade Federal do Amazonas).

O Ibama enxergou inconsistências no estudo, 
embargou a obra e solicitou um estudo mais completo. 

Esse estudo teria que ser realizado durante o período 
de um ano para avaliar o comportamento da fauna e da 
flora, o ciclo das águas durante as épocas de chuva e 
de estiagem, bem como para realizar o mapeamento 
das unidades de conservação existentes e de áreas 
para futuras reservas. 

Ora, essa é uma estrada que já existe. Ela não vai 
ser aberta. Nós queremos a reconstrução da estrada, 
pois já houve o impacto ambiental nos anos 70. Não é 
uma rodovia nova, Senador Cristovam Buarque. É uma 
rodovia que já existe, uma rodovia para ligar o Amazo-
nas e o Estado de Roraima ao resto do País. É a única 
ligação por estrada que existe nessa região para fazer 
a interligação da Amazônia. Que nós possamos levar 
o que é produzido em Rondônia para ser comerciali-
zado em mercados das cidades de Manaus e de Boa 
Vista, e que possamos exportar para a Venezuela e 
outros países, utilizando a BR-319, diminuindo o custo 
Brasil e também o custo de vida na cidade de Manaus. 

Esse novo estudo foi licitado pelo DNIT, está sen-
do realizado e deve ser concluído até março de 2014, 
abrindo possibilidade para que a restauração possa 
ser retomada neste mesmo ano.

O que pedimos é que, enquanto se faz esse 
estudo, haja uma recuperação que dê trânsito nessa 
rodovia, para que a possamos utilizar imediatamente, 
pois estamos no período de seca, momento certo para 
recuperar a BR-319, assim como a BR-364 e outras 
da Região Norte. Mas principalmente a BR-319. Que 
o Governo autorize os Estados a fazerem a recupera-
ção ou que repasse verbas para que o Estado possa 
fazer a recuperação desse meião, 400 quilômetros, 
entre Humaitá e Castanho, para a ligação entre Porto 
Velho e Manaus.

Entretanto, ainda há algumas dúvidas e questões 
que precisam ser esclarecidas, pois os recursos pre-
vistos no PAC para a reconstrução da rodovia já foram 
destinados para outros projetos. É claro que teriam de 
ser, pois não seriam utilizados na restauração da BR, 
então precisavam ser remanejados. Tenho certeza de 
que, na hora que o Governo quiser, ele fará o rema-
nejamento, liberando verba para essa obra, que está 
incluída no PAC.

Por isso, vamos realizar uma audiência pública 
aqui no Senado, e iniciamos essa mobilização envol-
vendo a população de Rondônia, a população do Ama-
zonas e as Bancadas federais de todos os Estados 
da Amazônia Legal, para que possamos sensibilizar 
novamente o Governo da Presidenta Dilma a investir 
na reconstrução dessa rodovia que é da maior impor-
tância – repito: da maior importância – para nós do 
Estado de Rondônia.
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Mais do que dinamizar a economia das poucas 
comunidades ao longo de seu trajeto, como os Distri-
tos de Realidade, Cristolândia e Igapó-Açu, Castanho, 
Careiro e outros mais, Humaitá principalmente, e Porto 
Velho, além disso, a reconstrução da rodovia vai be-
neficiar diretamente as duas capitais: Porto Velho, que 
possui cerca de 450 mil habitantes, e Manaus, com 
quase 2 milhões de habitantes. Isso, sem contar que 
vamos reativar a única ligação rodoviária disponível 
entre Manaus e o Estado de Roraima com os outros 
Estados brasileiros.

Portanto, meus amigos de Rondônia e de toda a 
Amazônia, vamos abraçar juntos essa bandeira e pedir 
que o Governo Federal nos dê uma resposta positiva 
urgente para recuperarmos a BR-319.

Temo que haja uma invasão de pesquisadores 
internacionais nessa região, uma das regiões mais ri-
cas do nosso País.

Portanto, nós temos que estar lá – nós, povo bra-
sileiro –, cuidando das nossas riquezas, cuidando das 
nossas reservas, da Floresta Amazônica. Essa é uma 
região de passagem, não é uma região de produção 
agrícola, é apenas uma passagem de trânsito. Mas há 
muita riqueza mineral nessa região, e nós temos que 
pesquisá-la. Os brasileiros precisam sair na frente para 
pesquisar o que há realmente e quais são as rique-
zas dessa Região Amazônica, que chamam a aten-
ção de muitas ONGs internacionais, e nós brasileiros 
não conhecemos, não sabemos, Senador Cristovam, 
quais são as riquezas que existem no subsolo da Re-
gião Amazônica. E não podemos deixá-la intacta. Nós 
precisamos pesquisar, precisamos cuidar das nossas 
reservas, das nossas florestas e das riquezas que lá 
existem. Eu temo que haja uma invasão de pesquisa-
dores internacionais, levando as riquezas do nosso 
País, da nossa Amazônia. 

Uma notícia importante e positiva é que a ponte 
principal dessa BR-319, sobre o Rio Madeira, que é exa-
tamente na cidade de Porto Velho, Senador Cristovam, 
já está basicamente pronta. Não podemos dizer pronta 
porque falta a cabeceira de uma ponte para completar 
a ligação. Eu diria que é uma lástima, para não dizer 
coisa pior. A ponte foi totalmente construída, e falta a 
ligação da ponte com a cabeceira. Quer dizer, o custo 
maior foi feito, todo o trabalho de construção foi feito; 
está lá a ponte, uma ponte bonita, mas falta uma parte 
cujo custo de construção eu diria que talvez não chegue 
a 3% do custo total da obra. E aí está colocado o se-
guinte: falta apenas a construção da rampa de acesso 
da margem direita do rio para que o tráfego de veículos 
possa ser liberado. Essa rampa só não foi concluída 
porque falta a desapropriação de famílias que moram 
no local. Ao todo são 149 famílias que precisam ser 

retiradas do Bairro da Balsa, onde será construída a 
alça de acesso à ponte do lado direito do rio. Dessas, 
29 famílias que optaram por ressarcimento financeiro 
já saíram do local. Apenas 120 famílias restantes, que 
aceitaram ser remanejadas para outras residências, 
ainda aguardam o início das obras do condomínio que 
será construído para deslocar essas famílias, para que 
nós possamos fazer a ligação.

O pior: a previsão do DNIT é que o tráfego sobre 
a ponte seja liberado em julho de 2014. Julho de 2014, 
sendo que a ponte está completamente pronta e cons-
truída. Até lá, esperamos que pelo menos duas obras 
importantes para a interligação dos modais rodoviário 
e hidroviário estejam em andamento em nossa capital.

Na semana passada, estive em audiência com 
o General Jorge Fraxe, diretor-geral do DNIT, que nos 
comunicou que as adequações no projeto básico e 
executivo da Rodovia Expresso Porto, conhecida como 
“Contorno Norte” de Porto Velho – já falamos aqui ou-
tras vezes também sobre o Contorno Norte de Porto 
Velho –, já foram concluídas, e a obra poderá ser ini-
ciada ainda este ano, em parceria com o Governo do 
Estado de Rondônia. O projeto básico foi elaborado 
pelo Governo do Estado e adaptado pelo DNIT às suas 
normas e planilhas de orçamento. Como se trata de 
uma obra já prevista no PAC e com a previsão de Or-
çamento da União garantida para 2013, sua execução 
está assegurada. Esperamos que haja realmente um 
avanço na licitação, para que nós possamos ver essa 
obra iniciada este ano, para que nós possamos tirar 
todo o trânsito de caminhões, que hoje passam pelo 
centro da capital, da nossa Porto Velho, pela Avenida 
Jorge Teixeira. Todo o trânsito da produção agrícola, 
pecuária, dos derivados de leite que vão para o Ama-
zonas, vão para exportação, passam pelo centro da 
capital Porto Velho. Portanto, a importância desse Con-
torno Norte é muito grande para todos nós em Rondô-
nia, especialmente para quem mora em Porto Velho.

A Rodovia Expresso Porto, que é o Contorno, 
terá 21 quilômetros de extensão, e o custo é de apro-
ximadamente R$50 milhões. Ela terá como finalidade 
principal desafogar o trânsito de veículos pesados no 
perímetro urbano de Porto Velho e servir como acesso 
direto de caminhões ao porto graneleiro.

Quanto à nova ponte, que já foi construída e 
espera-se apenas a cabeceira para ligar à BR-319, a 
estrada começará ao lado do Hospital das Irmãs Mar-
celinas, saindo do Ramal 21 de Abril e prosseguindo 
até a conhecida Estrada da Penal, permitindo o aces-
so à Avenida dos Imigrantes, para, então, chegar ao 
Porto Graneleiro e à ponte do Rio Madeira. Portanto, 
com esse conjunto de obras, incluindo a reconstru-
ção da BR-319, vamos ativar um importante eixo de 
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transporte para o escoamento da produção agrícola 
do nosso Estado, bem como das regiões Centro-Oeste 
e Norte do País.

Dessa forma, a capital de Rondônia se tornará, 
de fato, um polo intermodal importante para a expor-
tação dos produtos agrícolas e agroindustriais brasilei-
ros. Poderá se constituir num importante porto seco e 
numa Zona de Processamento de Exportação (ZPE), 
que, inclusive, já foi aprovada pelo Governo Federal.

A ZPE visa dar competitividade para as indús-
trias brasileiras no mercado interno e externo e prevê 
atrativas isenções fiscais federais. A localização estra-
tégica de Porto Velho, no meio do caminho entre os 
Oceanos Atlântico e Pacífico, o acesso ao sul do País 
pela BR-364, mais a oferta de energia confiável são 
considerados fatores fundamentais para atrair empre-
sários para a nossa capital de Rondônia.

Esse conjunto de obras e empreendimentos, 
incluindo a construção do trecho entre Porto Velho e 
Vilhena da Ferrovia Transcontinental, cujo edital para 
contratação do projeto básico de engenharia e do es-
tudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental já 
foi lançado no dia 24 de maio, promete ser um divisor 
de águas no processo de desenvolvimento e industria-
lização do nosso Estado de Rondônia, garantindo a 
geração de emprego e renda no temido período pós-
-usinas, quando as obras das hidrelétricas do Madeira 
forem encerradas.

Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente, 
e encerro desejando um bom final de semana de traba-
lho ao nosso Governador Confúcio Moura, que estará 
amanhã em São Felipe d’Oeste, em solenidade de en-
trega de 394 títulos definitivos do Programa de Regu-
larização Fundiária Urbana chamado “Título Já”. Meus 
cumprimentos ao Governador, por estar trabalhando 
forte nessa questão de regularização fundiária e urbana.

O Governador Confúcio está desenvolvendo um 
grande esforço de regularização urbana e rural em nosso 
Estado. Esse trabalho é de fundamental importância para 
as famílias assentadas ou que adquiriram um lote, mas 
ainda não possuem o título definitivo de propriedade da 
terra. É importante também para a economia do Estado, 
pois, a partir do momento em que o agricultor possui o 
título definitivo da terra, ele tem mais facilidades para 
acessar o crédito e, em especial, os recursos do Pronaf.

No tocante à nossa BR-364, no próximo dia 18 
de junho, serão abertas as propostas apresentadas ao 
DNIT para a contratação de empresas que vão exe-
cutar as obras de restauração na BR, no lote 1, entre 
Vilhena e Pimenta Bueno, numa extensão de 196 qui-
lômetros. O edital é no regime RDC, e os resultados 
devem ser conhecidos no mesmo dia. As obras devem 
ser iniciadas no prazo de 30 dias.

No que tange à manutenção da BR-425, o DNIT 
notificou a empresa responsável pela manutenção da 
rodovia, pelo tapa-buraco, que não tinha sido iniciado 
até o final de maio. A notificação ocorreu 50 dias após 
a assinatura da ordem de serviço para a Construtora 
Capital Ltda. executar o serviço emergencial entre Gua-
jará-Mirim e Nova Mamoré, até o acesso da BR-364.

Quanto à restauração completa da BR-425, o ser-
viço foi iniciado em 2011 e suspenso por abandono da 
empresa contratada. O DNIT atualizou o projeto execu-
tivo e está em trâmite uma nova licitação. As propostas 
apresentadas pelas empresas foram abertas no dia 17 
de maio, sendo que a empresa vencedora do certame 
não apresentou a documentação de habilitação e o or-
çamento detalhado no tempo hábil, ou seja, até o dia 
22 de maio. No momento, a comissão de licitação do 
DNIT avalia as demais propostas apresentadas para 
saber qual empresa fará a recuperação da rodovia. 
Provavelmente, a segunda colocada no certame leva-
rá o edital. No entanto, esta apresentou o preço 50% 
superior à primeira colocada e acima dos valores refe-
renciais do edital. O DNIT está tentando adequar essa 
proposta ao valor global apresentado para o projeto, e 
o resultado será divulgado no próximo dia 11, ou seja, 
na próxima terça-feira. Se não houver possibilidade de 
adequação dos valores, a licitação poderá ser decla-
rada fracassada, e isso será realmente uma lástima 
para todos nós de Rondônia, principalmente para os 
que moram em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que 
dependem dessa BR. Nós não podemos... E aqui fica 
um pedido especial ao DNIT, ao nosso diretor-geral do 
DNIT, General Jorge Fraxe, para que ache uma solução, 
e que se inicie rapidamente a restauração da BR-425. 
Ela é de fundamental importância para as pessoas que 
moram ao longo da BR-425, principalmente em Nova 
Mamoré e em Guajará-Mirim. Ou seja, nós estamos 
falando das BRs do Estado de Rondônia, que ligam o 
nosso Estado; todas estão com problema: a BR-425, 
a BR-364, a BR-319, Sr. Presidente.

Para a construção das pontes da BR-429, já foi 
concluído o processo licitatório e feita a homologação 
para a empresa iniciar. A empresa Veredas ganhou a 
licitação com a proposta de R$39 milhões, preço 20% 
menor do que o previsto inicialmente pelo DNIT, e deve 
iniciar em breve os trabalhos.

Esperamos que realmente aconteça porque fize-
ram uma licitação, Senador Cristovam Buarque, para 
construir a BR-429, ligando Presidente Médici a Costa 
Marques, na divisa com a Bolívia – temos lá o Forte 
Príncipe da Beira, uma bela cidade à beira do Vale do 
Guaporé –, mas não incluíram a construção das pontes; 
fizeram a BR, construíram-na, fizeram o asfalto, mas 
não as pontes, ou seja, o carro segue; quando chega 
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perto de uma ponte, tem que parar, vai para um desvio; 
na época de chuva, interrompe, e já muitos acidentes 
aconteceram, Senador, por falta das pontes.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Senador, para entender bem, eu tenho a 
impressão de que – pelo o que o senhor disse, pode-
-se concluir –, em alguns lugares, fizeram a ponte sem 
fazer a estrada, e, em outros lugares, fizeram a estrada 
sem fazer a ponte. É isso?

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Exatamente. É um trocadilho realmente verdadeiro, 
Senador Cristovam.

Em Porto Velho, a ponte existe e não existe a ca-
beceira para que ela possa ser usada; e, na BR-429, 
existe a estrada de mais de 300 quilômetros, mas não 
existem as pontes; estão lá aquelas pinguelas, e todo 
ano cai uma delas, interrompendo o tráfico. Estamos 
aguardando agora. Enfim, foram licitadas as pontes. 
Esperamos que essa empresa, que não conheço – 
e não vem o caso conhecê-la ou não –, inicie essas 
obras que são da maior importância. Já está haven-
do restauração na BR, no asfalto feito, e não houve a 
construção das pontes.

Essa é a realidade do planejamento que existe, 
para a questão de infraestrutura do nosso País; pla-
nejamento que, com toda a certeza, não é o planeja-
mento dos nossos sonhos. E está muito longe de ser, 
dessa forma. Eu acredito isso é uma coisa do passado, 
Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque. A partir 
de alguns anos para cá, os projetos e planejamentos 
vêm sendo feitos com uma melhor qualidade e espero 
que continuem avançando. Como é o caso da Ferrovia 
Transcontinental, que liga Porto Velho a Vilhena, que 
vai ligar com a malha ferroviária brasileira – de Vilhena 
vem a Lucas do Rio Verde, vem a Rondonópolis e Goi-
ás, enfim, vai fazer a ligação com a malha ferroviária 
brasileira, que é da maior importância.

O Diário da União já publicou, no dia 24 de maio, 
o edital para contratação do estudo de viabilidade téc-
nica, econômica e ambiental do serviço aerofotogra-
métrico e do projeto básico de engenharia para os 770 
quilômetros do trecho entre Porto Velho e Vilhena, em 
Rondônia. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 
12 de julho deste ano, e, a partir daí, a empresa ven-
cedora terá um prazo de 25 meses para entregar os 
referidos estudos. O preço de referência para a pres-
tação destes serviços é da ordem de R$50 milhões, 
para elaborar o projeto e o estudo da Ferrovia Trans-
continental, ligando Porto Velho a Vilhena.

Então, Sr. Presidente, resumindo, os produto-
res agrícolas brasileiros estão investindo, a produção 
agrícola cresce ano a ano, acima da média mundial, 
nós estamos produzindo alimentos, mas não temos a 

infraestrutura para dar vazão a toda essa produção. 
E fica aqui, mais uma vez, o nosso alerta ao Ministé-
rio do Planejamento e ao Ministério dos Transportes, 
para que nós possamos acompanhar o crescimento 
da produção agrícola brasileira. 

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

PDT – DF) – Obrigado, Senador Acir, e eu espero que 
um discurso como este sirva para alertar as autorida-
des – DNIT, por exemplo – de como algumas coisas 
simples podem fazer uma grande mudança: fazer uma 
ponte onde já tenha a estrada e fazer uma estrada 
onde já tem uma ponte. 

Eu quero chamar para fazer uso da palavra o 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Srªs e Srs. Se-
nadores, a presidente da Petrobras, a senhora Graça 
Foster, esteve recentemente nesta Casa prestando 
informações aos senhores Senadores.

Se tivesse que sintetizar em poucas palavras a 
longa exposição da presidente da Petrobras, eu diria 
que ela garantiu aos senadores que a nossa grande 
empresa petrolífera não está passando por uma crise.

Peço licença para discordar.
Sou um admirador de longa data da Petrobras e 

dos seus trabalhadores.
Sou um entusiasta da manutenção do petróleo 

sob o controle do Estado.
E sou grande admirador da engenheira Maria 

das Graças Foster, a primeira mulher a presidir a Pe-
trobras. Ela está há 35 anos na companhia e há pouco 
mais de ano no cargo. Antes, respondeu pela diretoria 
de Gás e Energia.

Graça Foster conhece a empresa a fundo, mas 
me sinto obrigado a discordar dela.

Eu diria que a frase correta da presidente Graça 
Foster deveria ser: “A atual administração da estatal 
está fazendo um grande esforço para aumentar a efi-
ciência da Petrobras, perdida em anos recentes.”

A verdade é que os atuais problemas da Petro-
bras são imensos e numerosos.

Eu diria que, hoje, o maior problema da Petro-
bras é o de estar sendo indevidamente usada, pelo 
Governo, como instrumento para controlar a inflação.

Não é algo novo. Outros governos já incorreram 
no mesmo erro. E esse é um grave erro.

A Petrobras foi criada para exercer o monopólio 
do petróleo.

E também para abastecer plenamente o mercado 
interno, o que não está ocorrendo.
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A Petrobras já não abastece integralmente o mer-
cado interno porque não investe os recursos necessá-
rios para manter a autossuficiência alcançada em 2006.

E a Petrobras não investe porque está vendendo 
no mercado interno o combustível a um preço subsi-
diado – inferior ao que deveria ser! – para mascarar a 
taxa de inflação.

Em suma, vendendo sua mercadoria por um preço 
irreal, a Petrobrás causa prejuízos aos seus acionistas.

Vejamos mais atentamente a questão das ações.
Os acionistas da Petrobras não são apenas o 

Estado e alguns milionários, como se poderia pensar.
Em anos recentes, cerca de 300 mil trabalhado-

res brasileiros usaram seus suados recursos do FGTS 
para comprar ações da estatal.

Muitos deles, se não a esmagadora maioria, já 
se arrependeram desse investimento que fizeram sob 
o estímulo do próprio Governo federal.

Incrédulos, os trabalhadores viram desabar o pre-
ço de ações que adquiriram da maior empresa brasi-
leira, pensando e acreditando em ter um futuro melhor.

O Jornal da Globo informou recentemente que, 
na Bolsa de Valores, a Petrobras está depreciada. Vale 
hoje 65 por cento do seu patrimônio.

O preço das ações da estatal teve queda de 7 por 
cento nos quatro primeiros meses deste ano.

Na soma do valor de suas ações, a Petrobras 
foi superada pela estatal colombiana Ecopetrol e está 
chegando ao nível da mexicana Pemex.

Insisto, Sr. Presidente: o Governo não permite 
que a Petrobras aumente, de modo coerente, os pre-
ços cobrados dos consumidores do país.

As elevações recentes nos preços da gasolina e 
de outros produtos foram pífias, insuficientes para os 
cofres da Petrobras.

O Governo não quis se indispor com os consu-
midores. E nem colocar lenha na inflação.

Em outras palavras, a Petrobras está sendo usa-
da como instrumento de política econômica.

Distorção gera distorção.
Ao subsidiar o preço da gasolina e do diesel, o 

Governo indiretamente incentiva a venda de automó-
veis novos.

De outro lado, o crédito farto e o corte de impostos 
também impulsionam o crescimento da frota nacional.

E, em conseqüência, aumenta ainda mais o con-
sumo de combustível.

Dizem os especialistas que esse subsídio mas-
carado ao combustível teria custado R$ 12,8 bilhões 
nos últimos oito anos.

É esse o principal motivo pelo qual a estatal per-
deu sua capacidade de investir.

Não modernizou seus poços já em produção e 
parou com a prospecção de novas jazidas.

Recentemente, Graça Foster chegou a admitir 
a perda de eficiência média de 10% nas plataformas. 
Chegando, em alguns casos, a 50%.

Uma das causas é o declínio natural da produti-
vidade de poços mais antigos, mas influíram também 
as transferências e a aposentadoria de equipes de 
manutenção e operação altamente treinadas.

Assim, por tudo isso, a presidente Dilma Rousseff 
se encontra agora diante de um dilema severo.

Se desafogar o caixa da Petrobras, autorizando 
o repasse dos preços externos, a inflação subirá mais 
rapidamente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, abordo 
agora dois outros problemas que considero - para usar 
uma linguagem elegante - estranhíssimos.

O primeiro é o da refinaria Abreu e Lima, em Per-
nambuco, que seria construída numa parceria entre 
Petrobras e Pedevesa, estatal venezuelana de Petró-
leo, a um custo de US$ 2 bilhões.

O parceiro venezuelano não colocou um tostão 
na obra.

E agora os estudiosos da área do petróleo di-
zem que o custo final dessa refinaria chegará a US$ 
20 bilhões.

Ou seja, dez vezes mais.
Repito: dez vezes mais.
Felizmente, a senhora Graça Foster disse no Se-

nado que está revendo o processo que levou o preço da 
refinaria pernambucana a multiplicar-se tantas vezes.

Passo agora ao segundo problema que muito me 
chamou a atenção:

A Petrobras, segundo sua presidente, está preten-
dendo vender uma refinaria que possui em Pasadena, 
nos Estados Unidos, comprada em 2005.

Parece que foi pior negócio da história da em-
presa porque a Petrobrás enterrou lá 1,2 bilhões de 
dólares em uma planta de produção que hoje não vale 
200 milhões de dólares.

Quem teve a brilhante idéia de realizar essa 
compra?

Foi apenas por pura incompetência?
Bem, confirmando-se os números que apresen-

tei acima, a Petrobrás estará vendendo sua refinaria 
americana por um sexto do valor de compra.

Repito: um sexto do valor de aquisição.
A presidente da Petrobras afirmou publicamente 

que não repetiria a operação, fechada pelo antecessor 
José Sérgio Gabrielli, de compra dessa refinaria de 
petróleo nos Estados Unidos.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dizem os 
especialistas do setor que os gastos da Petrobras es-
tão descontrolados.

A empresa estaria enfrentando uma grave crise 
de caixa que a levou a atrasar o pagamento de suas 
contas.

Há indícios de que a nossa estatal do petróleo 
esteja penalizando seus fornecedores internacionais.

Essa situação faz com que muitos dos melhores 
fornecedores técnicos internacionais optem por não 
trabalhar mais para o Brasil.

De outro lado, o fundo que foi criado para incen-
tivar e desenvolver as cadeias locais de fornecimento 
não recebeu os recursos estipulados.

A Petrobras está sendo forçada a apoiar contra-
tações locais mesmo quando se sabe que o setor de 
serviços do país não está preparado para a enorme 
complexidade inerente aos projetos nas águas pro-
fundas do pré-sal.

A tudo isso, soma-se o atraso na entrega de pla-
taformas e sondas para novos campos no pré-sal, por 
contingências do mercado internacional.

O estrangulamento financeiro da Petrobras teria 
levado o Governo a retardar leilões de campos de pe-
tróleo, que exigiriam ainda mais investimentos.

Sem novos campos, é claro, a produção não 
cresce, o que acentua a dependência de importações.

Por tudo isso, é muito pouco provável que a Pe-
trobras atinja sua própria meta de mais do que dobrar 
a produção e chegar a 5,7 milhões de barris por dia 
até 2020.

Encerro, Sr. Presidente, afirmando minha confian-
ça total na gestão de Graça Foster, sob a supervisão 
da Presidente Dilma Rousseff.

É preciso ter em mente que a Presidente da Re-
pública ocupou por três anos o Ministério de Minas e 
Energia e foi durante sete anos Presidente do Conse-
lho de Administração da Petrobras. Ela conhece muito 
bem a nossa estatal.

Acho, em suma, que a Petrobras tem condições 
de reverter com rapidez muitos dos indicadores nega-
tivos hoje registrados.

Dilma Rousseff e Graça Foster são gestoras 
competentes e vão recolocar a Petrobras no patamar 
que merece.

Um sinal extremamente positivo para a área pe-
trolífera veio recentemente quando a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) realizou um leilão para exploração 
de petróleo e gás. Licitados 142 blocos, o ágio obtido 
foi de 798%.

Sr. Presidente, votei contra a CPI da Petrobras. 
Aliás, não assinei o pedido de CPI para a Petrobras. 
Achei que o espírito que estava havendo naquela con-

vocação não era construtivo, não era no sentido de 
buscar os esclarecimentos sobre a matéria, mas era 
a oposição aproveitar, e aproveitar bem, um aspecto 
negativo do Governo. E me assustei ao imaginar as 
manchetes internacionais: CPI na Petrobras.

E até agora não tenho um pensamento definiti-
vo sobre o ex-Presidente Gabrielli. Não nego que, na 
época, eu o achei altamente positivo, concreto, noti-
ciando uma realização nova da Petrobras todo dia, o 
desenvolvimento, o crescimento... Ele dava uma boa 
impressão. Mas, depois da sua saída, a usina de Re-
cife, uma união entre Brasil e Venezuela, metade de 
cada um – e a Venezuela não colocou um centavo até 
agora –, que era para sair por algo em torno de US$2 
bilhões, pelas notícias de hoje, se ela for concluída, 
quando for concluída, sairá por US$20 bilhões.

Hoje, ninguém explica direito o que está acon-
tecendo. Por outro lado, essa compra da usina nos 
Estados Unidos é muito complicada. Comprou-se e 
agora se quer vender a qualquer custo, por algo que 
seja 10% do preço por que compramos. O Governo 
quer se ver livre e reconhece que foi um fiasco o que 
fez. E esse é um assunto, eu repito, do qual a Presi-
dente da República tem obrigação de estar por dentro.

Diga-se de passagem que o olho clínico do Sr. 
Lula estava certo com relação à Dona Dilma. O Lula 
convocou uma equipe de governo para preparar sua 
posse. Ele estudou os assuntos mais importantes e mais 
significativos e escolheu técnicos do Brasil inteiro. Em 
minas e energia, entre as várias pessoas convocadas 
para coordenar estava Dilma Rousseff, Secretária de 
Minas e Energia do governo do Sr. Olívio Dutra, do PT, 
no Rio Grande do Sul.

E contam, meu amigo Cristovam, que ela chegou 
aqui sem credibilidade, porque ela era do PDT. Quan-
do o PDT e o PT romperam no Rio Grande do Sul, um 
grupo saiu do PDT e foi para o PT. A Dilma fazia parte 
desse grupo, assim como seu ex-marido. E ela conti-
nuou no governo como Secretária de Minas e Energia 
lá no Rio Grande do Sul. 

No primeiro governo do Presidente Lula, foi im-
pressionante o número de gaúchos no Ministério, acho 
que cinco ou seis. A Dilma também estava. Mas a Dilma 
não estava por indicação do PT do Rio Grande do Sul. 
Ela praticamente não tinha vinculação mais profunda 
com o PT do Rio Grande do Sul. A Dilma entrou por-
que o Lula ficou impressionado com o comportamento 
dela na comissão que discutia os problemas relativos 
a minas, energia e petróleo, com a competência que 
ela tinha. À revelia de todo mundo, da Petrobras e do 
PT, por conta dele, ele escolheu a Dilma Ministra de 
Minas e Energia. E não se arrependeu, ela teve bom 
desempenho e foi terminar na Presidência da República. 
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Volto a repetir: eu olhava com entusiasmo as 
manchetes, todas positivas, que davam conta de que 
a Petrobras produzia muito sob a presidência do Sr. 
Gabrielli. Eu via, realmente, uma situação muito po-
sitiva, situação que, agora se viu, está longe de ser 
verdadeira.

Então, a Dona Dilma, eu diria, tem a obrigação 
de encontrar uma saída o mais rapidamente possível. 
É interessante que essa é uma das questões de que 
a Presidente Dilma pouco fala e talvez fosse daque-
las de que ela mais teria condições de falar, de que 
mais teria conhecimento quanto ao que era, ao que 
é e ao que deve ser. Talvez seja daquelas questões 
que o povo olha e um assunto para o qual ele daria 
mais credibilidade quanto à sua palavra, porque ela 
conhece a área. 

Repito: eu, modéstia à parte, não só não assinei 
como não estimulei à criação da CPI. Eu achava tre-
mendamente negativa uma manchete internacional 
como “Governo cria CPI da Petrobras”. Tínhamos ter-
minado a do mensalão e não podia haver coisa pior. 
Fui contra, porque acreditava, como acredito, na Srª 
Graça e acreditava, como acredito, na Presidente. 

Mas as coisas não estão melhorando. Se V. Exª 
me permitir, Sr. Presidente, quero dizer que vejo, hoje, 
nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo, 
uma notícia que muito me preocupa:

Agência ameaça rebaixar nota de risco do 
Brasil por piora das contas públicas.
Cinco anos após ser elevado à categoria de 
grau de investimento pelas agências de clas-
sificação de risco, o Brasil recebeu um duro 
golpe. Primeira a promover o País, em abril 
de 2008, a Standard & Poor’s também foi a 
primeira a reduzir a perspectiva positiva das 
condições macroeconômicas brasileiras, que 
saiu de “estável” para “negativa”, por conta do 
baixo crescimento e dos gastos do governo. 
É o primeiro passo na direção do rebaixamen-
to da nota de crédito do País, algo que pode 
ocorrer ao longo dos próximos dois anos, se-
gundo a S&P.
A nota dada pelas agências de rating funciona 
como um selo de qualidade para o investidor 
estrangeiro aplicar o seus recursos no País. O 
movimento da S&P acontece poucos dias de-
pois de o governo mudar a tributação sobre o 
capital externo para trazer mais recursos para 
o País. A decisão [...] foi sustentada, segundo 
comunicado da agência, pelo baixo ritmo de 
crescimento do PIB nos últimos anos, aliado 
a uma política de expansão do gasto público. 
De acordo com a nota assinada por Sebas-

tian Briozzo, analista de crédito da S&P, essa 
dinâmica recente do País resulta em “sinais 
ambíguos” do governo, que reduzem a con-
fiança do investidor estrangeiro.

Outro assunto: “MP diz que Afif pode ser cassa-
do por dupla função”. Eu queria fazer só um parêntese 
aqui. Eu não entendo. Dona Dilma, eu não entendo. É 
algo inédito na história deste País. O Sr. Afif está lá, é 
Vice-Governador de um Estado importante como é o 
Estado de São Paulo... Não é um presidente... Inclusi-
ve, houve vários presidentes governadores. Inclusive, 
um morreu no exercício de um mandato e o vice teve 
que assumir.

O Afif é um ótimo Vice-Governador e, sim, um 
ótimo Ministro. Mas preencher as duas coisas? Eu não 
sei como é feito. Alguém me disse que, às segundas 
e terças, ele está aqui em Brasília. Ele é Ministro de 
Minas e Energia. E, às quartas e quintas, ele é Vice-
-Governador. E, ainda mais, depende das viagens da 
Presidente da República, que, quando viajar, suspende 
o Ministério, e ele está lá.

Para quê isso, Dona Dilma? Colocar alguém no 
Ministério, só para fazer o PSD, para dar apoio com 
três ou quatro minutos na televisão? Esse troca-troca, 
que a senhora tantas vezes criticou duramente, a se-
nhora fez de maneira cruel. Ficou feio para a senhora. 
E depois orienta o seu Governo a não deixar criar o 
partido da Marina. O dela pode. O PSD foi criado com 
todas as garantias dadas pelo Governo. E, quando 
chegou a vez do partido da Marina, o Governo entrou 
para impedir, para desclassificar. Eu fecho o parêntese.

Eu digo com toda a sinceridade: esse é um as-
sunto realmente sério. A Senhora Presidente da Repú-
blica, com quem o Lula agiu com tanta competência, 
quando a colocou na direção da Casa Civil, quando 
a colocou como pai do PAC e a transformou em Pre-
sidente da República... E olha que o Lula não tinha 
grandes assessores para isso. Era ele. Olhando em 
roda, entre os assessores que ele tinha e que o con-
duziram no início do seu governo, uma parte, ligada 
ao PT mais avançado, mais progressista, à Igreja de 
Dom Evaristo, saiu fora, porque achou que o PT estava 
se identificando muito com o centro-direita. E os seus 
aliados mais fiéis, que estavam no Governo, estão lá no 
mensalão. Então, o Sr. José Dirceu, que era o homem 
forte, o braço direito dele, praticamente ele teve que 
demitir, e depois foi cassado, e depois foi condenado.

Então, o Lula, praticamente, conduziu sozinho. 
Em uma hora difícil! Eu também posso dizer, Sena-
dor Cristovam, que fui daqueles que desestimularam 
o pedido de impeachment do Lula. O PFL estava fa-
zendo isso, estava reunindo, estava crescendo. Reuniu 
os grandes juristas do Brasil para discutir o impeach-
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ment. O Bornhausen, Presidente do PFL, meu amigo, 
convidou-me para participar de uma reunião. Quando 
cheguei à reunião, os juristas estavam lá e disseram: 
“Bom, vamos ver agora o pensamento de um político 
que participou do impeachment do Collor e que sabe 
como é .” Eu respondi: “Os senhores me respeitem, se-
nhores juristas! Os senhores são excepcionais, são o 
que há de melhor no Brasil, mas para um impeachment 
nós não precisamos dos senhores. Os senhores não 
vão encontrar nos compêndios que tratam da matéria 
nada que oriente “sim” ou “não” para fazer o impea-
chment do Lula. Essa é uma decisão política. Essa é 
uma decisão de debate, de análise política. Primeiro 
é olhar o fato, se o fato existe, se é concreto, se é real 
e se terá repercussão e apoio popular. Segundo é ter 
maioria para levar adiante.”

Os juristas concordaram, e o Bornhausen con-
cordou. O PFL e o PSDB não entraram com o pedido 
de impeachment.

Concorreu muito o Presidente Fernando Hen-
rique. Ele dizia que, se tocassem no Lula, seria uma 
revolução. O povo iria gritar: “É um operário, um ho-
mem simples, um homem humilde, a burguesia está 
aí.” Se não tocassem no Lula, melhor seria deixar o 
Lula sangrando até o fim do governo. Aí o Fernan-
do Henrique errou. Muita gente errou. O Lula teve a 
fantástica competência de, no meio do mensalão, no 
meio do descrédito que ele tinha, da impopularidade 
que naquela hora existia, reeleger-se Presidente da 
República no primeiro turno. Se ele conseguiu fazer 
isso, a Presidente Dilma, que está com os índices de 
popularidade mais altos que nós conhecemos, que 
tem o respeito de toda a nação…

São muito estranhas as últimas posições da Pre-
sidente. Ela considera a Copa do Mundo e as Olimpía-
das as coisas mais espetaculares do Brasil. Ela acha 
que vai passar para a história inaugurando 12 está-
dios de esporte. Eu tenho vergonha. Não existiu. Nós 
vamos para o livro dos recordes. Lá, vai estar: “Nunca 
na história do mundo – nem na Grécia, nem em lugar 
nenhum – gastou-se, e se deu tanta importância, e se 
fez tantas obras destinadas ao esporte como no Brasil 
da Presidente Dilma.” 

Essa é a grande obra da Dona Dilma. Nunca na 
história do mundo 12 estádios foram construídos ao 
mesmo tempo. Em alguns lugares, 2, como no Rio 
Grande do Sul. São Paulo tinha um estádio espetacu-
lar, o maior do Brasil, o Morumbi. Era questão de fazer 
arranjos. Como o Lula é do Corinthians, não gosta do 
São Paulo, e o Morumbi é do São Paulo, nem deu bola 
para o Morumbi, e vão fazer um estádio novo. Vão fazer 
um estádio novo e uma cidade nova lá, numa região 
não sei da onde.

Perguntei, meu amigo Cristovam, num debate: 
“Em vez de se destinar esse dinheiro a esses times, 
por que o dinheiro não é destinado à educação, fa-
zendo 12 superescolas de educação integral, ou à 
saúde, fazendo 12 complexos hospitalares de primei-
ra grandeza?” Vejam a resposta que veio na televisão, 
do povo, de gente que não sei quem é. Um rapazinho 
disse o seguinte: “Dr. Simon, o senhor acha que, se 
suspender a Copa do Mundo e se suspenderem as 
Olimpíadas, eles vão botar esse dinheiro na educação 
ou na saúde? O senhor acha mesmo que eles vão fa-
zer 12 complexos de educação ou de saúde? É claro 
que não vão, Senador! Então, deixa fazer os estádios 
de futebol mesmo. Então, deixa! Estes eles vão fazer; 
estes eles vão fazer.” 

V. Exa, Senador Cristovam, estava lá no governo 
de Brasília, mas eu, aqui, era fã do PT. Eu tinha uma 
inveja, que eu acho que não era nem uma inveja cris-
tã; era uma inveja pecaminosa, por ver aquele pessoal 
que quase tinha ganhado a eleição, lutando. 

Quando eu vejo o Suplicy, pedindo, durante dois 
meses, uma audiência com o Lula, e o Lula nem res-
ponde! Aí ele vai por conta dele ao escritório, senta-
-se no gabinete e diz para a secretária: “Eu quero 
dois minutos com o Lula.” Depois de não sei quanto 
tempo, o Lula o recebeu, durante quinze minutos, e o 
Suplicy entregou a carta a ele, que não disse nada e 
não deixou tirar fotografia. Não apareceu a fotografia 
do Senador entregando uma carta para o Lula. Não 
deixou tirar fotografia. A imprensa publicou, e o Lula, 
até agora, não disse uma palavra. 

O Suplicy, ali, era o único Senador que o PT tinha 
nesta Casa, e todo mundo tinha medo dele. Vinha, co-
brava, debatia, analisava, cobrava as coisas que tinham 
que ser. É que ele era do velho PT. E, quando o PT 
foi para o Governo, ele continuou sendo do velho PT. 

Mas essas reuniões de agora, essas decisões 
do PT! Cá entre nós, o PT é que está comandando no 
toma lá dá cá. Não venha a imprensa botar em cima 
do PMDB, que o PMDB está comandando. O PMDB 
tem quatro ministérios. Cada um mais mixuruca que 
o outro. O Ministério da Agricultura está esvaziado. Ti-
raram praticamente tudo do Ministério da Agricultura. 
Eu fui ministro e posso dizer: não sobrou nada. Bota-
ram aquele Ministério que tinham tirado, o Ministério 
do Turismo. Botaram um ilustre amigo do Dr. Sarney, 
lá do Maranhão, Ministro do Turismo. Colocaram o ex-
-Governador do Rio de Janeiro num Ministério nem sei 
do que é, não sei, não consigo entender o ele faz ou 
deixa de fazer, agora tiraram e colocaram no Ministé-
rio da Aeronáutica.

Então, nesse troca-troca, o PMDB tem isto aqui. 
O resto está nas mãos do PT. Tirando um ministeriozi-
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nho que está aqui, outro ministeriozinho que está ali, 
outro ministeriorizinho que está lá, o resto está nas 
mãos do PT.

E a Dona Dilma... Estou gostando muito do Pre-
feito de São Paulo. Esse Haddad é um rapazinho que 
é muito competente, colocou uns quantos secretários 
de seu governo sem partido. Para lá, para cá, não seio 
que... Ele disse: “Não, não. Esse eu não boto, esse eu 
não quero...”. Escolheu um técnico especializado na 
matéria e colocou. Na hora de discutir os assuntos, 
foi discutir lá com o Governador, debateu, analisou, 
fez o entendimento, o Governador teve que topar, e 
fizeram o jogo.

Esse PT parece que está desaparecendo. Parece 
que está desaparecendo!

O Presidente do Supremo Tribunal Federal ia a 
Porto Alegre agora fazer uma visita ao Presídio Central. 
Diante das notícias que vêm em âmbito internacional, 
de decisões que vão ser tomadas de instituições inter-
nacionais com relação o presídio de Porto Alegre, ele 
ia, marcou que ia. Diz a imprensa – eu até não acre-
dito nesse negócio da imprensa, mas ainda não vi o 
desmentido – que o Governador Tarso disse que não 
poderia estar lá para recebê-lo. Então, o Presidente do 
Supremo disse que deixaria para outra oportunidade. 

Diz a imprensa que o Tarso fez para não receber, 
porque seria uma hora muito delicada, realmente, seria 
manchete mundial. O presídio, que é considerado o que 
está em piores condições no Brasil, com a presença do 
Presidente do Supremo, seria manchete internacional.

Esse é o PT. Essas são as realidades de hoje, 
Sr. Presidente.

Nesse movimento, vemos a Dona Graça. Você 
vê na Presidente da Petrobras que ela está querendo 
fazer o bem, que ela está querendo acertar. Vamos 
nos lembrar aqui: desde o tempo da Dona Dilma no 
Ministério de Minas e Energia que havia briga entre a 
Ministra Dilma e outros setores, inclusive do PMDB, que 
queriam lotear os cargos da Petrobras e Dona Dilma 
não queria. Dona Dilma queria colocar técnicos, mas 
teve que aceitar o loteamento.

Eu acho impressionante isto: a CUT, a CGT e 
a Força Sindical brigando pelo Fundo de Pensão da 
Petrobras, do Banco do Brasil... Eu gostaria de saber 
qual é o cunho lógico, o que é que a CUT pode fazer 
para melhorar a situação dos seus filiados com a Pre-
sidência com o comando no Fundo de Pensão da Pe-
trobras. Mas é o que está acontecendo. É exatamente 
o que está acontecendo.

Eu pensava, meu amigo Cristovam, que, com a 
simpatia que eu tinha pela Dona Dilma, eu, Senador 
da República de um Estado por que ela tem carinho, 
uma vez ou outra eu poderia ter uma conversa com 

ela. Uma vez até me pediram isso. Mas, de outra vez, 
escrevi uma carta a ela dizendo essas coisas. Nunca 
tive chance, nada. 

Houve coisas assim... Na Festa da Uva, foi com 
avião especial, convidou o Paim, convidou não sei 
quem, alguém da Bancada... A mim, nada! Tanto que 
naquele ano eu nem fui à Festa da Uva. A essa última 
Festa da Uva eu não fui. 

Eu não sei... Eu sei ir às reuniões dela com o 
comando do PMDB e que estão muito... Porque, jus-
tiça seja feita, na minha opinião, o Vice-Presidente da 
República, nosso companheiro, Presidente do PMDB, 
está muito competente. Ele está atuando no sentido 
de acalmar as causas. Tão competente como é in-
competente o nosso Líder na Câmara, que eu não sei 
como terminou lá. Juro por Deus que não sei como 
uma Bancada de quase 90 Deputados tem um Líder 
como aquele. Nasceu para ser mil coisas. Em qualquer 
lugar que se metesse, ele seria vitorioso. Podia entrar 
no setor financeiro, devia ser dono de uma empreiteira. 
Ele seria... Ele é fantástico na capacidade de conduzir. 
Mas não líder do PMDB. Vimos Ulysses de um lado, 
Tancredo do outro, e de repente está esse cidadão. 
Dizem que a Dilma também não gosta dele. Essa é 
uma das boas qualidades da Dilma.

Mas dentro desse contexto é que eu pergunto: 
para onde nós vamos caminhar? Para onde nós vamos 
caminhar? Qual é o nosso futuro? Essas notícias que 
estão saindo não seria um motivo para reunir Governo, 
oposição, PMDB e tal, para uma discussão do troca-
-troca? “Está na hora do troca-troca, me dá que eu te 
tiro, me dá aqui que eu te pego lá.” Seria uma hora 
para discutir a situação que nós estamos vivendo, a 
hora que nós estamos vivendo.

E, no meio disso, a grande crise nacional, qual 
é? Afinal, o PT vai ter ou não vai ter candidato a go-
vernador no Rio de Janeiro? Ou vai apoiar o PDMB? 
O PMDB vai ter ou não vai ter candidato a governador 
na Bahia? Ou vai apoiar o PT? Como é o Ceará? O 
Líder do PMDB no Senado hoje vai ser candidato com 
o apoio do PT ou vai discutir com os irmãos Gomes, o 
apoio dos irmãos Gomes? Essas são as discussões 
que nós temos. E Santa Catarina? O PT vai apoiar o 
governador que foi eleito pelo PMDB, mas é não sei 
se do PSDB ou do PFL, mas está em negociação. A D. 
Dilma está recebendo e fazendo gentilezas enormes 
a ele. É essa a briga. A Presidente está brigando por 
palanque. A Presidente está brigando por palanque!

E, cá entre nós, os partidos também. Eles estão 
reunidos lá porque querem e garantem que vão termi-
nar com a Ficha Limpa para a eleição que vem aí. Vão 
terminar, porque foi votada de uma maneira que não 
deve, e vão mudar o negócio da Ficha Limpa. É muita 
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coragem. Como disse o ex-Presidente, manchete de 
capa do Correio Braziliense, é um retrocesso que nin-
guém pode acreditar que esteja para ser feito. E está. 
É o que estão discutindo. É o que estão debatendo, 
porque tem muita gente que se vê atingida e que não 
pode ser candidato.

Num país como o Brasil... Não há quem não re-
conheça que o grande problema do Brasil se chama 
impunidade! Eu duvido, traga quem quiser... Qual é o 
problema do Brasil? É a educação. É a educação por 
causa da impunidade. Os caras não fazem o que de-
veriam fazer, e não acontece nada. Nessa hora, eles 
querem e têm a coragem de querer mexer na Lei da 
Ficha Limpa para liberar e permitir, inclusive, que para 
muitos que estão sub judice ainda se possa decidir a 
favor deles, e, para a próxima eleição, o negócio de a 
decisão só no segundo turno ser definitiva não valer.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Simon, eu peço permissão ao Presidente para 
fazer uma porção de comentários.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Além 
do Presidente, que respeito muito, no plenário está só 
V. Exª, mas eu digo aqui...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 
– Não, e o povo todo, assistindo pela televisão, e os 
nossos taquígrafos também.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 
que eu estava em casa vendo a sessão do Senado, 
que não começava. E eu pronto, arrumado. De repen-
te, começou, e está lá o Senador Cristovam. Eu dis-
se: “Eu vou”. Para mim, o plenário está lotado com a 
presença de V. Exª.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 
dizia, Presidente, que quero fazer diversos comentá-
rios e espero que a gente tenha tempo hoje. Primei-
ro, uma ressalva muito curtinha: é que o senhor falou 
que o Presidente Lula ganhou no primeiro turno. Não, 
ele foi para o segundo turno, e eu dei minha peque-
na colaboração, com 2,5% dos votos, na campanha 
de 2006, para que houvesse o segundo turno. Então, 
ele ganhou no segundo turno. Feita essa ressalva, eu 
queria comentar diversos pontos. Vou começar pela 
Copa. O que mais me incomoda com a Copa, além de 
que o Brasil pode não ganhar, isso é o que mais me 
preocupa, sabe o que me preocupa? Se vier o Fran-
cisco, o Papa argentino, entregar a taça à Argentina. 
Aí vai ser uma tragédia muito grande. Aí vai ser uma 
tragédia. Mas hoje o que me incomoda, além do custo 
– e vou falar do custo –, é a energia que a gente gasta 
falando da Copa, inclusive eu agora. Já não se conta 
mais piada nos botecos. As crianças nos intervalos de 
aula não falam das disciplinas que eles estudam. Nós 
próprios aqui estamos falando de Copa. Há uma ener-

gia intelectual desperdiçada neste País por conta da 
Copa do Mundo ser no Brasil. Além disso, há o custo 
financeiro. O senhor falou no nosso estádio aqui, que 
está orgulhando o povo. O que eu vou falar agora vai 
contra meus eleitores: há um orgulho de ter um mo-
numento para 70 mil pessoas numa cidade que não 
tem tradição de futebol, não tem time. Foi preciso tra-
zer Flamengo e Santos para encher. Diferente de seu 
Estado, que tem pelo menos dois fortes. O meu tem 
três fortes em Pernambuco. Mas o meu em Brasília 
não tem. Eu fiz umas continhas, Senador. Se a gente 
pegasse o dinheiro desse estádio – R$1,6 bilhão – e 
investisse na educação da primeira série do primeiro 
grau até concluir o Instituto Tecnológico da Aeronáuti-
ca... Obviamente, seria Instituto Tecnológico da Biotec-
nologia, Instituto Tecnológico das Fontes Alternativas 
de Energia, um instituto como o ITA, que deu lugar a 
Embraer, que é o setor de alta tecnologia do Brasil. Se 
a gente pegasse esse dinheiro e formasse, dos 6 anos 
de idade até os 26, em entidades como o ITA, a R$60 
mil por ano a formação, a gente formaria 6 mil grandes 
engenheiros. As pessoas não sabem o que são 6 mil. 
É mais do que o ITA formou em toda a sua história. O 
ITA deve ter formado 5 mil nos 50 anos que tem. Ou 
seja, quando a gente compara as finalidades, vê que 
é um equívoco gastar esse dinheiro todo, até porque 
dava para fazer com menos custo. O Governador de 
Pernambuco fez um estádio, e lá há três times fortes, 
com R$500 mil de dinheiro privado. Não há dinheiro 
público no estádio. Aqui é todo do Distrito Federal. In-
clusive, não aceitaram o dinheiro do Governo Fede-
ral. Dizem que para não entrar no Tribunal de Contas 
da União. Agora, isso, espalhado para todo o Brasil, é 
um gasto muito alto, uma energia desperdiçada e um 
custo muito alto, segundo o Afif. Eu quero dizer que, 
num primeiro momento, quando falaram em Afif ser 
ministro e vice-governador, eu fiquei chocado. Mas 
eu descobri, Senador Simon, que há lógicas. Existem 
duas lógicas que explicam isso. Primeira, como eu 
sempre insisto, este País é tão carente de mão de obra 
qualificada que tem de recorrer a um vice-governador 
para ser ministro, tão pobre que é a nossa quantidade 
de pessoas preparadas para serem ministros. Estou 
ironizando, porque, às vezes, não se entende ironia 
pela televisão, só olhando no olho. Mas a segunda é 
que eu não vejo nenhum problema em ser ministro da 
pequena e média indústria e ser vice-governador de 
São Paulo, porque os dois fazem muito pouco. Se ele 
ficar os sete dias em São Paulo e não vier aqui nem 
um dia, ninguém vai sentir falta. Se ele ficar os sete 
dias aqui e não for lá é capaz de ninguém sentir fal-
ta dele como vice-governador. Então, está explicado 
por que a Presidenta pôde ter que escolher um vice-
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-governador para ser o seu ministro. Tanto faz lá e cá; 
é um Ministério que existe apenas para compor. Pos-
so até, daqui a seis meses, dizer que eu me enganei, 
que virou um grande Ministério. Eu ficaria contente de 
reconhecer que eu estou errado – nada indica. Digo 
isso por causa da experiência dos outros ministérios 
criados dessa forma ao longo dos Governos Lula e 
Dilma! Dos 39 – nós somos Senadores –, de quantos 
ministros, Senador Simon – por favor, eu estou fazendo 
a pergunta só como uma questão retórica, não tentem 
respondê-la –, o senhor, Senador Acir ou eu próprio, 
dos 39, somos capazes de citar os nomes? Eu tenho 
as minhas dúvidas se eu passo de cinco, seis, sete. 
Ou seja, são ministérios, como diria o Ministro Joaquim 
Barbosa, de mentirinha, como ele diz dos nossos par-
tidos. E não é mentira o que ele diz. Verdade! Somos 
partidos de mentirinha. Acho até que o Presidente do 
Supremo não devia dizer isso de público. Mas ele não 
mentiu: são ministérios de mentirinha! Dava para jun-
tar tudo isso em dez e funcionar bem. Isso para falar 
do Ministro Afif. Aproveito o gancho do Ministro Afif 
para dizer que eu comparto totalmente com sua visão 
sobre o Prefeito Haddad. E, logo que ele foi eleito, eu 
disse isto: está surgindo, possivelmente, um novo PT, 
através do Fernando Haddad, pela sua competência, 
pela sua seriedade, pelo seu compromisso público...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
concordo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
pela visão de longo prazo...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
concordo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
... e pela falta de preconceitos com siglas. Ele é um 
homem maior do que isso. Então, eu comparto da sua 
visão de que o Fernando Haddad pode vir a ser...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Nisso tem de tirar o chapéu para o Lula...

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

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 
pela competência dele...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É 
verdade, é verdade.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 
de dizer: “É este aqui.”

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É 
verdade, e ninguém acreditava.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Tem 
de tirar o chapéu. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Então, eu comparto seu otimismo. Os primeiros ges-
tos dele, de fato, confirmam essa esperança que nós 

temos. Depois, sobre o Suplicy. Veja como São Paulo 
está dominando, aqui, a nossa conversa. Eu só que-
ria dizer que, além dele, no PT, a gente tinha Heloisa 
Helena, que é uma figura que a gente não deveria es-
quecer nunca nesta Casa. Heloisa Helena, a Senadora 
Heloisa Helena. Essa é uma figura de quem a gente 
deveria ter um retrato por aqui, no Senado, para a gen-
te se lembrar o que é Senador, ou Senadora, no caso, 
combativa, presente. Às vezes, até irritava a gente, de 
tão combativa que ela era. Suplicy e ela são os dois 
grandes exemplos que nós tivemos aqui e que, lamen-
tavelmente, não conseguem passar para o PT as suas 
posições. Uma teve de sair, até, do Partido. Segundo, 
mais um ponto é sobre os gastos públicos a partir da 
Petrobras. Eu tenho a mesma preocupação sua sobre a 
Petrobras, até porque ela hoje tem coisas inexplicadas. 
E, quando há coisas inexplicadas, como essa compra 
e venda de uma refinaria nos Estados Unidos, quando 
surgem coisas inexplicadas, as coisas não vão bem, 
e isso é preocupante. É claro que também existe algo 
de que ela não é culpada. Essa ambição brasileira por 
automóvel fez com que a Petrobras não estivesse pre-
parada para a quantidade de tanques de gasolina para 
ser consumida pelos automóveis. Foi absolutamente 
inesperada essa explosão. A Petrobras não estava pre-
parada para isso. Além disso, seus gastos são altos, 
realmente, mas não são só os dela. Eu falei há pouco 
aqui, Senador, mais cedo, sobre o mesmo indicador 
da agência que dá indicador de risco. Eu falei aqui, 
e fui talvez até enfático demais, porque somos muito 
cuidadosos aqui. Eu pedi a substituição da equipe da 
economia no Governo Federal, porque essa equipe 
não passa mais credibilidade. Eu disse isso ontem, 
antes de ler os jornais de hoje, e eu não sabia que ia 
sair esse novo indicador de risco. Quando eu li, hoje de 
manhã, voltei a falar do assunto. Nós estamos vivendo 
uma crise de credibilidade muito séria, muito séria. E 
credibilidade é um dos principais fatores da produção 
e da economia hoje, tão importante, embora subjetivo, 
quanto matéria-prima, quanto capital, quanto mão de 
obra, quanto tecnologia e quanto logística. O sexto é 
credibilidade, porque as coisas são tão voláteis, mo-
vem-se tanto, há tanta liberdade no mundo hoje para 
você fazer o que quer com o dinheiro, por causa da 
globalização, que um país que não passa credibilidade 
nas suas autoridades econômicas e monetárias, cami-
nha para a marginalidade. E – o senhor falou aqui, eu 
também falei – nós precisamos reunir todo mundo. A 
Presidenta não pode se isolar nesse grupo dela. Ela 
tem que ouvir economistas críticos, ela tem... E eu es-
pero que eles tenham patriotismo para falar com ela se 
ela convidar. Eu espero que tenham patriotismo. Tem 
que convidar aqui, os Senadores da oposição tam-
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bém, e eu espero que eles tenham patriotismo para 
irem dizer o que pensam a ela e publicamente. Então, 
nós temos uma situação grave. Mas o fundamental, 
um dos pontos fundamentais, não “o”, é a perda de 
controle dos gastos. E aí não é só o Governo. Hoje a 
gente lê, mas já vem saindo há alguns dias, essa coi-
sa de pagar auxílio alimentação a servidores de alta 
renda, e retroativo, Senador Acir! Eu sei que ninguém 
gosta de falar mal de tribunal quando está na políti-
ca. É muito perigoso! Mas eu não vou deixar de falar. 
Eu acho um absurdo pagar retroativamente, por nove 
anos – até mais tempo do que o imposto de renda 
dá de prazo para corrigir tudo o que se fez de errado; 
quem fez há cinco anos antes não tem esse direito –, 
vale alimentação. Primeiro porque o vale alimentação 
foi criado, eu acho, pelos militares, porque os salários 
eram tão achatados que os trabalhadores não iam ter 
energia, por não comer, para vir para o trabalho. “Para 
não aumentar os salários, a gente dá comida para o 
trabalhador. Deixa a família passando fome em casa” 
– essa foi a lógica do vale alimentação, mesmo que 
não houvesse esse grau de perversidade na cabeça 
das pessoas. É uma maneira de você ter salário baixo 
sem matar o trabalhador. Ele come, mesmo que sua 
família não. Essa ideia de vale alimentação, que tem 
uma perversão, mas tem um lado positivo, porque não 
deixa a pessoa morrer de fome, terminou se espalhan-
do para as altas rendas também. Isso não está certo. 
Agora, além disso, retroativo. Eu faço uma pergunta: 
Quem morreu nesses nove anos a família vai receber 
vale alimentação para o defunto? Ou não vai pagar 
vale alimentação para os que morreram? E, se entrar 
na Justiça, será que não vai ganhar? Essa coisa esd-
rúxula de vale alimentação para quem já não está mais 
vivo, essas coisas todas, Senador, estão inviabilizando 
o funcionamento do País no médio e longo prazo. Daí 
o que eu sempre digo, e mostrei hoje neste texto que 
eu fiz há quase dois anos: “A economia está bem, mas 
não vai bem”. O Brasil está bem, mas não vai bem. É 
claro que está bem um país que faz uma Copa, mas 
não vai bem um país que faz uma Copa, gastando 
tanto dinheiro. É claro que nós estamos bem – o real 
era uma moeda fortíssima; a gente podia passear no 
exterior –, mas não ia bem porque desindustrializou. 
Agora, o dólar começa a se desvalorizar. Isso é bom 
para a indústria; é ruim para os consumidores, para 
nós; e é péssimo para a inflação. Não está bem um país 
que não sabe se espera a taxa de câmbio valorizar-se 
ou desvalorizar-se. É o caso do Brasil. Não sabemos 
se para nós é melhor valorizar ou desvalorizar o real. 
Isso é um sintoma de que as coisas não vão bem. E 
aí fico satisfeito que a gente possa estar aqui discu-
tindo pontos tão variados, mas lamento que sejamos 

só nos dois e o Senador Acir, realmente. Era bom que 
houvesse mais gente. Eu já pensei sugerir ao Senador 
Renan... Aliás, não devia nem falar isso de público, por-
que sugestão ao Presidente se deve dar calado, mas 
é tão esdrúxula que eu até digo aqui, porque eu não 
devo sugerir a ele. Eu acho que ele devia fazer umas 
sessões aqui abertíssimas ao público e à imprensa, 
mas sem televisão. Pode ser que, se a gente fizesse 
sem transmissão pela televisão, os outros Senadores 
venham saber o que a gente está falando. De repen-
te, é a maneira de a gente debater entre nós. Grava 
e passa de noite, para não dizer que foi escondido. É 
público, mas não ao vivo. A televisão está fazendo com 
que a gente fale lá para fora, o que não é ruim, mas a 
gente não fica aqui dentro debatendo. Eu queria tanto 
que os outros Senadores assistissem ao discurso aqui 
e não pela televisão, porque é uma coisa interessante: 
isso aqui vicia tanto a gente que os Senadores, quan-
do vão para as suas bases... Eu, quando vou para as 
minhas palestras, ligo a TV Senado para ver o que o 
colega está dizendo, mas não debato com eles, não 
dialogo com eles. Isso está fazendo falta ao Brasil. Por 
isso, o Brasil está bom, mas não está indo bem. E aí 
a preocupação é quanto tempo esse “não está indo 
bem” vai se transformar em “não está bem”. É como 
se – eu até falei hoje – você fosse no carro, conforta-
velmente, contente, na velocidade, com um abismo no 
final. Está indo bem. O carro não está quebrado. Está 
bem, mas não está indo bem, porque, lá na frente, há 
uma parede ou um abismo. Nós não sabemos qual é 
a distância que tem...

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Ou a ponte que falta.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A 
ponte que falta, como o Senador Acir falou hoje. Em 
Rondônia, há estrada sem ponte e ponte sem estra-
da, o que é prova da falta de um dos fatores, que é 
a logística. E aí me preocupa. Passou despercebido, 
mas vi no Fantástico, no domingo, a Ministra Miriam 
Belchior dando uma entrevista sobre obras desse tipo, 
que não avançam. E ela disse: “Essas obras são tão 
necessárias que a gente não faz mais o projeto execu-
tivo necessário para fazer a obra”. É de uma gravidade 
tão grande essa afirmação, que eu me pergunto por 
que a oposição não tomou nenhuma iniciativa de ten-
tar debater com a Ministra. Como é possível a Minis-
tra reconhecer na televisão que não faz o projeto que 
serve de base para uma obra? Aí acontecem coisas 
deste tipo: estrada sem ponte, e ponte sem estrada, por 
falta do tal projeto executivo. Mas, Senador, eu quero 
dizer que a gente concorda hoje e que seria bom que 
fosse uma discordância também, para que a gente 
pudesse debater. Mas a única em que fico não é uma 
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discordância, mas uma constatação: de fato – estou 
repetindo como comecei –, o Presidente Lula teve de 
ir para o segundo turno na eleição de 2006, e dei uma 
contribuiçãozinha para isso, mesmo que apenas com 
2,5% dos votos, porque ele foi para o segundo turno, 
se não me engano, com a diferença de menos de 1%. 
Eu estive muito perto. E acho que foi positivo haver o 
segundo turno. Foi importante que ele fosse para a te-
levisão, para debater com o Governador Alckmin qual 
era a diferença entre os dois, embora eu hoje ache que 
não há nenhuma diferença entre PSDB e PT, do ponto 
de vista de projeto para o Brasil. Há grande diferença 
de personalidade entre Lula e Alckmin, Lula e Fernando 
Henrique ou Dilma e Alckmin, Dilma e Fernando Henri-
que ou Serra – de personalidade, grande. Há diferença 
de ênfase de projetos, de maneira de administrar, mas, 
do ponto de vista de projetos para o Brasil, com aque-
les quatro pilares, democracia, estabilidade monetária, 
transferência de renda para pobres e crescimento eco-
nômico, os quatro em crise – repito, os quatro estão 
em crise –, não há diferença. E nenhum deles parece 
perceber a crise que há nesses quatro pilares que sus-
tentam o nosso projeto – não digo a nossa democracia, 
porque democracia é um pilar – de longo prazo. Não 
há diferença. Mas foi bom que houvesse o segundo 
turno, para eles poderem debater e até para a gente 
ver que não havia diferença e terminar votando, como 
gosto sempre de dizer, não no mais próximo da gen-
te, mas no menos distante. O primeiro turno é para a 
gente votar no mais próximo; o segundo turno é para 
votar no mesmo distante, naquele de que a gente me-
nos discorda. No primeiro turno, naquele com quem a 
gente mais concorda; no segundo, naquele de quem 
a gente menos discorda. É isso, Senador Simon. Fico 
muito agradecido pela possibilidade de haver – não 
vou nem chamar debate – esse diálogo entre nós dois, 
aqui nesta manhã.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
agradeço a bela exposição de V. Exª. Eu diria que o 
meu discurso agora ficou completo. Fiz a exposição dos 
fatos e V. Exª fez uma proposta de um passo adiante, 
proposta esta que em seu primeiro pronunciamento 
quando chegou aqui, do qual tenho a cópia em meu 
gabinete, já falava isto: vamos aproveitar para olhar 
para o Brasil no dia a dia das coisas obrigatórias.

É impressionante como a gente não consegue. 
V. Exª tem centenas de ideias brilhantes; Jarbas Vas-
concelos não se acerta com o governo, mas ele fez 
um excelente governo de oito anos e, na época em 
que ele estava identificado como irmão do PT, teve 
uma atuação a mais brilhante que se pode imaginar. 

Olhando para onde quisermos olhar, temos pes-
soas que têm um cabedal... Luiz Henrique, quando go-

vernador de Santa Catarina, trouxe o Balé da Rússia, 
que só tem uma filial no mundo e é em Joinville, pare-
ce até piada. Mas é uma escola de primeira grandeza.

O Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, não 
é por ser gaúcho, mas está dando uma aula espetacular 
de como é possível, ao invés de fazer o debate entre a 
polícia e o bandido – porque na verdade os dois eram 
bandidos –, transformar a polícia em representante do 
povo e tentar fazer uma convivência. E uma corrida de 
paz onde o secretário é o primeiro que está correndo.

Mas nem a imprensa, de um lado, e nem a gente, 
de outro lado, damos importância a isso. Não damos 
importância.

Aconteceu um fato grave e os caras já queriam 
que eu pedisse a convocação para vir falar, depor, ex-
plicar aqui – convocação não, convite – do Ministro do 
Supremo sobre o que aconteceu na penitenciária de 
Porto Alegre. Não vou fazer isso. Não estou preocupa-
do com isso, mas sim se ele vai fazer a visita, etc. e tal. 
Mas esse profundo desgaste não é isso que interessa.

Encerro, Sr. Presidente, e faria outro pronuncia-
mento copiando V. Exª e aduzindo, mas só quero en-
cerrar dizendo que ontem foi uma noite muito especial, 
com o lançamento do suplemento de Veja destinado 
a Brasília. Emocionante, porque assistimos, pela te-
levisão, ao pronunciamento do Sr. Roberto Civita e 
parecia que ele estava vivo, falando ali. Ele gravou e, 
de certa forma, parecia que ele sabia que não estaria 
vivo quando aquilo fosse publicado. 

Cheguei em casa ontem – tenho essa angústia 
de conhecer as coisas quando acho que deve conhe-
cê-las – e li a revista do início ao fim. É fácil, dá para 
entender que é uma edição festiva, não entra em deta-
lhe, não entra em absolutamente nada, mas já mostra 
a intenção da nossa querida cidade. 

Meu abraço à sucursal de Brasília da Veja. 
Muito obrigado a V. Exª. 
Obrigado pelo acréscimo altamente positivo que 

o Cristovam deu ao meu pronunciamento.
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PEDRO SIMON

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, 
, a presidente da Petrobras, a senhora Graça Foster, 
esteve recentemente nesta Casa prestando informa-
ções aos senhores Senadores.

Se tivesse que sintetizar em poucas palavras a 
longa exposição da presidente da Petrobras, eu diria 
que ela garantiu aos senadores que a nossa grande 
empresa petrolífera não está passando por uma crise.

Peço licença para discordar.
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Sou um admirador de longa data da Petrobras e 
dos seus trabalhadores.

Sou um entusiasta da manutenção do petróleo 
sob o controle do Estado.

E sou grande admirador da engenheira Maria 
das Graças Foster, a primeira mulher a presidir a Pe-
trobras. Ela está há 35 anos na companhia e há pouco 
mais de ano no cargo. Antes, respondeu pela diretoria 
de Gás e Energia.

Graça Foster conhece a empresa a fundo, mas 
me sinto obrigado a discordar dela.

Eu diria que a frase correta da presidente Graça 
Foster deveria ser: “A atual administração da estatal 
está fazendo um grande esforço para aumentar a efi-
ciência da Petrobras, perdida em anos recentes.”

A verdade é que os atuais problemas da Petro-
bras são imensos e numerosos.

Eu diria que, hoje, o maior problema da Petro-
bras é o de estar sendo indevidamente usada, pelo 
Governo, como instrumento para controlar a inflação.

Não é algo novo. Outros governos já incorreram 
no mesmo erro. E esse é um grave erro.

A Petrobras foi criada para exercer o monopólio 
do petróleo.

E também para abastecer plenamente o mercado 
interno, o que não está ocorrendo.

A Petrobras já não abastece integralmente o mer-
cado interno porque não investe os recursos necessá-
rios para manter a autossuficiência alcançada em 2006.

E a Petrobras não investe porque está vendendo 
no mercado interno o combustível a um preço subsi-
diado — inferior ao que deveria ser! --■ para mascarar 
a taxa de inflação.

Em suma, vendendo sua mercadoria por um preço 
irreal, a Petrobrás causa prejuízos aos seus acionistas.

Vejamos mais atentamente a questão das ações.
Os acionistas da Petrobras não são apenas o 

Estado e alguns milionários, como se poderia pensar.
Em anos recentes, cerca de 300 mil trabalhado-

res brasileiros usaram seus suados recursos do FGTS 
para comprar ações da estatal.

Muitos deles, se não a esmagadora maioria, já 
se arrependeram desse investimento que fizeram sob 
o estímulo do próprio Governo federal.

Incrédulos, os trabalhadores viram desabar o pre-
ço de ações que adquiriram da maior empresa brasi-
leira, pensando e acreditando em ter um futuro melhor.

O Jornal da Globo informou recentemente que, 
na Bolsa de Valores, a Petrobras está depreciada. Vale 
hoje 65 por cento do seu patrimônio.

O preço das ações da estatal teve queda de 7 por 
cento nos quatro primeiros meses deste ano.

Na soma do valor de suas ações, a Petrobras 
foi superada pela estatal colombiana Ecopetrol e está 
chegando ao nível da mexicana Pemex.

Insisto, Sr. Presidente: o Governo não permite 
que a Petrobras aumente, de modo coerente, os pre-
ços cobrados dos consumidores do país.

As elevações recentes nos preços da gasolina e 
de outros produtos foram pífias, insuficientes para os 
cofres da Petrobras.

O Governo não quis se indispor com os consu-
midores. E nem colocar lenha na inflação.

Em outras palavras, a Petrobras está sendo usa-
da como instrumento de política econômica.

Distorção gera distorção.
Ao subsidiar o preço da gasolina e do diesel, o 

Governo indiretamente incentiva a venda de automó-
veis novos.

De outro lado, o crédito farto e o corte de impostos 
também impulsionam o crescimento da frota nacional.

E, em conseqüência, aumenta ainda mais o con-
sumo de combustível.

Dizem os especialistas que esse subsídio mas-
carado ao combustível teria custado R$ 12,8 bilhões 
nos últimos oito anos.

É esse o principal motivo pelo qual a estatal per-
deu sua capacidade de investir.

Não modernizou seus poços já em produção e 
parou com a prospecção de novas jazidas.

Recentemente, Graça Foster chegou a admitir 
a perda de eficiência média de 10% nas plataformas. 
Chegando, em alguns casos, a 50%.

Uma das causas é o declínio natural da produti-
vidade de poços mais antigos, mas influíram também 
as transferências e a aposentadoria de equipes de 
manutenção e operação altamente treinadas.

Assim, por tudo isso, a presidente Dilma Rousseff 
se encontra agora diante de um dilema severo.

Se desafogar o caixa da Petrobras, autorizando 
o repasse dos preços externos, a inflação subirá mais 
rapidamente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, abordo 
agora dois outros problemas que considero - para usar 
uma linguagem elegante - estranhíssimos.

O primeiro é o da refinaria Abreu e Lima, em Per-
nambuco, que seria construída numa parceria entre 
Petrobras e Pedevesa, estatal venezuelana de Petró-
leo, a um custo de US$ 2 bilhões.

O parceiro venezuelano não colocou um tostão 
na obra.
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E agora os estudiosos da área do petróleo di-
zem que o custo final dessa refinaria chegará a US$ 
20 bilhões.

Ou seja, dez vezes mais.
Repito: dez vezes mais.
Felizmente, a senhora Graça Foster disse no Se-

nado que está revendo o processo que levou o preço da 
refinaria pernambucana a multiplicar-se tantas vezes.

Passo agora ao segundo problema que muito me 
chamou a atenção:

A Petrobras, segundo sua presidente, está preten-
dendo vender uma refinaria que possui em Pasadena, 
nos Estados Unidos, comprada em 2005.

Parece que foi pior negócio da história da em-
presa porque a Petrobrás enterrou lá 1,2 bilhões de 
dólares em uma planta de produção que hoje não vale 
200 milhões de dólares.

Quem teve a brilhante idéia de realizar essa 
compra?

Foi apenas por pura incompetência?
Bem, confirmando-se os números que apresen-

tei acima, a Petrobrás estará vendendo sua refinaria 
americana por um sexto do valor de compra.

Repito: um sexto do valor de aquisição.
A presidente da Petrobras afirmou publicamente 

que não repetiria a operação, fechada pelo antecessor 
José Sérgio Gabrielli, de compra dessa refinaria de 
petróleo nos Estados Unidos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dizem os 
especialistas do setor que os gastos da Petrobras es-
tão descontrolados.

A empresa estaria enfrentando uma grave crise 
de caixa que a levou a atrasar o pagamento de suas 
contas.

Há indícios de que a nossa estatal do petróleo 
esteja penalizando seus fornecedores internacionais.

Essa situação faz com que muitos dos melhores 
fornecedores técnicos internacionais optem por não 
trabalhar mais para o Brasil.

De outro lado, o fundo que foi criado para incen-
tivar e desenvolver as cadeias locais de fornecimento 
não recebeu os recursos estipulados.

A Petrobras está sendo forçada a apoiar contra-
tações locais mesmo quando se sabe que o setor de 
serviços do país não está preparado para a enorme 
complexidade inerente aos projetos nas águas pro-
fundas do pré-sal.

A tudo isso, soma-se o atraso na entrega de pla-
taformas e sondas para novos campos no pré-sal, por 
contingências do mercado internacional.

O estrangulamento financeiro da Petrobras teria 
levado o Governo a retardar leilões de campos de pe-
tróleo, que exigiriam ainda mais investimentos.

Sem novos campos, é claro, a produção não 
cresce, o que acentua a dependência de importações.

Por tudo isso, é muito pouco provável que a Pe-
trobras atinja sua própria meta de mais do que dobrar 
a produção e chegar a 5,7 milhões de barris por dia 
até 2020.

Encerro, Sr. Presidente, afirmando minha confian-
ça total na gestão de Graça Foster, sob a supervisão 
da Presidente Dilma Rousseff.

É preciso ter em mente que a Presidente da Re-
pública ocupou por três anos o Ministério de Minas e 
Energia e foi durante sete anos Presidente do Conse-
lho de Administração da Petrobras. Ela conhece muito 
bem a nossa estatal.

Acho, em suma, que a Petrobras tem condições 
de reverter com rapidez muitos dos indicadores nega-
tivos hoje registrados.

Dilma Rousseff e Graça Foster são gestoras 
competentes e vão recolocar a Petrobras no patamar 
que merece.

Um sinal extremamente positivo para a área pe-
trolífera veio recentemente quando a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) realizou um leilão para exploração 
de petróleo e gás. Licitados 142 blocos, o ágio obtido 
foi de 798%.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Cristovam Buarque deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Meus cumprimentos, Senador Pedro Simon, 
por seu brilhante pronunciamento, que transformou 
nossa sexta-feira, que parecia ser uma sexta-feira pa-
cata, numa sexta-feira muito importante. Tanto V. Exª 
quanto o Senador Cristovam Buarque nos deram uma 
aula sobre a política brasileira, principalmente com re-
lação a nossa economia.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – E o senhor também.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Muito obrigado, Senador Cristovam.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Não havendo mais nada a tratar, declaro en-
cerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 8 minutos.)



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 11 35155 

Ata da 91ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 10 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, 
Ruben Figueiró, da Srª Ana Amélia e do Sr. Cristovam Buarque

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

encerra-se às 17 horas e 59 minutos)

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

AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 120, de 
2013, do Presidente da Comissão Assuntos Sociais, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 462, de 2012. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 120/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 22 de maio de 2013

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

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta 
Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de 
Lei do Senado nº 462, de 2012, que acrescenta parágrafo 
único do art. 19 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro 
1969, para tornar obrigatória a menção ao teor calórico 
dos alimentos dietéticos nos rótulos de autoria do Sena-
dor Valdir Raupp, fi cando prejudicadas as emendas nº 1-T 
a 3-T apresentadas ao Projeto, no Período Regimental. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência o Ofício nº 120, de 2013, fi ca 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei do Senado nº 462, de 2012, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 130, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 688, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 130/2013/CAE

Brasília, 4 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno 

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que 
esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta data, 
o Projeto de Lei do Senado nº 688, de 2011, que “dispõe 
sobre o perdão de dívidas oriundas de operações de cré-
dito rural contratadas por instituições fi nanceiras federais 
na área de atuação da Superintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE), e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 130, de 2013, fi ca 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 

de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado nº 688, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 56, 57 e 
60, de 2013, do Presidente da Comissão Educação, 
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em ca-
ráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
102, de 2011; 383, de 2012; e do Projeto de Lei da 
Câmara nº 86, de 2011, respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 56/2013/CE

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Aprovação da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na 
reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado nº 102, de 2011, de autoria de Sua 
Excelência a Senhora Senadora Lídice da Mata, que 
“Inscreve o nome de Sóror Joana Angélica De Jesus, no 
Livro dos Heróis da Pátria”, com as emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of.nº 57/2013/CE

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na 
reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado nº 383, de 2012, de autoria de Sua Ex-
celência a Senhora Senadora Lúcia Vânia, que “Inscreve 
o nome de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo 
no Livro de Heróis da Pátria”, com a emenda oferecida.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 60/2013/CE

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Aprovação da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
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terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2011, de 
autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Gore-
te Pereira, que “Denomina Açude Deputado Francisco 
Diógenes Nogueira o açude Figueiredo, localizado no 
Município de Alto Santo, no Estado do Ceará”.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência aos Ofícios nºs 56, 57 e 60, 
de 2013, fi ca aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 129, 131 e 
132, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 549, 
de 2011; 663, de 2007; e 17, de 2004.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 129/2013/CAE

Brasília, 4 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realiza-
da nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 549 de 
2011, que “Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para permitir, a pessoas físicas, a dedução 
de despesas com livros técnicos diretamente ligados à 
sua área profi ssional”, com a Emenda nº 1-CE-CAE e 
a Emenda nº 2-CE na forma da Subemenda nº 1-CAE.

Atenciosamente, – Senador Lindberg Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. no 131/2013/CAE

Brasília, 4 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nes-
ta data, o Projeto de Lei do Senado no 663, de 2007, 
que “acrescenta dispositivo ao art. 9o da Lei no 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, para permitir a inclusão de 
custos com móveis de decoração nas operações de 
fi nanciamento realizadas no âmbito do Sistema Finan-
ceiro de Habitação”.

Atenciosamente, _ Senador Lindberh Farias,  
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. no 132/2013/CAE

Brasília, 4 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realiza-
da nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 17 , de 
2004, que “dá nova redação ao inciso IV do art. 1º da 
Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, incluindo os 
defi cientes auditivos na obtenção da isenção do IPI, 
na aquisição de automóveis”, com as Emendas nos 1 
e 2-CAE.

Atenciosamente, – Senador Limdeberg Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.  

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência aos Ofícios nºs 129, 131 e 132, 
de 2013, fi ca aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
nºs 549, de 2011; 663, de 2007; e 17, de 2004, sejam 
apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

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

– Projeto de Decreto Legislativo nº 433, de 
2012 (nº 331/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Litoral Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Arraial do Cabo, Estado 
do Rio de Janeiro; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 450, de 
2012 (nº 532/2011, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio Tropical FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Coroados, Estado de 
São Paulo; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 495, de 
2012 (nº 295/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade do Guará I, Distrito Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 505, de 
2012 (nº 2.952/2010, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Geraldo de Oliveira 
de Jaupaci Goiás para executar serviço de ra-
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diodifusão comunitária na cidade de Jaupaci, 
Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 507, de 
2012 (nº 111/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão ou-
torgada à Rádio Manchester de Anápolis Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias na cidade de Anápolis, Es-
tado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 527, de 
2012 (nº 84/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária de Atendimento Social e 
Assistencial Marcondense para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo 
Marcondes, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 528, de 
2012 (nº 116/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à Sociedade Rádio Novo Horizonte Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Novo Horizonte, Es-
tado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 543, de 
2012 (nº 2.933/2010, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Comunicação Comunitária Al-
vorada do Bairro Pedreira para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 545, de 
2012 (nº 605/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rá-
dio Santa Catarina Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de 
2012 (nº 2.733/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Akatu 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 557, de 
2012 (nº 624/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Pilarense de Radiodifusão Comunitária 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pilar, Estado de Alagoas; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 562, de 
2012 (nº 173/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 

Associação Cultural e Assistencial ao Menor 
de Capitão Andrade para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Capitão 
Andrade, Estado de Minas Gerais; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 569, de 
2012 (nº 615/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rá-
dio e TV Schappo Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Poços de Caldas, Estado de 
Minas Gerais; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 570, de 
2012 (nº 622/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
ABCCI - Associação Benefi cente da Comunida-
de Carente de Ibicaraí para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ibicaraí, 
Estado da Bahia; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 577, de 
2012 (nº 596/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária de Comunicação Cultural 
Socorrense para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Socorro, Estado 
de São Paulo; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 578, de 
2012 (nº 644/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à S.P. 
Comunicações & Publicidade LTDA. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada na cidade de Monte Azul Paulista, 
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2013 
(nº 599/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural, 
Artístico e Social de Cerejeiras para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cerejeiras, Estado de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2013 
(nº 602/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Portal do Benfi ca para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2013 
(nº 632/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Fortaleza de São João para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ipupia-
ra, Estado da Bahia;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2013 
(nº 1.516/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Rádio Comunitária de Lagoa do Sítio para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lago do Sítio, Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2013 
(nº 2.076/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Fundação 
Valter Evaristo para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de São Miguel do 
Tapuio, Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2013 
(nº 407/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à San Ma-
rino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Capanema, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2013 
(nº 590/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Assistência Social, Huma-
nista e Solidária – Acolher para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Sete 
Lagoas, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2013 
(nº 611/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Deo Vo-
lente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
São Lourenço, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 
2013 (nº 636/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Alô 
FM – Sociedade Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2013 
(nº 643/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Portal de Caxias Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Teresina, Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de 2013 
(nº 633/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Lamarão em Ação – FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lamarão, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 2013 
(nº 696/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Comunitária de Cruz das Posses 

para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de 2013 
(nº 688/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Cultural São Judas Tadeu para executar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado 
do Tocantins; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2013 
(nº 673/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Piên para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Piên, Estado do Paraná; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2013 
(nº 592/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Amigos da Comunicação – Afonso 
Cláudio - ES para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Afonso Cláudio, 
Estado do Espírito Santo. 

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional 
os seguintes ofícios:

Ofício nº TRF2-OFI–2013/10.444

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2013

Assunto: Demonstrativo – Balanço

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o 

Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional da 2ª 
Região, referente ao 1º quadrimestre de 2013, publi-
cado no DOU-1 em 23-5-2013, fl . 139, conforme de-
termina o art. 118 da Lei nº 12.465 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, de 12-8-2011.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de elevada estima e consideração. – Sérgio Schwaitzer, 
Presidente.

Ofício nº TRF2-OFI-2013/10.929

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2013

Assunto: Demonstrativo – Balanço

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o 

Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Federal de 1º e 
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2º Graus da 2ª Região, referente ao 1º quadrimestre 
de 2013, publicado no DOU-1 em 29-5-2013, fl s. 165, 
conforme determina o art. 118 da Lei nº 12.465 – Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, de 12-8-2011.

Solicito, outrossim, que seja desconsiderado o 
Ofício nº TRF2-OFI-2013/10.444, de 23-5-2013, haja 
vista que o mesmo foi encaminhado antes da publica-
ção da Portaria nº 288, de 23-5-2013, da Secretaria 
do Tesouro Nacional, que republicou o demonstrativo 
da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze 
meses, referente ao 1º quadrimestre de 2013.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de 
elevada estima e consideração. – Sergio Schwaitzer, 
Presidente.

PORTARIA No TRF2-PTP-2013/00398, 
DE 27 DE MAIO DE 2013

O Presidente do Tribunal Regional Federal da 2a 
Região no ato de suas atribuições legais em atendi-

mento ao disposto do art.  54 da Lei Complementar 
no 101, de 4-5-2000, e tendo em vista a republicação 
em 24-5-2013, pela Secretaria do |Tesouro Nacional 
do demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) 
dos últimos dois meses, relativo ao 1o  quadrimestre 
de 2013, RESOLVE.

Art. 1o Aprovar o relatório de Gestão Fiscal da 
Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 2a Região refe-
rente ao 1o quadrimestre de 2013 na forma do anexo, 
bem como autorizar sua publicação e disponibilização 
por meio da internet, conforme previsto no art. 55, § 2o 
da referida Lei Complementar, revogando Portaria no 
TRF2-PTP-2013/00381, de 21-5-2013, publicado no 
Diário Ofi cial da União, Seção I, do dia 23-5-2013.

Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. – Sergio 
Schwaitzer, Presidente.
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Ofício GDG/SCOF nº 13/2013

São Paulo, 28 de maio de 2013

Senhor Senador,

Em cumprimento aos artigos 54 e 55 da Lei Com-

plementar nº 101/2000, bem como em observância ao 

disposto no artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, encami-

nhamos a Vossa Excelência o anexo Quadro Demons-

trativo “Despesa com Pessoal”, em relação à Receita 

Corrente Líquida, que compõe o Relatório de Gestão 

Fiscal ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 
do período de maio de 2012 a abril de 2013.

Esclarecemos que o referido Demonstrativo foi 
publicado no Diário Ofi cial da União, Seção 1, página 
111, em 28 de maio de 2013, e, igualmente, está sendo 
enviado, nesta data, ao C. Tribunal de Contas da União.

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Exce-
lência nossos protestos de estima e elevado apreço. – 
Denize Mota, Diretora Geral da Administração Subs-
tituta.
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Of./TRT/DG/nº 376/2013

Belo Horizonte, 22 de maio de 2013

Exmo. Senhor,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei 

12.465/2011 (LDO 2012), encaminhamos a V. Exª o 
Relatório de Gestão Fiscal da Justiça do Trabalho da 

Terceira Região referente ao primeiro quadrimestre 

de 2013.

Ao ensejo, renovo-lhe protestos de elevada esti-

ma e consideração.

Cordialmente, – Deoclecia Amorelli Dias, De-

sembargadora Presidente do TRT da 3ª Região.
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Ofício TRT 8ª Região GP/SEADM nº 7/2013

Belém, 28 de maio de 2013

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimes-
tre de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, e em atendimento ao dis-

posto no art. 117 da Lei nº 12.708/2012 (LDO 2013), 
encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Gestão 
Fiscal deste Órgão relativo ao período de maio de 2012 
a abril de 2013, publicado no Diário Ofi cial da União 
de 28-5-2013, Seção 1, páginas 114 e 115.

Respeitosamente, – Odete de Almeida Alves, 
Desembargadora Presidente.

ATO Nº 211, DE 24 DE MAIO DE 2013

A Desembargadora Presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho da Oitava Região, no uso de suas 
atribuições legais, e 

Tendo em vista o disposto nos artigos 54, inci-
so III e parágrafo único, e 55, inciso I, a) e § 2º da Lei 
Complementar nº 101, de 4-5-2000, e na Portaria STN 
nº 637/2012;

Resolve:
Tornar Público o Relatório de Gestão Fiscal des-

te Tribunal, relativo ao 1º quadrimestre de 2013, con-
forme Anexo deste Ato, contendo o Demonstrativo da 
Despesa com Pessoal.

Publique-se e registre-se. – Odete de Almeida 
Alves Desembargadora Presidente.
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Of. nº 53/2013/Sercont-Secof

Curitiba, 29 de maio de 2013

Assunto: Encaminhamento do Relatório de Gestão 
Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2013

1. Comunicamos a Vossa Excelência que este 
Órgão Trabalhista, em cumprimento ao disposto no 
art. 54, da Lei Complementar nº 101 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal), de 4-5-2000, publicou o Relatório 
de Gestão Fiscal referente ao período de maio/2012 
a abril/2013, no DOU nº 101, de 28 de maio de 2013, 
página 115, seção I.

2. Em cumprimento ao disposto no art. 59 da cita-
da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c art. 5º, inciso I da 
Lei nº 10.028/2000, encaminhamos cópia do Relatório 
de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre de 2013.

Respeitosamente, – Vilmar José Siqueira, Di-
retor da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e 
Finanças.

Anexo ao Ofício 53/2013 Sercont Secof:

1) Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo 
da Despesa com Pessoal – Anexo I e Portaria JP nº 
64/2013 TRT 9ª Região
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PORTARIA JP Nº 64, DE 6 DE MAIO DE 2013

A Desembargadora do Trabalho, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, usando 
de suas atribuições legais, diante do disposto no art. 
25 do Regimento Interno e do contido no Memorando 
nº 97/2013/SERCONT-SECOF-TRT-PR,

Resolve determinar a publicação do anexo Relató-
rio de Gestão Fiscal, referente ao período de maio/2012 
a abril/2013, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei 
Complementar nº 101/2000. – Rosemarie Diedrichs 
Pimpão, Desembargadora do Trabalho Presidente do 
TRT 9ª Região.

Ofício no 449/2013 – GP

Campinas, 28 de maio de 2013

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal

Senhor Senador, 
Ao tempo em que apresento meus cumprimen-

tos, encaminho a Vossa Excelência, em atendimen-

to ao disposto no artigo 59 da Lei Complementar no 
101/2000 c/c o artigo 5o, inciso I, da Lei no 10.028/2000, 
a anexa cópia do Relatório de Gestão Fiscal, relativo 
ao período de maio/2012 a abril/2013, deste Tribunal 
Regional do Trabalho da 15a Região – Campinas, pu-
blicado no Diário Ofi cial da União – Seção 1 de hoje 
– 28-5-2013 – às fl s. 116/117, e que está sendo dispo-
nibilizado também na internet, no site deste Regional: 
http://portal.trt15.jus.br.

Cordialmente, – Flavio Allegretti de Campos 
Cooper, Desembargador Presidente do Tribunal.
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Ofício nº 360/2013/GP

São Luiz, 24 de maio de 2013

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal referente a maio 
de 2012 a abril de 2013

Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no Art. 59 da Lei nº 

101/2000 c/c Art. 5º inciso I, da Lei nº 10.028/2000 (Lei 

de Crimes Fiscais), encaminho o Anexo I – Demons-
trativo da Despesa com Pessoal, parte integrante do 
Relatório de Gestão Fiscal, de que tratam os arts. 48, 
54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de 
maio de 2000, relativo ao período de maio de 2012 a 
abril de 2013.

Atenciosamente, – Ilka Esdra Silva Araújo De-
sembargadora Presidente.
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Ofício SCI nº 7/2013

Aracaju, 29 de maio de 2013

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal

Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 59 da Lei 

Complementar nº 101/2000 (LRF) c/c art. 5º, inciso I, 
da Lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), enca-
minhamos a V. Exa. cópia da publicação do Relatório 

de Gestão Fiscal, relativo ao 1º quadrimestre do exer-
cício 2013, publicado no Diário Ofi cial da União nº 
102 – Seção 1, edição de 29-5-2013, páginas 185/186.

Por oportuno, informamos a V. Exa. que dispo-
nibilizamos no nosso Site: www.trt20.jus.br, no item 
“Contas  Públicas”, o presente Relatório.

Atenciosamente, - Marcus Vinícius Reis de Al-
cântara, Secretário de Controle Interno TRT da 20ª 
Região.
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OFÍCIO/TRT/GP No 280/2013

Natal/RN, 27 de maio de 2013

Referência: Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – 1o 
Quadrimestre 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Senhoria, nos termos e para 

fi ns do disposto no art. 117, da Lei no 12.708/2012 (LDO 
2013), cópia do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 

período de maio de 2012 a abril de 2013, elaborado 
por este Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região.

Informo, ainda, que a Administração deste Regio-
nal está providenciando a publicação do mencionado 
Relatório, na forma prevista no parágrafo 2o do art. 55 
da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal), inclusive por meio eletrônico (site 
www.trt21.jus.br).

Respeitosamente, – José Rêgo Júnior, Desem-
bargador Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – As matérias serão publicadas no Diário do Se-
nado Federal de 11 de junho do corrente.

Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

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

AC) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 225, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 12, 
de 2013 (nº 2.207/2011, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, que 
dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Sul da Bahia – UFESBA, e dá outras provi-
dências, sancionado e transformado na Lei nº 
12.818, de 2013;
– nº 226, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 61, 
de 2008 (nº 6.576/2006, na Casa de origem, da 
Deputada Alice Portugal), que inclui o dia 2 de 
julho de 1823 entre as datas históricas do ca-
lendário de efemérides nacionais, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.819, de 2013;
– nº 227, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 101, 
de 2008 (nº 6.039/2005, na Casa de origem, do 
Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o 
Dia Nacional do Engenheiro de Pesca a ser co-
memorado na data de 14 de dezembro, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.820, de 2013;
– nº 229, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 117, 
de 2012 (nº 7.330/2010, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que alte-
ra o art. 9º da Lei nº 11.803, de 5 de novembro 
de 2008, para abrir crédito ao Banco Central do 
Uruguai, sob a forma de margem de contingência 
reciprocamente concedida no âmbito do Sistema 
de Pagamentos em Moeda Local (SML), sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.822, de 2013;
– nº 230, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 126, 
de 2012 (nº 4.365/2012, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que altera 
as Leis nºs 8.691, de 28 de julho de 1993, 11.539, 
de 8 de novembro de 2007; cria cargos do Pla-
no Geral de Cargos do Poder Executivo, de que 
trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
da Carreira de Analista de Infraestrutura, de que 
trata a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, 

do Plano de Carreiras para a área de Ciência e 
Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 
de julho de 1993, da Carreira da Previdência, da 
Saúde e do Trabalho, dos Planos de Carreiras 
e Cargos do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia e do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial, de que trata a Lei nº 
11.355, de 19 de outubro de 2006, dos cargos 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 
que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; 
e dá outras providências, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.823, de 2013;
– nº 232, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 30, 
de 2013 (nº 2.206/2011, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, que 
dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por 
desmembramento da Universidade Federal do 
Pará – UFPA, e dá outras providências, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.824, de 2013;
– nº 233, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 31, 
de 2013 (nº 2.204/2011, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que dis-
põe sobre a criação da Universidade Federal do 
Oeste da Bahia – UFOB, por desmembramento 
da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.825, de 2013; e
– nº 234, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 32, 
de 2013 (nº 2.208/2011, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, que 
dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Cariri – UFCA, por desmembramento da Uni-
versidade Federal do Ceará – UFC, e dá outras 
providências, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.826, de 2013.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 
238, de 2013, na origem, comunicando a ausência do 
País da Senhora Presidente da República, no período 
de 8 a 11 de junho, em viagem ofi cial a Lisboa, Re-
pública Portuguesa; e do Senhor Vice-Presidente da 
República, no mesmo período, em viagem a Londres, 
Grã-Bretanha, e a Paris, França.

É a seguinte a Mensagem:
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Mensagem nº 238

Senhores Membros do Senado Federal
Comunico a Vossas Excelências que me ausen-

tarei do País no período de 8 a 11 de junho de 2013, 
em viagem ofi cial a Lisboa, República Portuguesa.

Informo, ainda, que neste período o Senhor Vice-
-Presidente da República estará em viagem a Londres, 
Grã-Bretanha e a Paris, França.

Brasília, 7 de junho de 2013. – Dilma Roussef.  

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 14, de 6 de junho de 2013, da Senadora 
Lúcia Vânia, por meio do qual informa a impossibilidade 
de comparecer à 17ª Reunião Ordinária do Conselho 
Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, objeto 
do Requerimento nº 557, de 2013, que se realizará 
na cidade de Cuiabá-MT, no dia 07 de maio de 2013.

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

É seguinte o Ofício:

Of. nº 14/2013-OUVSF

Brasília, 6 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para informar 

que, por problema de saúde, não poderei participar 

da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos 

Ouvidores do Ministério Público, marcada para esta 

sexta-feira (7/6), em Cuiabá, conforme autorização 

requerida em 31 de maio do corrente (Requerimen-

to nº 557/2013).

Cordialmente, – Senadora Lúcia Vânia Ouvidora-

-Geral do Senado Federal.

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

– A Presidência recebeu o Ofício n° S/27, de 2013 (n° 

2.567/2013, na origem), do Supremo Tribunal Federal, 

encaminhando, para os fi ns previstos no art. 52, inciso 

X, da Constituição Federal, cópia do acórdão proferido 

nos autos do Recurso Extraordinário n° 363.852, que 

declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei n° 

8.540, de 1992 com a redação dada pela Lei n° 9.528, 

de 1997 (retenção e recolhimento da contribuição social 

sobre a receita bruta proveniente da comercialização 

da produção rural de empregadores, pessoas naturais, 

fornecedores de bovinos para o abate).

O expediente vai à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

É o seguinte o Ofício:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu, do Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Ofício nº 1.065, de 2013, 
na origem, que comunica a declaração de prejudicia-
lidade do Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2005 
(nº 7.378/2006, naquela Casa), que modifi ca o art. 193 
da Consolidação das Leis do Trabalho, concedendo 
adicional de prericulosidade aos eletricitários.

É o seguinte o ofício:

Of. no 1.065/SGM/P/2013

Brasília, 6 de junho de 2013

Assunto: Comunicação de declaração de prejudicia-
lidade do Projeto de Lei no 7.378, de 2006.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, com funda-

mento nos arts. 163, inciso I, e 164, inciso I, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados declarei a 
prejudicialidade do Projeto de Lei no 7.378, de 2006 
(PLS no 170/05), de autoria do Senador Paulo Paim, 
que “modifi ca o art. 193 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, concedendo adicional de periculosidade 
aos eletricitários”, em razão de a matéria já estar con-
templada em diploma legal (Lei no 12.740, de 2012).

Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2005, 
vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Queria, cumprimentando os colegas Senadores 
presentes, cumprimentar a todos neste começo de 
semana de trabalho aqui no Senado que nos acom-
panham pela TV Senado e Rádio Senado e também 
pela Internet.

O Senador Acir Gurgacz está levantando o mi-
crofone, pela ordem V. Exª. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito bem. Para me 
inscrever, para falar pela Liderança do PDT, cumpri-
mentando V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito, Senador Acir Gurgacz, como 
Líder do PDT, e convido para fazer uso da palavra, 
como orador inscrito, primeiro orador inscrito, o Sena-
dor Paulo Paim. Hoje cheguei cedo aqui na Casa, ele 
já estava numa audiência, para variar, não é, Sena-

dor Mozarildo? Hoje, quando eu cheguei cedo, V. Exª 
já estava numa audiência mais cedo ainda do que eu 
havia chegado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –Sobre 
alienação parental, uma boa audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nós estamos sempre juntos aqui, não é?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com 
certeza.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra V. Exª, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente.

Senador Jorge Viana, Senadores e Senadoras. 
Senador Jorge Viana, que preside a sessão neste mo-
mento, 1º Vice-Presidente desta Casa...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E hoje com o Presidente Renan viajando com a 
Presidenta Dilma – hoje é o Dia Nacional de Portugal, 
vou, inclusive, daqui a pouco fazer uma homenagem – 
estou na condição de Presidente do Senado, porque o 
nosso Presidente está ausente do País também. Ainda 
bem que sou auxiliado pelos colegas e é só simboli-
camente a Presidência.

Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 

bem. É uma satisfação ver V. Exª na Presidência do 
Senado. E hoje, na escala da Presidência da Repú-
blica, neste dia, o segundo homem na escala à Presi-
dência da República.

Sr. Presidente, vou falar um pouco hoje sobre a 
PEC das Domésticas, tratando um pouco do histórico 
dessa importante decisão desta Casa, e ao mesmo 
tempo do projeto que vai regulamentar essa impor-
tante proposta, já aprovado pela Comissão Mista e 
que vai agora ser analisado, apreciado e votado aqui 
pelo Plenário.

Sr. Presidente, essa luta iniciou há muitos e muitos 
anos, mas eu poderia buscar um marco na Assembleia 
Nacional Constituinte, dizendo que 25 anos atrás, 25 
anos atrás, durante os trabalhos da Assembleia Na-
cional Constituinte, em 1987 e 1988, nós debatemos 
amplamente esse tema. Estamos falando, repito, da 
PEC das Domésticas, promulgada agora em abril pelo 
Congresso Nacional.

Na semana passada, dando continuidade ao 
processo, a Comissão Mista do Congresso Nacional 
aprovou a regulamentação de alguns direitos que es-
tavam em suspenso na proposta chamada PEC das 
Domésticas. 

O texto de autoria da Comissão Mista é relatado 
pelo Senador Romero Jucá e vai ser encaminhado ao 
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Plenário, creio eu, esta semana, no mais tardar na se-
mana que vem. Creio que muito em breve, muito em 
breve mesmo, este Plenário vai aprovar o que falta para 
assegurar às empregadas domésticas deste País os 
mesmos direitos dos outros trabalhadores, baseados 
no princípio da PEC aqui votada por unanimidade, 
por todos nós.

Sr. Presidente, antes de comentar os pontos do 
texto apresentado pelo Relator, Senador Romero Jucá, 
traço aqui um pequeno histórico dessa caminhada.

Senador Jorge Viana, a Bancada de Deputa-
dos do PT na Constituinte de 1988 era composta 
por este Senador que vos fala, por Benedita da Sil-
va, Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra, Virgílio 
Guimarães, José Genoino, Paulo Delgado, Vladimir 
Palmeira, Irma Passoni, Eduardo Jorge, Gumercindo 
Milhomem, Luiz Gushiken, João Paulo Vasconcelos, 
Plínio Arruda Sampaio, Florestan Fernandes e Vitor 
Buaiz. O grande Florestan Fernandes, que não está 
mais junto de todos nós; foi um dos grandes lutadores 
da Constituinte, um socialista fi el às suas origens, do 
início ao fi m da sua vida.

Lá estavam também outros homens públicos de 
outros partidos, do mais alto quilate. Poderia lembrar 
aqui Ulysses Guimarães, que foi o superpresidente da 
Constituinte, um gigante; Mário Covas, que, sem som-
bra de dúvida, exerceu um papel fundamental; Jarbas 
Passarinho, que liderava outro bloco, mas que era um 
homem de diálogo durante a Constituinte; Amaury 
Müller, que já perdemos, não se encontra mais junto 
a nós todos, e, também, o grande Floriceno Paixão, 
ambos gaúchos, que já faleceram.

Fui integrante, Sr. Presidente, da Subcomissão 
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores. Fiquei 
responsável pela Bancada do nosso Partido, depois 
que Lula e Olívio, num gesto de grandeza, abriram 
para mim, a fi m de que eu fi casse responsável por 
apresentar a proposta dos direitos dos trabalhadores 
e servidores na Constituinte. Claro que o fi z, ouvindo 
a Bancada, o movimento sindical brasileiro, enfi m, os 
movimentos sociais.

Integrei a Comissão da Ordem Social. Ali estavam 
os parlamentares responsáveis pela consolidação dos 
trabalhos da Subcomissão dos Direitos dos Trabalha-
dores e Servidores. Fiz parte, assim, da Comissão de 
Seguridade Social, que coordenou grande parte dos 
avanços no mundo dos trabalhadores da área públi-
ca, da área privada, dos aposentados e pensionistas, 
na Carta Maior.

Foi uma luta ferrenha, mas ali conseguimos asse-
gurar a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 
horas, o salário-desemprego, o seguro-desemprego, 
o salário mínimo com uma redação decente, a insa-

lubridade, a periculosidade, a estabilidade em alguns 
setores, a lei de greve. Enfi m, ali está quase uma cen-
tena de direitos que conseguimos cravar no texto da 
Carta Magna.

Levantamos também lá já a bandeira dos direi-
tos dos trabalhadores domésticos. Apresentei o PL 
nº 1.163, em 1988, com o objetivo de garantir bene-
fícios, como a licença-gestante, licença-paternidade, 
férias com mais um terço, jornada de trabalho de 44 
horas, salário mínimo unifi cado, bem como a integra-
ção do empregado doméstico ou da empregada na 
Previdência Social, em toda a sua amplitude, como 
também o fundo de garantia e, naturalmente, o se-
guro-desemprego.

Outro Projeto de Lei de nossa autoria foi o de nº 
830, de 1988 também, que “dispõe sobre a proteção 
do trabalho do empregado doméstico, e dá outras 
providências”.

Outro de nossa lavra foi o de nº 1.413, de 1988, 
que dispõe que o salário mínimo pago em dinheiro não 
será inferior nunca a 90% do salário mínimo nacional, 
porque a desculpa do salário in natura e contribuição 
para a Previdência fazia com que o empregado do-
méstico perdesse quase 20% daquilo a que teria de 
direito. Então, nesse projeto, eu assegurava que ele 
não poderia receber, em dinheiro, menos que 90% do 
salário mínimo nacional unifi cado.

Aplicando os dispositivos, os empregados domés-
ticos não poderiam ter descontados mais de 10% do 
seu salário, a título de fornecimento de tributos, con-
tribuições, ou a chamada in natura, que descontaria 
uma parcela do seu salário.

Sr. Presidente, a defesa dos direitos dos traba-
lhadores domésticos continuou sempre, até hoje, e faz 
parte da vida de todos aqueles homens e mulheres que 
defendem os direitos humanos. É uma peleia justa que 
hoje estamos vendo consagrada.

Em 1996, apresentei o PL nº 2.289, que dis-
põe sobre o recolhimento das contribuições sociais 
e dos encargos trabalhistas decorrentes da relação 
de trabalho doméstico e sobre o abatimento, na 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
de pessoas físicas, dos gastos com trabalhadores 
domésticos, e outros.

Com isso, eu simplifi co num único documento 
tanto para o empregador deduzir o Imposto de Ren-
da, como as contribuições do Fundo de Garantia e 
da Previdência da correspondente empregada ou 
empregado.

Apresentamos também o Projeto nº 2.408, de 
2000, que autoriza a dedução no Imposto de Renda 
das despesas com empregados domésticos.
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Já o Projeto de Lei nº 3.082, de 2012, dispõe sobre 
o sistema especial de inclusão previdenciária para os 
trabalhadores de baixa renda, para aqueles que sem 
renda própria se dedicam exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência. 

Lembro aqui o Projeto de Lei n° 2.388, de 2011, 
que tem por objetivo assegurar procedimento único e 
simplifi cado de inscrição de empregados domésticos 
junto aos órgãos públicos.

Enfi m, nós temos um histórico de defesa de todos 
os trabalhadores sejam eles da área pública, da área 
privada, doméstica ou não. A nossa origem é essa, 
nós somos oriundos do movimento sindical e a nossa 
vida é a busca de melhores condições de vida e de 
direitos para todos. 

Sr. Presidente, faço questão de destacar aqui que 
a grande musa, a grande vedete, a grande articulado-
ra de uma luta em prol dos trabalhadores domésticos 
tem nome, tem história e tem origem. É a Deputada 
Benedita da Silva. Lembro-me de um de seus discur-
sos em defesa das domésticas, e ela dizia na tribuna 
da Câmara dos Deputados: “Sou negra, meu nome é 
Benedita da Silva, sou doméstica e sou bonita.” Nun-
ca vou esquecer isso! E de fato, a Benedita, além de 
bonita, é simpática. Ela mostrava naquele discurso 
dela que cada um deve ter orgulho da sua origem e 
da sua identidade. 

Benedita da Silva fez um trabalho magnífi co na 
Constituinte em todas as áreas, mas principalmente 
no capítulo que tratou dos empregados domésticos. 
Outros companheiros também fi zeram, mas eu gos-
taria de falar um pouco, Sr. Presidente, do trabalho 
desenvolvido por ela, por Benedita da Silva, dessa 
guerreira na defesa dos direitos dos trabalhadores 
domésticos. 

Ela apresentou o PL 748 de 1988, que dava nova 
redação ao dispositivo de Lei 5.859 de 11 de dezem-
bro de 1972, que dispõe sobre a profi ssão de empre-
gado doméstico. Depois vieram o PL 1.626, de 1989; 
o 5.978, de 1989...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... o 2.332 
– só lembrar Presidente, que hoje são 20 minutos e 
o senhor me deu 10. Então, eu tenho mais 10 na sua 
conta –, o PL 232, de 1991; e, mais recentemente o 
PL 5.238, de 2013. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC. Fora do microfone.) – Já fi z a correção.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do Presidente.

Todos esses com o objetivo, é claro, de defen-
der os direitos e os interesses dos trabalhadores do-
mésticos.

Por favor, Senador, um aparte a V. Exa é sempre 
um orgulho para este Senador.

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Sr. 
Senador Paulo Paim (Fora do microfone.), eu quero 
apenas manifestar o meu testemunho com relação a 
sua participação na Constituinte. Lembro-me perfei-
tamente das manifestações de V. Exa, sobretudo nas 
questões sociais e, especifi camente, na questão dos 
empregados domésticos. V. Exa, desde aquela época, 
tem mantido uma posição de coerência, de idealismo, 
na defesa daqueles que têm menos poder, têm me-
nos condições de ação, sempre fazendo com que a 
Nação se desperte para a responsabilidade que ela 
tem para com os menos assistidos. Eu não me canso 
de aplaudir a atuação de V. Exa. O meu aparte é neste 
sentido, para cumprimentá-lo uma vez mais, quando 
V. Exa inclusive apresenta um rosário de medidas que 
estão sendo apreciadas aqui no Senado e na Câmara 
dos Deputados em benefício, sobretudo, dos empre-
gados domésticos. Evidentemente, nós vamos, dentro 
de poucos dias, analisar o parecer da Comissão Mis-
ta que está tratando da regulamentação do trabalho 
doméstico. Espero, sinceramente, que esse trabalho 
que vamos analisar represente realmente o anseio de 
todos os trabalhadores domésticos. E sei que V. Exa 
estará à frente dessa batalha, e nós aqui, para apoiá-
-lo. Meus cumprimentos a V. Exa!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus cum-
primentos a V. Exa. V. Exa foi um daqueles Constituintes 
que marcaram a sua época e o seu tempo, e o Brasil 
e o seu Estado, com certeza, têm um orgulho enorme 
de todo o seu trabalho, tanto lá, como hoje, aqui, no 
Senado da República. Parabéns a V. Exa!

Sr. Presidente, feito esse breve histórico dos di-
reitos dos trabalhadores, principalmente domésticos, 
passo a falar um pouco sobre o relatório aprovado pela 
Comissão Mista aqui do Congresso Nacional.

No Capítulo I, tratou-se do conceito de empre-
gado doméstico, positivando o entendimento de que 
somente a prestação dos serviços em periodicidade 
superior a duas horas por semana representa trabalho 
doméstico subordinado.

Vedou-se a contratação de menores de 18 
anos para o desempenho da função normatizada 
pela lei que se busca incluir no ordenamento jurí-
dico nacional.

Limitou-se o horário de trabalho doméstico a 8 
horas diárias e 44 horas semanais, estabelecendo-se 
regime de compensação de jornada e garantindo-se 
a remuneração da hora extra.
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Criou-se a possibilidade de contratação de tra-
balhador doméstico a tempo parcial, bem como foi 
permitida a contratação a prazo determinado, nas hi-
póteses de contrato de experiência ou de situações 
que determinem a limitação temporal do ajuste, e a 
contratação de regime de 12 horas de trabalho por 36 
horas de descanso.

Disciplinou-se também o horário noturno, as fé-
rias, o descanso semanal remunerado, as hipóteses 
de rompimento de contrato de trabalho, a estabilida-
de da doméstica gestante, o aviso prévio, o descon-
to permitido do salário do empregado doméstico, a 
inclusão do empregado de forma impositiva no Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço e também o 
seguro-desemprego.

Quanto à proteção contra a dispensa sem justo 
motivo, institui-se uma nova alíquota de 3,2% sobre a 
remuneração devida, a fi m de custear a indenização 
prevista no art. 7º, I, da Constituição Federal.

Estabeleceu-se o regime unifi cado de pagamento 
de tributos, contribuições e demais encargos do em-
pregado doméstico, o Simples Doméstico, que unifi -
ca o cumprimento das referidas obrigações em uma 
única guia, como já, inclusive, constava num projeto 
apresentado por nós tempos atrás.

Tudo isso é positivo.
Institui-se o Programa de Recuperação Previden-

ciária dos Empregados Domésticos, chamado Redom. 
Como é feito hoje para os empresários que estão com 
dívidas com a sua contribuição, foi assegurado o mes-
mo direito ao empregador doméstico para possibilitar, 
assim, o parcelamento dos débitos junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), vencidos até 30 
de abril de 2013.

Isentou-se empregador e empregado doméstico 
do pagamento da contribuição sindical, o chamado 
imposto sindical.

Suprimiu-se, fi nalmente, a penhorabilidade dos 
bens de família em caso de dívidas oriundas do tra-
balho doméstico.

O projeto substitui integralmente a Lei nº 5.859, 
de 1972, para assim disciplinar as novas condições 
de trabalho doméstico implementadas pela Emenda 
nº 72, de 2013.

Ao fazê-lo, corrigimos distorções há muito ve-
rifi cadas no ordenamento jurídico pátrio, conferindo 
tratamento equânime a todos os trabalhadores de 
nosso País, extinguindo odiosa distinção entre cida-
dãos brasileiros.

Concretizou-se o sonho, o desejo da sociedade 
brasileira de reconhecer a essa categoria a importân-
cia de seu trabalho e de incorporá-la ao conjunto dos 
trabalhadores brasileiros.

A proposição, Sr. Presidente, teve, ainda, o cui-
dado de respeitar as peculiaridades do trabalho do-
méstico e do empregador doméstico, a fi m de evitar 
situações que ocasionassem manifesta injustiça so-
cial, levando a mais desemprego e informalidade no 
trabalho doméstico.

Acreditamos que a proposta consolidou a melhor 
forma de se regular o trabalho doméstico, buscando o 
justo equilíbrio entre os interesses da categoria profi s-
sional, dos empregadores domésticos e da sociedade 
como um todo.

O projeto benefi cia todos.
O Estado experimentará acentuado aumento 

na arrecadação dos tributos incidentes sobre o tra-
balho doméstico, cuja formalização, agora, se torna 
mais fácil.

O empregado passa a ser benefi ciário de todos 
os direitos já estendidos aos demais trabalhadores. O 
empregador doméstico, por sua vez, é estimulado à 
contratação, mediante a redução dos encargos sociais, 
que, na verdade, vale assegurar, é o chamado conforto 
jurídico para o futuro.

Não menos importante é ress altar que o pre-
sente projeto é o fruto de entendimento amplo entre 
os diversos setores do Poder Público e da sociedade.

O substitutivo que ora a Comissão aprovou foi 
fruto de um grande entendimento. Foram ouvidos re-
presentantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
do Ministério Público do Trabalho, e contou-se ainda, 
com a contribuição dos sindicatos representativos dos 
trabalhadores domésticos e das centrais sindicais.

A proposição, como é evidente, representa um 
avanço histórico nas relações sociais entre capital e 
trabalho do nosso País.

Em 2013, a nossa Constituição Cidadã completa 
25 anos. Os seus princípios humanistas só existem se 
aplicados, honesta e diariamente, pelo Estado, pelo 
Governo, pelos cidadãos de bem, empenhados na 
transformação da vida...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – ... por 
cidadãos livres; por mulheres e homens cientes do 
seu passado, presente e futuro, homens e mulhe-
res livres.

É na afi rmação e no aprofundamento das ga-
rantias sociais, asseguradas na nossa Carta Mag-
na, que estamos, hoje, construindo, sim, um novo 
Brasil, um Brasil renovado em suas relações sociais, 
um Brasil com deveres e direitos iguais para todos, 
sem exceção.

Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos 
do Senado, mediante diálogo entre os seus membros 
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e por iniciativa da Senadora Ana Rita, já aprovou uma 
audiência pública para discutir a proposta aprovada 
na Comissão Mista, sobre a qual eu acabei de dis-
correr, convidando os setores da sociedade, como o 
Ministério...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... do 
Trabalho; os sindicalistas (Fora do microfone.) ligados 
às empregadas domésticas; as centrais; o Relator na 
Comissão Mista cujo trabalho apresentei, Senador Ro-
mero Jucá; a Relatora na Câmara, Benedita da Silva, 
hoje Deputada e ex-Senadora; e também a Senadora 
Lídice da Mata.

Tenho certeza de que esse debate na Comissão 
de Direitos Humanos só vai deixar cada vez mais trans-
parente para a sociedade brasileira a importância de 
nós, rapidamente, aprovarmos a regulamentação da 
PEC das Domésticas.

Com isso, na verdade, todos ganham: o empre-
gador doméstico terá a segurança jurídica; o trabalha-
dor doméstico verá que ele passará a ter os mesmos 
direitos que os outros trabalhadores; e o Estado, com 
a formalização, com certeza, vai arrecadar...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... muito 
mais.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª pela paciência e tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª merece, ainda mais pelo tema que, mais 
uma vez, aborda com tanta propriedade.

Convido, para fazer uso da palavra, pela Lideran-
ça do PDT, o Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Jorge 
Viana, hoje, efetivamente, nosso Presidente do Se-
nado,...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado, Senador.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... 
Srªs e Srs. Senadores, nossos companheiros que nos 
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, 
os lançamentos do Plano Safra do Agronegócio e da 
Agricultura Familiar para 2013/2014, na semana pas-
sada, pela Presidenta Dilma, com a criação da Agên-
cia Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Anater) e a destinação de recursos para a infraestrutura 
e a logística, nos encheram de expectativas positivas 
no sentido de o Brasil resolver os dois principais gar-
galos de sua agropecuária que são justamente a falta 
de apoio e de assistência técnica para os pequenos e 

médios agricultores familiares e a falta de infraestru-
tura para o armazenamento e, principalmente, para o 
escoamento de toda a nossa produção agrícola, não 
só a produção agrícola lá do meu Estado de Rondô-
nia, a produção agrícola da Amazônia, mas também 
a de todo o País.

É importante trabalharmos a infraestrutura. As 
estradas, os nossos portos, as ferrovias, enfi m, toda 
essa infraestrutura é da maior importância para o 
agronegócio, que é o que sustenta a balança comer-
cial brasileira.

Neste domingo assistimos, no programa Fantás-
tico, da Rede Globo, a uma reportagem da jornalista 
Sônia Bridi, que reforçou aquilo que venho alertando 
aqui no plenário do Senado: os prejuízos para a eco-
nomia brasileira ocasionados pelas péssimas condi-
ções das rodovias, principalmente as da Região Norte 
do nosso País.

A reportagem mostrou a situação da BR-163, que 
liga Cuiabá a Santarém. Essa rodovia, juntamente com 
a BR-364, que corta o Estado de Rondônia de norte a 
sul, e com a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, 
confi gura um importante eixo intermodal que desloca 
o escoamento da safra do agronegócio das Regiões 
Centro-Oeste para os portos do norte do Brasil, libe-
rando o Porto de Santos e o de Paranaguá para o es-
coamento da produção de manufaturados, suínos e 
aves das Regiões Sul e Sudeste.

A Confederação Nacional da Indústria calculou 
que, com a estrada pronta, o agronegócio brasileiro 
economizaria em torno de R$1,4 bilhão por ano em 
frete, ou seja, a obra se paga em pouco mais de um 
ano. Considerando a construção da Ferrovia Trans-
continental, que vai ligar Goiás a Lucas do Rio Verde, 
no Mato Grosso, com ramal até Vilhena e Porto Velho, 
em Rondônia, principalmente, além da restauração da 
BR-364 e a reconstrução da BR-319, essa economia 
será ainda maior.

As estradas são o principal meio de transporte no 
Brasil, responsáveis por quase 60% das cargas e 96% 
dos passageiros. Mas, quando se fala em qualidade 
de estradas, estamos nas piores posições do mundo. 
E, como tem dito o General Jorge Fraxe, Diretor-Geral 
do DNIT, o problema não é de falta de dinheiro.

O investimento em transportes no Brasil saltou 
de R$1,5 bilhão, em 2002, para R$20 bilhões no ano 
passado. Mas ainda é muito pouco para dar conta do 
atraso. Para recuperar o tempo perdido, o Governo 
Federal pretende investir R$100 bilhões por ano, em 
seis anos. Para isso, será preciso buscar recursos, 
também na iniciativa privada, e estabelecer parceria 
com Estados e Municípios brasileiros.



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 11 35439 

Creio que está na hora de empreendermos um 
grande esforço pela melhoria da infraestrutura do trans-
porte no Brasil. E não adiantam apenas investimentos 
nas grandes obras; precisamos investir, também, nas 
estradas vicinais, na concepção de redes de transpor-
tes intermodais, como bem colocou o engenheiro Luiz 
Afonso dos Santos Senna, Professor Doutor da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, em audiência na 
Comissão de Infraestrutura, na semana passada, onde 
discutimos a situação da logística no Brasil.

O Prof. Senna disse que é um mito ser o Brasil 
um País rodoviarista, já que apenas 12% das rodovias 
brasileiras são pavimentadas e boa parte se encontra 
em situação irregular, ruim ou péssima. Ele chamou a 
atenção para a importância das estradas que ligam os 
locais de produção aos centros de escoamento. Con-
cordo com o professor. Essa é uma situação que nos 
salta aos olhos na Região Norte.

Na Amazônia, onde os rios são os principais ca-
minhos, mesmo sem hidrovias mapeadas e sinalizadas, 
ainda não existem ferrovias, e as rodovias e estradas 
vicinais estão em péssimas condições, esquecidas 
pelos governos.

Já falei bastante sobre as rodovias federais, 
mas chamo a atenção, também, para as rodovias 
estaduais e para rodovias vicinais, muitas delas, sob 
responsabilidade dos Municípios, que não possuem 
condições fi nanceiras para fazer a manutenção das 
mesmas. 

Eu poderia citar várias linhas ou estradas vicinais 
de Rondônia que estão nestas condições, mais vou 
me ater à extensão da RO-387, de Espigão do Oeste 
até o distrito de Boa Vista do Pacarana. Destaco essa 
rodovia, porque enxergamos nela a possibilidade de 
estabelecermos uma conexão direta de Espigão do 
Oeste, e de parte da região central de Rondônia, com 
o Município de Aripuanã, no Mato Grosso, o que fa-
cilitaria...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... 
o escoamento da produção agrícola dessas duas im-
portantes regiões produtoras.

Essa ligação, que existe, mas ainda é uma 
estrada de terra, sem pavimentação, poderia até 
mesmo vir a ser uma rodovia federal, ligando não 
apenas os dois Municípios, mas estabelecendo uma 
nova conexão da região produtora de soja do Mato 
Grosso com a BR-364, para escoamento da produ-
ção via Porto Velho.

O Governo do Estado de Rondônia tem planos 
para investir na melhoria dessa rodovia, até a divisa 
com o Mato Grosso. Mas essa tem que ser uma ação 

integrada entre os dois Estados, ou uma ação do Go-
verno Federal.

Atualmente, a maior parte do caminho da RO-387 
é feito em estrada particular, que é mantida através do 
consórcio Aprovale – Associação dos Produtores do 
Vale do Rio Alegre, responsável pela manutenção do 
trajeto de aproximadamente 250 quilômetros. O objetivo 
da expedição e da campanha defl agrada por produ-
tores de Espigão do Oeste e de Aripuanã é buscar a 
federalização da estrada, tornando o seu acesso mais 
fácil para os usuários.

Para discutir a federalização dessa rodovia, 
ou uma ação integrada dos Estados de Rondônia 
e Mato Grosso em sua manutenção e pavimenta-
ção, vamos realizar, no próximo dia 21 de junho, 
uma audiência pública da Comissão de Agricultu-
ra do Senado no Município de Espigão do Oeste. 
Essa audiência nos foi solicitada pelo Prefeito de 
Espigão do Oeste, Célio Renato, pelo Vereador 
Darci Kischener, e pelos demais vereadores, que 
têm abraçado essa campanha pela pavimentação 
e federalização dessa estrada.

O Prefeito Célio Renato e o vereador Darci, junto 
com os Vereadores José Nildo, Sedi do Posto, Cosmo 
Novais, Severino Schultz, e o Secretário Municipal 
de Meio Ambiente, Juliano Correia, com o apoio dos 
empresários, dos sindicatos rurais e de agricultores 
da cidade, realizaram no fi nal de maio a “Expedição 
rumo a Aripuanã”, que percorreu mais de 900km em 
estradas do interior de Rondônia e Mato Grosso com 
o objetivo de verifi car, in loco, as reais necessidades 
da população que utiliza essas mesmas estradas para 
o escoamento de sua produção.

A mobilização tem o apoio do Prefeito de Ari-
puanã, Ednilson Faitta, da Câmara de Vereadores do 
Município e de produtores da cidade, e o resultado da 
expedição será apresentado na audiência pública da 
Comissão de Agricultura no dia 21 próximo, em Espi-
gão do Oeste.

As lideranças políticas e econômicas de Espigão 
do Oeste, inclusive, já levaram o tema para ser debatido 
na Câmara de Vereadores de Aripuanã, onde o prefeito 
da cidade fez a seguinte declaração. Abre aspas: “Com 
essa estrada, Aripuanã estará integrada a um centro 
muito movimentado e importante de Rondônia, onde 
estão Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão do 
Oeste, e também vamos interligar com Rondolândia, 
que é um Município que hoje está isolado dentro do 
Estado de Mato Grosso”. Fecha aspas.

Eu acrescento à fala do prefeito que essa integra-
ção trará benefícios para os dois Estados, pois abrirá a 
possibilidade de acesso do noroeste do Mato Grosso 
ao eixo da BR-364, propiciará um movimento maior 
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na economia regional, o desenvolvimento do turismo 
regional; permitirá a entrada de produtos com preços 
mais baixos, diminuindo o custo de vida da população 
dessa região e melhorando as condições de frete dos 
produtos dos dois Estados para o Sul do País, bem 
como para a exportação, via Porto Velho.

É com prazer que ouço o nobre Senador Valdir 
Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu 
só queria, para não tomar o seu tempo, que está ter-
minando, Senador Acir, dar uma sugestão e até, de 
repente, apresentar um requerimento, se ainda não 
foi feito, para convidar para essa audiência pública os 
dois diretores do DER de Rondônia e Mato Grosso, 
para começar a andar um pouco mais rapidamente 
nesse sentido. É uma estrada importante essa liga-
ção por Pacarana, Espigão do Oeste, Pacarana até o 
Mato Grosso, aquela região de Colniza, Conservan, 
Aripuanã. É uma ligação importantíssima. Parabéns 
a V. Exa. E a sugestão é esta: convidar os dois dire-
tores. Eu já havia assumido este compromisso com 
eles, o de fazer esse convite para juntar os dois di-
retores do DER de Rondônia e Mato Grosso nessa 
audiência pública. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – muito 
bem. Agradeço o seu aparte, Senador Raupp. Já foram 
convidados os dois diretores do DER do Mato Grosso 
e do DER de Rondônia, assim como o DNIT e a Fu-
nai também, que tem uma importância muito grande 
nessa estrada, em função de ela passar perto de uma 
reserva ou no meio de uma reserva. E nós precisamos 
de sua participação. 

E aguardo também, ansioso, a vossa presença 
nessa audiência, V. Exª, que...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... 
conhece bem essa região, nos ajudará bastante nes-
sa questão. 

Vamos ganhar muito porque hoje os nossos agri-
cultores e a nossa economia sofrem bastante pelo 
alto custo de produção e pelo valor excessivo do fre-
te, que comem praticamente toda a margem de lucro 
dos produtores. 

Enfi m, precisamos, como afi rmou o Prof. Senna, 
na Comissão de Infraestrutura, na semana passada, 
pensar na nossa malha rodoviária, ferroviária e hidro-
viária como uma grande rede, como conexões indire-
tas e diretas que encurtem as distâncias e facilitem o 
deslocamento de pessoas e, principalmente, de mer-
cadorias neste País continental.

A pavimentação, manutenção, restauração e re-
construção de rodovias, como a BR-163, a BR-364 e 

a BR-319, são importantes para a economia do nosso 
País, mas, principalmente, para a economia do nosso 
Estado a integração da Região Amazônica. 

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

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Agradeço, Sr. Presidente, a sua atenção pelo tempo a 
mim destinado, colocando a importância da integração 
da Região Amazônica, que inclui o nosso Estado de 
Rondônia, o vosso Estado do Acre, do Mato Grosso, 
do Amazonas.

Nós precisamos trabalhar pela Ponte do Abu-
nã – que não sai essa ponte, Sr. Presidente. E há 
essa união das Bancadas de Rondônia e do Acre. 
Eu entendo que é preciso nós irmos mais uma vez 
ao Ministério, todos nós dos dois Estados, para avan-
çarmos na construção da Ponte do Abunã, que liga 
Porto Velho a Rio Branco. 

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Acir, Líder do 
PDT na Casa, pelo pronunciamento e pela luta que 
faz sempre por mais atenção para a nossa Amazô-
nia, especialmente o Estado de V. Exª, o Estado de 
Rondônia.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, em permuta com o Senador Cristovam Buar-
que, o Senador Ruben Figueiró. Em seguida, como 
Líder, o Senador Valdir Raupp, e sigo com a lista de 
oradores inscritos.

V. Exª tem a palavra, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente. Que minhas primeiras 
palavras sejam de agradecimento ao eminente Sena-
dor Cristovam Buarque, que me cedeu a oportunidade 
de falar neste instante.

Srªs e Srs. Senadores, estive nesse fi nal de se-
mana em Campo Grande e fi quei impressionado com 
o que vi e ouvi. Nunca havia visto uma tamanha mobi-
lização da sociedade sul-mato-grossense, em torno de 
um único tema: a demarcação e os confl itos em torno 
das terras indígenas em nosso Estado. O assunto to-
mou conta de todas as classes sociais. Trabalhadores, 
comerciantes, empresários, pessoas de todas as clas-
ses sociais não falam de outra coisa: o confl ito entre 
índios e produtores rurais. 

E o mais interessante, Srªs e Srs. Senadores, é 
que a opinião pública me pareceu amplamente favorá-
vel aos produtores, mesmo reconhecendo que as co-
munidades indígenas estejam sendo vítimas da Funai 
e de ONGs internacionais.
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Dizem que nos grandes centros – São Paulo e Rio 
de Janeiro – não há esse consenso. É compreensível. 
Eles não vivem de perto esse problema e tendem a ter 
uma visão equivocada dele. No nosso Estado, como 
também em Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Paraná, 
Bahia, Rio Grande do Sul e outros Estados, a economia 
está fortemente assentada na produção de alimentos 
e de commodities agrícolas, e o processo demarca-
tório, muitas vezes fruto de fraudes na elaboração de 
laudos antropológicos, surge como elemento para criar 
insegurança no campo, reduzindo nossa capacidade 
produtiva, criando um impacto negativo para as cida-
des e suas populações.

Esses confl itos permanecerão latentes, caso o 
Governo Federal não encaminhe uma solução satisfa-
tória para atender tanto indígenas quanto produtores. 
Embora saudado como uma manifestação do Execu-
tivo diante do grave quadro, apenas o afastamento da 
então Presidente da Funai, Srª Marta Azevedo, não 
é sufi ciente. 

No afogadilho, o Governo tem lançado pro-
postas para tentar reduzir os pontos de atrito entre 
esses dois segmentos da nossa sociedade. Reco-
nheço, Srs. Senadores, que se trata de uma emprei-
tada difícil. O problema é um dos mais complexos 
do nosso tempo, mas, com bom senso, equilíbrio, 
racionalidade, capacidade de entendimento, creio 
que chegaremos lá. 

Há duas ideias lançadas. A primeira é a de que 
os laudos antropológicos elaborados pela Funai pos-
sam ser compartilhados por outros órgãos, como a 
Embrapa, Incra, Ministérios da Agricultura e do De-
senvolvimento Agrário e outros órgãos federais. Outra 
está representada na PEC nº 215, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, que exige a aprovação antes 
da publicação dos decretos de demarcação.

No meio disso, surge a necessidade premente 
de mudar o caráter de desapropriação das terras de-
marcadas, passando o Governo a comprá-las a preço 
de mercado, em vez de indenizar o produtor apenas 
pelas benfeitorias existentes na propriedade, não pa-
gando pela terra nua.

Srªs e Srs. Senadores, de acordo com o art. 2º 
do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, “a de-
marcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos 
por antropólogo de qualifi cação reconhecida”.

No Brasil, portanto, desde 1996, o único critério 
utilizado para a identifi cação e delimitação de terras in-
dígenas é o antropológico. Esse, por sua vez, baseia-se 
na visão de que o povo periciado possui o seu próprio 
habitat, mediante entrevistas com os mais velhos, que 
têm a sua memória consultada.

Nisto praticamente reside a perícia: estudo des-
critivo da etnia, incluindo o espaço territorial por ela 
informado como ocupado no passado e atualmente; 
língua ou línguas faladas; organização e relações so-
ciais e de parentesco; o papel da família; as relações 
com os não índios e com o meio ambiente; fontes de 
alimentação; artesanato; e outros aspectos correla-
tos tidos por pertinentes, jamais consultando, porém, 
aqueles que não são índios e que estão alocados na 
pretensa terra indígena, assim defi nida apenas e tão-
-somente pela memória dos mais velhos.

Srs. Senadores, não é de surpreender, assim, a 
multiplicação das demandas judiciais País afora, ques-
tionando o resultado desses laudos e impedindo que 
tenha a efi cácia desejada esse singular modo de agir 
disciplinado no referido Decreto.

Ninguém aceita que a Funai escolha o antropólo-
go e julgue as conclusões do laudo, a respeito do qual 
os interessados podem se manifestar apenas depois 
de fi nalizado, quando a terra indígena já foi apontada 
em seu tamanho e localização, e os índios por ela 
aquinhoados já fi caram crentes de que a posse deles 
sobre ela é apenas uma questão de tempo.

Continuo, Sr. Presidente.
A judicialização dessas questões é a resposta 

encontrada pelos proprietários rurais atingidos à ten-
tativa de verdadeiro confi sco de suas terras, pois o 
imóvel açambarcado pelo tal laudo antropológico será 
fatalmente declarado como pertencente à União, e o 
seu então proprietário, se demonstrar sua boa-fé, será 
indenizado das benfeitorias, não do valor da terra.

Pois bem, trago o assunto à baila em função dos 
acontecimentos que têm vitimado o povo de meu Es-
tado, como a morte de um índio, o ferimento à bala de 
outro (que poderá levá-lo à paraplegia) e o desaloja-
mento de diversas famílias de produtores, tudo porque 
os índios Terena da Aldeia Buriti resolveram invadir as 
terras que lhes foram apontadas como suas por um 
laudo antropológico que, não obstante desconsidera-
do pela Justiça, foi sufi ciente para fazer nascer neles 
a crença de que são, entre aspas, “donos” de terras 
tituladas a particulares há mais de cem anos!

Com muito prazer, ouço o aparte do eminente 
Senador.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado. Senador Ruben Figueiró, o discurso de V. 
Exª pode ser assinado também pelos paranaenses, 
porque vivemos lá o mesmo impasse que Mato Gros-
so do Sul e outros Estados do País vivem em razão 
da insegurança jurídica na relação entre indígenas e 
proprietários rurais. Esperamos agora que o Supremo 
Tribunal Federal, com celeridade, priorize e coloque na 
pauta o julgamento daquilo que é consequência, ain-
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da, da demarcação Raposa Terra do Sol, em Roraima, 
para que se estabeleça um parâmetro jurídico, a fi m 
de que se possa administrar os confl itos existentes 
hoje. Eles são decorrentes, exatamente, da inexistên-
cia de uma norma que possibilite o seu cumprimento 
de forma rigorosa. Certamente os indígenas têm seus 
direitos, que devem ser assegurados, mas os direitos 
dos proprietários que ocupam áreas há muito tempo, 
produzem e contribuem no processo de desenvolvi-
mento do País não podem ser relegados a um plano 
secundário nesse debate. Portanto, o que é essencial 
é o estabelecimento da norma jurídica para que seja 
respeitada. Evidentemente, essa norma jurídica terá o 
zelo e o cuidado de preservar direitos adquiridos tanto 
de um lado quanto de outro. O importante é que ela 
exista e que se estabeleça a segurança jurídica, para 
que se possam respeitar decisões. Nós lamentamos 
esse desconforto. Isso compromete o sistema produ-
tivo rural e certamente também estabelece um clima 
de insegurança. Nós temos verifi cado isso no Estado 
de V. Exª, especialmente nos últimos dias. Esperamos 
que essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre 
o que ainda remanesce do julgamento referente à de-
marcação da Raposa Terra do Sol, em Roraima, ocorra 
o mais rapidamente possível, para que se tenha uma 
orientação na administração dos confl itos existentes 
hoje em vários Estados do País. Cumprimento V. Exª, 
que tem sido persistente no debate dessa questão, 
tentando dar sua contribuição, que é importante, por-
que é dada por quem vai, olha e sente o drama que as 
pessoas estão vivendo e volta a Brasília para refl etir 
aqui, para ecoar aqui as aspirações que sente existir 
no seu Estado. Parabéns a V. Exª!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Muito obrigado, Senador Alvaro Dias, pelo seu aparte 
e pelas informações valiosas que presta em abono 
do que estou dizendo desta tribuna hoje e do que fi z 
vezes passadas. 

Sem dúvida alguma, enquanto o Supremo Tribunal 
Federal não decidir sobre os embargos declaratórios 
sobre a Raposa Terra do Sol, será difícil, evidentemente, 
que o Governo Federal possa tomar uma diretriz que 
possibilite a solução desse grave problema.

Eu tenho pregado, eminente Senador Alvaro Dias, 
que a melhor solução hoje é a União comprar essas 
terras, como vou explicar aqui em prosseguimento ao 
meu discurso, porque há condições para isso. Ou com-
pra, ou desapropria as terras, pagando o preço não 
só das benfeitorias, mas também pagando o preço da 
terra nua, preço de mercado, para possibilitar que os 
que lá foram desalojados tenham a oportunidade de 
prosseguir na sua atividade produtora de alimentos, 

de proteínas vermelhas, para engrandecer uma vez 
mais o PIB nacional.

Com muito prazer ofereço um aparte, agrade-
cendo ao Senador Alvaro Dias, um aparte ao Senador 
Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Ruben Figueiró, mais uma vez agradeço o aparte que 
V. Exª fez ao meu pronunciamento, quando falei da 
luta dos trabalhadores domésticos. E, quando desci 
da tribuna, falei com V. Exª e perguntei como estava 
a situação dos povos indígenas. V. Exª, com um olhar 
triste, disse que estava muito preocupado de que o 
Estado e a população estão todos amargurados com a 
situação, o confl ito ainda está latente, está forte, e nós 
falávamos e eu quero aqui também convalidar, avalizar 
aquela que é a única saída. Não há outra saída. Se 
está comprovado que a terra, devido a uma questão 
histórica, pertence aos povos indígenas; os agricultores 
que foram induzidos a fi car lá, pelo governo do Esta-
do, assegurado a eles que fi cariam lá e teriam direito, 
eles se dedicaram lá de geração para geração; só há 
uma saída: a indenização. Há que indenizá-los a pre-
ço justo, não só a benfeitoria, mas o correspondente 
à terra, para que eles possam se deslocar então para 
um outro espaço e continuar produzindo para o bem 
do País. Eu quero cumprimentar V. Exª. V. Exª, com um 
discurso tranquilo, equilibrado, quer achar uma saída, 
quer achar a conciliação, que é o nosso papel, não é? 
Nós, como legisladores, temos obrigação de contribuir 
para um grande entendimento. E que não se repitam 
os confl itos que estão acontecendo. Agora é lá, mas 
amanhã ou depois será em outros Estados, se não hou-
ver uma norma. Comprova efetivamente de quem é a 
terra, e quem para lá foi dirigido pelos governantes, na 
época, serão indenizados. Vão ter de indenizar, porque 
não é justo também que homens e mulheres – e sei 
que muitos saíram do meu Rio Grande, deslocaram-se 
para lá, estão trabalhando, estão no meio do confl ito – 
sejam agora postos na rua, simplesmente, de repente, 
embaixo de lonas pretas, à beira da estrada, homens 
e mulheres que deram a sua vida para a construção 
daquele empreendimento. Só há uma saída: tem de 
haver a indenização justa. Lembro-me – repito, falei 
com V. Exª –: houve um confl ito semelhante a esse no 
Rio Grande do Sul. Estive lá, em nome da Comissão 
de Direitos Humanos, e a saída foi essa. Não havia 
outra saída. Como disse a representante do Ministério 
Público, vai ser pago o preço justo. Eu até falei: posso 
ter uma casa do lado de cá da rua; se me disserem 
“Vai passar o trem aqui”, vou dizer: pode passar o trem; 
paguem-me o preço justo da minha casa e da minha 
propriedade, que compro a terra do lado de lá. E vou 
continuar tendo meu habitat natural, produzindo, enfi m, 
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se for o caso. Por isso, quero, mais uma vez, cumpri-
mentar V. Exª pela serenidade, pela tranquilidade. V. 
Exª mostra que tem lado na história. O lado do Sena-
dor Ruben Figueiró é o lado da justiça – e justiça para 
ambos os lados: para os índios e para os agricultores. 
Isso é possível. Basta encaminharmos a negociação 
naquilo que chamamos – V. Exª que é especialista do 
Direito, operador do Direito (...)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Quem me dera.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – (...) cam-
po da razoabilidade. E é possível construirmos esse 
grande entendimento, e aí os direitos humanos serão 
respeitados. Parabéns a V. Exª!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Mais uma vez, Senador Paulo Paim, desejo, como 
me manifestei ao eminente Senador Alvaro Dias, ex-
pressar meus agradecimentos pelo seu aparte de so-
lidariedade. Não é esse o primeiro aparte que V. Exª 
me oferece com relação ao problema.

Nós estamos perfeitamente irmanados nesse 
ponto de vista. Nós queremos a paz nos campos. 
Queremos que os produtores rurais sejam ressarcidos 
dos prejuízos que naturalmente advirão e dos que já 
estão tendo, com relação a esse confl ito, e que os ín-
dios também tenham a oportunidade de ter uma terra 
onde possam laborar e viver.

Muito obrigado – reitero a V. Exª – pelo seu apar-
te, que muito me engrandece. 

Quero reafi rmar aqui, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, o que afi rmei: essas terras são ocupadas, há 
mais de 100 anos. Essas terras tidas como em confl ito 
nos Municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti 
foram pacifi camente ocupadas por Vicente Antônio de 
Brito nas primeiras décadas do século XIX e tituladas 
desde 1847, quando na época não existia a presença 
de sinais de povos indígenas. É bom que isso fi que 
bem claro. Elas foram ocupadas por Vicente Antônio 
de Brito nas primeiras décadas do século XIX e titula-
das pelo governo da província de Mato Grosso do Sul 
do Império em 1847.

Essa posse foi interrompida quando da Guerra do 
Paraguai com a invasão de forças paraguaias, o que 
ocorreu entre 1865 e 1870 e reocupadas depois pelos 
seus antigos posseiros brancos, fi lhos de Vicente Brito. 
O registro dessas terras com título de canastrão havia 
sido feito pelo seu fi lho, Porfírio Ferreira de Brito, isso, 
como já disse, em 1847.

Os indígenas só se fi xaram na área muito tempo 
depois, quando o serviço de proteção aos índios – e 
por sugestão e trabalho do saudoso Marechal Cândido 
Mariano Rondon – criou a reserva indígena Buriti, ao 
redor do ano de 1928, com as matrículas no registro 

de imóveis de nº 9.258, no Município de Sidrolândia, 
e com o mesmo número no Município de Dois Irmãos 
do Buriti.

Essas duas matrículas somam a área de mais 
ou menos dois mil hectares, que pertencem à União 
e se encontram encravadas entre as áreas maiores 
com propriedades devidamente registradas a inúme-
ros produtores rurais.

Quero esclarece a V. Exªs que essas proprieda-
des são de pequenos produtores que vão de 100 a, 
no máximo, 700 hectares.

Essa é a razão pela qual a Justiça, em reitera-
das decisões, tem considerado os atos de reintegra-
ção de posse aos proprietários que legitimamente já 
se encontram através de registros de títulos dominiais 
cedidos pelo Estado.

Sr. Presidente, permita-me complementar. Rapi-
damente o farei.

Penso ser oportuno, também, o exame do tema 
porque o Governo Federal, obrigado a se mexer 
por causa da repercussão nacional e internacio-
nal deste surto de violência em Sidrolândia, tem 
manifestado o seu desejo de alterar esse método, 
não só retirando o protagonismo da Funai, como 
nomeando outros órgãos para estudar a delimita-
ção de terras indígenas.

Entendo que antes de o Governo agir precipitada-
mente, para dar uma resposta qualquer, deve discutir 
com maior profundidade os critérios que devem ser 
observados na delimitação de tais terras. O Brasil não 
pode perder a oportunidade de resolver a questão de 
uma vez e agora. Não pode agir como agiu no passa-
do, deixando para a geração de hoje a solução de um 
problema que se sabia iria afl orar um dia.

Obviamente, a fi xação desses critérios passa pelo 
estabelecimento de uma política indigenista perene, 
discutida com os próprios índios e por eles aprovada, 
sem deixar de considerar, na sua adoção, os princípios 
constitucionais de regência e apontar claramente as 
fontes de seu fi nanciamento.

Afi nal, em um Estado que se quer solidário, todos 
são responsáveis por todos, cada qual contribuindo 
para o almejado estado de felicidade que deve perme-
ar a convivência social pacífi ca, fundada nos valores 
supremos da liberdade, segurança, bem-estar, desen-
volvimento, igualdade e justiça.

A questão, penso, deveria ser melhor analisada 
pelo Congresso Nacional. Talvez aqui, no Senado, por 
meio de uma CPI. No entanto, parece-me difícil a sua 
tramitação e rapidez na conclusão devido a regras 
regimentais.

Talvez coubesse debater mais profundamente 
o tema em audiência pública por uma das comissões 
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temáticas, onde se poderia aclarar o que existe de real 
e legítimo nos laudos antropológicos da Funai: São 
autênticos? Quais são os critérios usados? Quando 
da pesquisa, outros órgãos foram consultados? Houve 
assistência dos proprietários? O Ministério Público es-
teve presente? Houve a participação de ONGs? Enfi m, 
seriam, entre outras, as indagações que atestariam ou 
não a efi cácia jurídica de tais laudos.

Devemos também aprofundar a proposta de se 
ampliar tecnicamente os órgãos consultivos para a ela-
boração de laudos antropológicos. Será que não seria 
melhor elaborar, primeiramente, os critérios demarca-
tórios de maneira detalhada para, depois, chamar as 
mais variadas instituições para consolidá-lo?

Será que a PEC nº 215 é a melhor saída para se 
pacifi car a questão? Ou ela poderá ser um elemento a 
mais de confl ito, transferindo um problema que consti-
tucionalmente é do Executivo para ser compartilhado 
pelo Legislativo?

Estamos numa encruzilhada histórica. Devemos 
agir com cautela para não apagar um incêndio loca-
lizado, mas deixar que inúmeras fagulhas sejam es-
palhadas no ar para produzir, no tempo e no espaço, 
novas fogueiras, em vários cantos do País.

O governo não pode mais brincar com esta 
questão. Todos foram avisados há meses, reiterada-
mente, dos riscos da política errática da Funai. Os 
resultados estão aí: trágicos, traumáticos, tensos, 
com todos falando ao mesmo tempo, sem ter um 
rumo claro a seguir.

Termino Sr. Presidente, reafi rmando que espero 
que possamos pacifi car, primeiramente, os dois lados, 
para encontrar uma solução sólida para esse terrível 
impasse relacionado à questão fundiária no Mato Gros-
so do Sul e no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 
que teve comigo.

Esse assunto, realmente, me apaixona, deixan-
do-me profundamente preocupado e triste, uma vez 
que vejo a população do meu Estado traumatizada, 
sem condições de reagir e encontrar uma solução 
que seja de consenso entre nossos irmãos índios e 
não índios.

Muito obrigado a V. Exª e aos meus ilustres pares 
em terem a paciência de ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Eu cumprimento V. Exa, Senador Ruben Fi-
gueiró. V. Exa traz um tema que nos preocupa a todos, 
visto que esse confl ito já vitimou pessoas no Mato 
Grosso do Sul.

É fundamental que o Brasil, na medida certa, 
adote as medidas para, primeiro, haver paz nas rela-
ções entre índios e não índios; e, segundo, para que se 

garanta aos índios, a essas populações tradicionais, o 
direito à terra, sem, obviamente, tirar o direito daqueles 
que também o têm, mesmo sendo não índios.

De toda sorte, é um tema muito delicado e preci-
sa ser priorizado pelas autoridades, como bem V. Exa 
cobrou da tribuna.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Sr. Presidente, me permita. Ao agradecer a intervenção 
de V. Exa, eu gostaria de lembrar que (Fora do microfo-
ne.), no seu governo, no Acre, V. Exa teve condições de 
resolver o problema com habilidade e espírito público, 
pacifi cando as famílias indígenas e não indígenas da-
quele Estado. Que o exemplo de V. Exa seja seguido 
pelo Governo da República!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu agradeço. É fato que nós pegamos o Acre 
em meio a um confronto, um confl ito, e conseguimos 
conciliar as relações de fazendeiros com seringuei-
ros, de indígenas e não indígenas. É obvio que isso 
demanda uma vigilância permanência de parte do 
Estado para que o pior não aconteça: o confronto e 
a ocorrência de vítimas, como se deu no Estado de 
Mato Grosso.

Eu convido para fazer uso da palavra o Senador 
Rodrigo Rollemberg, como orador inscrito. Em seguida, 
eu também estou inscrito como orador. Dessa forma, 
vamos seguindo com a lista de oradores.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Fora do microfone.) – Senador Jorge, eu queria 
falar como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Como orador, V. Exª dispõe de vinte minutos. 
Como Líder, apenas cinco.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Fora do microfone.) – Pode ser. O tempo de que 
necessito é pequeno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Rodrigo, então, falará como Líder 
do PSB na Casa.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, estudantes que nos 
honram com suas presenças hoje aqui, eu subo a 
esta tribuna, Sr. Presidente, para solicitar, para cobrar, 
para falar da importância, Senador Paulo Paim, de a 
Câmara dos Deputados dar continuidade ao processo, 
iniciado no Senado Federal, de apreciação da PEC nº 
196, de 2012, que institui o voto aberto para aprecia-
ção na cassação de parlamentares. E quero propor 
ao Senado Federal que possamos nos aprofundar no 
debate da apreciação e aprovação da instituição do 
voto aberto em outras votações. 



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 11 35445 

Sei que V. Exª, Senador Paulo Paim, é autor de 
uma proposta de emenda à Constituição que institui 
o voto aberto em todas as votações. Eu me associo 
à tese defendida por V. Exª, embora reconheça que 
ela merece um debate mais profundo, um debate que 
precisamos fazer. Poderíamos dedicar uma sessão ou 
algumas sessões inteiras a debater o tema, vez que 
alguns entendem que, na apreciação de veto presi-
dencial, até para evitar pressões do Poder Executivo 
sobre o parlamentar, o voto devesse permanecer se-
creto; já outros entendem que a votação, quando da 
apreciação de nomes de autoridades para o Ministério, 
para o Supremo Tribunal Federal, para as agências 
reguladoras ou para as embaixadas, ainda deveria 
manter-se secreta.

Eu entendo que nós já evoluímos o sufi ciente, 
já avançamos o sufi ciente na nossa democracia para 
instituir o voto aberto em todas as votações, até por-
que entendo que o parlamentar deve estar prepara-
do para sofrer todo tipo de pressão, como a pressão 
do Poder Executivo, e que o eleitor comum tem todo 
o direito de saber como vota o seu representante 
no Congresso Nacional e se ele, efetivamente, está 
sendo representado. Isso porque, se por um lado o 
voto secreto pode poupar o parlamentar de pressões 
indesejáveis de parte do Poder Executivo; por outro 
lado, também não dá a oportunidade para que a po-
pulação possa conhecer como vota o seu represen-
tante no Congresso Nacional.

É importante registrar que todos os movimentos 
que tivemos no Brasil, nos últimos anos – movimentos 
populares, movimentos surgidos do seio da sociedade 
civil contra a corrupção, contra a impunidade no País 
–, têm levantado, com muita fi rmeza, a bandeira da 
instituição do voto aberto no Brasil.

Eu entendo, prezado Senador Paulo Paim, que, 
sem dúvida alguma, a instituição do voto aberto se-
ria um grande avanço. Avanço este que tenho regis-
trado desta tribuna. Muitas vezes criticamos muito 
a classe política e deixamos de reconhecer alguns 
avanços produzidos pela política nos últimos anos 
em nosso País.

É importante registrar, para esses estudantes que 
estão nos assistindo, que, há pouco mais de 30 anos, 
o Brasil vivia numa ditadura. Tivemos a Constituinte de 
1986, que produziu a Constituição de 1988. Ali estão 
assegurados os direitos democráticos, as liberdades 
democráticas, a liberdade de organização política, a 
liberdade de organização sindical. Depois disso, tivemos 
outros avanços que não me canso de repetir, como a 
instituição da Lei da Transparência, de autoria de um 
Senador do PSB, o Senador João Capiberibe; a apro-
vação da Lei de Acesso à Informação; a aprovação da 

Lei da Ficha Limpa, por meio de projeto de iniciativa 
popular; a instalação da Comissão da Verdade.

Entendo que o próximo avanço da democracia 
brasileira seria a instituição, senão plena neste mo-
mento, mas a ampliação das modalidades de voto 
aberto, a redução das modalidades de voto secreto, 
embora eu, pessoalmente, defendo o voto aberto em 
todas as votações.

Nesse sentido, Sr. Presidente, é importante re-
gistrar que o Deputado Alessandro Molon, Relator da 
PEC nº 196, de 2012, na Câmara dos Deputados, já 
deu o seu parecer manifestando-se pela admissibi-
lidade da proposta. Portanto, resta, nesse caso, ao 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação da Câmara dos Deputados pautá-la, para 
que seja apreciada e aprovada na Comissão e reme-
tida ao plenário daquela Casa.

Mas eu quero lembrar que já avançou a PEC nº 
349, de 2001, de autoria do então Deputado Luiz An-
tonio Fleury, que propõe alterações dos arts. 52, 53, 
55 e 66 da Constituição Federal, para abolir o voto 
secreto nas decisões da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, estendendo-se também às Assem-
bleias Legislativas dos Estados, à Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e às Câmaras Municipais. A PEC 
foi aprovada na comissão especial e, em primeiro tur-
no, pelo Plenário, ainda no longínquo ano de 2006. 
Entretanto, essa proposta de emenda a Constituição 
está esquecida, desde então, em algum escaninho e 
está parada na Câmara dos Deputados.

Eu diria que, da mesma forma como a socie-
dade civil brasileira se organizou, num movimento 
memorável, no sentido de apresentar ao Congresso 
Nacional uma proposta de projeto de lei que acabou 
sendo aprovada, instituindo a Lei da Ficha Limpa, 
está no momento, também, de um grande movimento 
da sociedade civil pela aprovação do voto aberto no 
Congresso Nacional.

A gente sabe que há muitas resistências dentro 
do Congresso Nacional à apreciação e à aprovação 
dessa matéria, mas entendo que um movimento popu-
lar como o histórico movimento da Lei da Ficha Limpa 
contribuiria muito para a apreciação dessa matéria, 
que é da maior importância para o aperfeiçoamento 
do sistema político brasileiro.

Ouço, com muita alegria, o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Rodrigo Rollemberg, primeiramente, quero cumpri-
mentá-lo. Tenho certeza de que aqueles que estão 
assistindo à TV Senado não poderiam esperar ou-
tra posição de V. Exª a não ser a de defender o voto 
aberto em todas as situações. V. Exª até entende que 
poderemos construir uma alternativa, mas o ideal se-
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ria isso. Só para dar um exemplo da questão do veto, 
Senador Rodrigo, eu estou nesta Casa há 26 anos 
e não vi um veto ser derrubado no voto secreto. Não 
vi um! E contra os números não há argumento. Não 
houve um veto – um sequer –, em 30 anos, embora 
eu esteja aqui há 26, que tenha sido derrubado pelo 
voto secreto. Infelizmente, é fato, é real. O parlamentar 
diz uma coisa no voto aberto e age de forma diferente 
no voto secreto. Desses vetos a que me refi ro, mais 
de cinco mil, 90% foram aprovados por unanimidade. 
Como é que, depois, se mantém o veto no voto secre-
to? Então, é algo que ninguém entende. Dizem que 
mentir é quebra de decoro; então, nesse caso, teria 
de perder o mandato mais da metade dos parlamen-
tares, que, pelo voto aberto, votaram de uma forma 
e, pelo voto secreto, votaram de outra forma. Quando 
perguntados, dizem: “Ah, eu mantive a minha posição, 
a mesma do voto aberto, porque não iria mudá-la no 
voto secreto”. Então, na verdade, é ruim para todos. 
É ruim, inclusive, para o Executivo. O Executivo tem 
de saber quem faz parte da sua base e quem não faz. 
Eu, por exemplo: se pautarem o fator previdenciário, 
embora o voto seja secreto, eu vou dizer que votarei 
pela derrubada do veto, e o Executivo tem de saber 
mesmo que o Paim, nessa situação, nessa outra e 
outra, e outra, vai votar com a sua consciência e aca-
bou! O que não dá é que no voto secreto há gente 
que acende uma vela para Deus e outra para o diabo, 
Deus e o diabo talvez saibam, mas aqui os mortais 
aqui não fi cam sabendo para quem que de fato ele 
acendeu uma vela. Porque o voto secreto, para mim, 
vai no campo da sacanagem...

(Soa a campainha.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... da ma-
landragem, da confusão para se dar bem. Por isso, 
para acabar com essa dúvida... Porque, nem que eu 
diga numa certa matéria que eu votei dessa forma, o 
eleitor, legitimamente, é capaz de dizer: “Mas eu sou 
obrigado a acreditar? Como você, tantos outros disse-
ram que votaram assim, mas do tal projeto foi mantido 
o veto.” Só há um jeito para a transparência absoluta e 
a tranquilidade de todos: acabar com essa história de 
voto secreto. Mesmo se eu for escolher uma autorida-
de. Qual é o problema de eu dizer: “Certa autoridade, 
x ou y, olha, devido a isso, isso e aquilo votei contra 
ou votei a favor.” E ele, naturalmente, vai ter direito 
até de defesa, dizendo: “Olha, vou esperar a sua ar-
gumentação, mas se não me provar isso, isso e aquilo 
eu vou votar contra, não me convenceu, vou votar e 
pronto”, tenho certeza. E outro exemplo, no Supremo 
Tribunal Federal, o voto é aberto, é televisionado. Nós 
sabemos como cada juiz votou, inclusive em matérias 

consideradas explosivas. Todos mostram a cara e as-
sumem a responsabilidade. A própria Presidenta da 
República, quando ela veta uma matéria, ela tem que 
dizer por que vetou...

(Soa a campainha.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... e é julga-
da pela opinião pública pelo veto dela àquela matéria. 
Agora, o Parlamentar, só ele que fi ca, como dizem os 
outros, desculpem-me a expressão, atrás da moita, 
como a gente fala, ou atrás da coxilha, ninguém sa-
bendo como é que ele votou. Por isso eu lhe confesso 
que sou totalmente favorável ao voto aberto em todas 
as situações. Não consigo um argumento que me con-
vença do contrário. E lembrar, para concluir, que fi z um 
estudo da matéria, porque eu venho tratando disso 
desde a Constituinte, sabe quanto países no mundo 
já têm o voto totalmente aberto? Trinta e sete países, 
e em os todos países impera a democracia. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Senador Paulo Paim, V. Exª, como sempre, 
muito brilhante e muito convincente em seus argu-
mentos. V. Exª traz um dado relevante. Por isso digo 
da importância de a gente fazer esse debate com 
profundidade no plenário do Senado Federal porque 
muitos dos que defendem o voto aberto, defendem 
dizendo que é importante o Parlamentar se proteger 
da pressão do Poder Executivo. Mas o que a gen-
te tem percebido na prática, com o voto secreto, é 
exatamente o contrário. Os vetos – talvez com raras 
exceções, no caso dos royalties, houve a derrubada 
parcial de grande parte dos vetos, uma questão, ali, 
meramente regional –, mas, grande parte das vezes, 
os vetos são mantidos de acordo com a vontade da 
Presidência da República.

E não há pressão mais legítima do que a pressão 
da opinião pública, a pressão da população...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – ... a pressão das pessoas que votam nos seus 
representantes e que querem vê-los, aqui, represen-
tando suas ideias, suas propostas, seus projetos, e 
querem saber – e tem o direito e devem ter o direito 
– como se comporta, em votações polêmicas, o seu 
Parlamentar, o seu Deputado, ou o seu Senador. 

Por isso, Senador Paulo Paim, que quero acolher 
a contribuição de V. Exª, como parte de meu pronun-
ciamento, porque traz elementos bastante consistentes 
de convencimento da necessidade de implantação do 
voto aberto. E creio que deveríamos sugerir ao Pre-
sidente Renan que possa, efetivamente, colocar isso 
em pauta no plenário do Senado Federal, a proposta 
de V. Exª, que V. Exª reapresentou – dizia-me há pou-



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 11 35447 

co, como PEC nº 20 –, outras propostas de emenda à 
Constituição que versem sobre o mesmo tema, para 
que possamos fazer esse debate com profundidade e 
avançarmos. Se, neste momento, for impossível avan-
çarmos, instituindo voto aberto em todas as votações, 
que instituamos também, como já fi zemos aqui no ple-
nário do Senado, para cassação de Parlamentares, mas 
também para apreciação de vetos. Enfi m, possamos 
fazer esse debate com muito com muita profundidade, 
com muita tranquilidade.

Quero, aqui, compartilhar da posição de V. Exª: 
nossa democracia amadureceu o sufi ciente para que 
tenhamos a instituição plena do voto aberto. E creio 
que o Parlamentar, quando se elege, seja ele Deputa-
do ou Senador, deve estar preparado para sofrer, para 
resistir a qualquer tipo de pressão. E a pressão mais 
legítima, a quem, efetivamente, ele deve se curvar, é 
a pressão da opinião pública, é a pressão dos seus 
eleitores, é a pressão daqueles...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – ... que você representa, porque essas pessoas 
têm todo o direito de saber como você votou e nós te-
mos o dever de mostrar aos eleitores como estamos 
nos comportando, quando estamos defi nindo posi-
cionamentos importantes para o futuro da República, 
para o futuro do País.

Portanto, quero fazer este registro, Sr. Presiden-
te, sugerindo à Mesa do Senado que traga ao debate 
deste Plenário, como um tema importante, um tema 
de interesse da opinião pública brasileira, a instituição 
do voto aberto em todas as votações realizadas no 
Congresso Nacional.

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

AC) – Cumprimento o querido colega, amigo, Senador, 
pelo Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, que fala pela 
Liderança do PSB e traz um tema da maior importância 
para a agenda parlamentar do Senado, da Câmara, 
ou seja, do Congresso Nacional.

Eu passo a Presidência para o Senador Ruben 
Figueiró para que, como orador inscrito, possa fazer 
uso da palavra.

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

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Concedo a palavra ao eminente Sena-
dor Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, colegas Senadores e Senadoras, queria 

cumprimentar todos que nos acompanham pela TV 
Senado, os amigos do Acre, e dizer que o Acre passa 
por um momento de turbulência, de difi culdades. 

O Governador Tião Viana tem sido vítima de um 
conjunto de ações que – a cada dia fi ca mais eviden-
te – são ações fora da lei. Não pretendo me referir a 
essa ação hoje, mas deixo aqui registrado que, nos 
próximos dias, farei uso da tribuna para relatar para 
o Brasil, para os colegas Senadores, que prestaram 
tanta solidariedade ao Governador Tião Viana, que, 
a cada dia que passa, fi ca mais evidente que o que 
ocorreu no Acre nas últimas semanas foi uma arbi-
trariedade, pessoas que compõem a Polícia Federal 
e o Judiciário acrianos agindo fora da lei, à margem 
da Constituição e fazendo com que pessoas inocen-
tes fossem vitimadas.

Esse é um assunto que eu espero que se reen-
contre com a lei, com a Justiça, o mais rápido possí-
vel, para que a normalidade possa voltar ao Estado 
do Acre e, aí, sim, num processo que não seja de ex-
ceção, como esse está se confi gurando, aqueles que 
porventura possam ter alguma dívida com a Justiça 
paguem e aqueles que são inocentes possam ser de-
clarados inocentes.

Mas, enfi m, até para não interferir ou não ser 
usado como tentativa de interferir no processo, eu 
espero mais alguns dias para, aqui da tribuna, me re-
ferir, inclusive, à violação que sofri recentemente por 
funcionários pagos para defender a lei que, mesmo 
pagos para essa função, agiram fora da lei, e quem 
age fora da lei tem um adjetivo. Mas só vou me referir 
a isso nos próximos dias. 

Eu queria então, Sr. Presidente, fazer uso da tri-
buna para registrar, neste 10 de junho, uma data que 
tem um signifi cado especial para mim, mas deve ter 
para os brasileiros também, que é o dia nacional de 
um país amigo. No caso me refi ro a Portugal. 

Hoje é o Dia Nacional de Portugal, ocasião tam-
bém em que se faz uma homenagem ao escritor e herói 
português Luís de Camões, pois esta é a data de sua 
morte. Então, é a data nacional de Portugal.

A nossa Presidenta Dilma e o nosso Presidente 
da Casa, Renan Calheiros, foram a Portugal e estão 
em Portugal participando desta data cheia de signifi ca-
dos, até porque também este ano é o ano de Portugal 
no Brasil e do Brasil em Portugal. 

O Presidente Renan foi acompanhado do Sena-
dor Gim e do Senador Ricardo Ferraço, que preside a 
Comissão de Relações Exteriores desta Casa, e, com 
essa viagem do Presidente Renan, eu assumi a Pre-
sidência do Senado. Devo fi car até amanhã, quando 
ele retorna. 
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Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a 
Presidenta Dilma e o Presidente Renan pela iniciativa 
de irem a Portugal, um país, como disse, que tem uma 
relação conosco desde o nosso surgimento. Fomos 
colônia de Portugal e temos uma relação histórica de 
grande vínculo.

Portugal, hoje, enfrenta uma tremenda crise, um 
enorme desafi o, como o conjunto todo da União Eu-
ropeia. Mas Portugal sofre mais, porque é uma eco-
nomia mais frágil, um país que hoje tem indicadores 
socioeconômicos preocupantes. 

Mais do que nunca, nesta data nacional de Por-
tugal, acho importante que o Brasil possa, através 
da nossa Presidenta, ainda hoje, fi rmar cooperação, 
aproximando a relação nossa com Portugal e, de al-
guma maneira, colaborando para que haja coopera-
ções na área econômica que possam, de algum jei-
to, ajudar Portugal a enfrentar esse desafi o, que traz 
alarmante número de desemprego, números críticos 
de crescimento econômico e também corte de con-
quistas sociais.

Eu estive em Portugal recentemente, e é duro ver 
que a receita que alguns passam para a população num 
momento de crise econômica é cortar as conquistas 
sociais. Estão cortando a seguridade social, cortando 
serviços de saúde, e a população, que já enfrentava 
difi culdades, vê suas difi culdades multiplicadas. Daí a 
importância de termos lá uma delegação com o Pre-
sidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e com 
a Presidenta Dilma. 

E, na condição aqui de Presidente em exercício 
do Senado, estarei hoje numa recepção promovida na 
Embaixada de Portugal aqui em Brasília, a convite do 
Embaixador Francisco Ribeiro Telles, representando o 
Senado Federal e, de alguma maneira, prestigiando 
também as comemorações do Dia Nacional de Portu-
gal aqui no Brasil. Como disse ainda há pouco, como 
parte desse entendimento de fazer deste ano o ano de 
Portugal no Brasil e o ano do Brasil em Portugal, são 
inúmeras as atividades desenvolvidas tanto lá quanto 
aqui, no sentido de procurar estreitar mais a relação 
entre os nossos povos.

Brasil e Portugal vivem situações muito distintas 
hoje. A crise econômica vem promovendo doloroso 
revés nas políticas sociais em Portugal. O desempre-
go, por exemplo, não só é alto, é altíssimo, supera 
os 17% e os indicativos apontam que pode chegar 
perto de 20%, proximamente, enquanto que aqui no 
Brasil nós temos uma situação bastante diferente na 
geração de emprego. A situação de Portugal é deli-
cada, porque as estimativas são de uma piora maior 
ainda, por conta dos remédios que se aplicam. O 

crescimento econômico é decrescente. A economia 
vai sempre encolhendo. 

Tudo isso levou Paul Krugman, Prêmio Nobel de 
Economia, a escrever nesses dias em seu blog, no New 
York Times, apontando que Portugal vive um pesadelo 
econômico-fi nanceiro.

Ele questiona como será possível ultrapassar 
problemas estruturais, condenando ao desemprego 
milhares de trabalhadores. Como todos nós sabemos, 
ele reprova esta receita de que, para enfrentar a crise 
econômica, aperto e mais aperto é o que resolve. E 
nós sabemos que difi cilmente isso é parte da solução. 
Isso é parte do agravamento dos problemas.

Um ambiente de negócios entre nossos países é 
bom e vem sendo estimulado pela Presidenta Dilma; 
o Presidente Lula, inclusive, deu uma grande contri-
buição nesse sentido. Eu imagino que, com a ida da 
Presidenta Dilma, nesse momento, a Portugal, ela deve 
trazer boas notícias para o povo português.

Economia é importante, mas não é tudo. O im-
portante é ampliarmos ainda mais nossas relações. 
Isso é vital para estreitarmos laços afetivos, culturais 
e sociais.

Então, acho importante que o Presidente Renan 
tenha ido.

Ele esteve numa reunião, na quinta-feira passa-
da, com a Presidenta da Assembleia da República de 
Portugal, Maria da Assunção Andrade Esteves. Nesse 
encontro, ele defendeu a intensifi cação das relações 
de Brasil com Portugal, assumindo o compromisso 
de criar um grupo de representação no Congresso 
Nacional junto à Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. O objetivo é promover pautas legislativas 
e uma maior cooperação em favor do desenvolvimen-
to social e cultural de todos os países integrantes da 
comunidade.

A comunidade foi criada em 17 de julho de 1996, 
em Lisboa, e conta com a participação de seis paí-
ses: além de Brasil e Portugal, Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste.

Na visita ao Parlamento português, o Presiden-
te Renan também falou um pouco da nossa agenda.

Este, como disse, é um ano especial nas rela-
ções entre Brasil e Portugal. A capital, Lisboa, esta-
beleceu um calendário com uma quantidade enorme 
de eventos, e o chamado Espaço Brasil, uma casa de 
entretenimento e cultura no bairro de Alcântara, se 
transformou num ponto de encontro entre brasileiros 
e portugueses. Hoje, o Espaço Brasil recebe a cantora 
Maria Bethânia.

Então, Sr. Presidente, eu só queria, aqui, deixar 
bem registrado que acho da maior importância que o 
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nosso País possa, neste momento em que Portugal 
enfrenta profundas difi culdades, também encontrar 
mecanismos de contribuição para que Portugal supere 
essas difi culdades.

Falo aqui, por fi m, que, há poucos dias, rece-
bemos a visita do Embaixador de Portugal no Brasil 
Francisco Ribeiro Telles e de sua esposa, a Embai-
xatriz Maria João Ribeiro Telles. Eles estiveram no 
Acre, participando de parte das celebrações do Ano 
de Portugal no Brasil, organizadas pelo Governador 
Tião Viana, pela Srª Marlúcia, sua esposa, e por um 
conjunto de famílias portuguesas que vivem no Acre 
há muitos anos.

Eu mesmo sou descendente de português. O 
meu “Viana”, obviamente, tem a sua origem em Por-
tugal, mas não é por essa descendência dos Vianas, 
mas pelo pai de minha mãe, Sr. Diamantino Macedo, 
que chegou ao Acre com apenas 17 anos, no come-
ço do século passado, dando origem a uma família 
enorme.

O meu avô era de Aveiro, uma pequena cidade 
portuguesa que emprestou um número enorme de por-
tugueses, no começo do século passado, que vieram 
para trabalhar com a borracha.

Neste ano, o Governador Tião Viana, o Gover-
no do Estado, a Secretaria do Turismo e a Primeira-
-Dama Marlúcia organizaram uma semana em ho-
menagem a essas famílias. Eu gostaria de lembrar, 
ao menos, as 11 famílias que ajudaram a fazer a 
história do Acre: Barbosa, Ribeiro, Lameira, Gallo, 
Lopes, Figueiredo, Ferreira, Carvalho, Gomes Ribei-
ro, Zamora e Macedo.

Em homenagem ao meu avô e a minha mãe, eu 
tenho a cidadania portuguesa, que passei também as 
minhas fi lhas. Foi uma maneira de homenagear o pio-
neirismo de meu avô, que se casou com uma acriana. 
Ela, por sua vez, também era fi lha de uma acriana e 
um boliviano. O meu pai teve um pai paraibano e uma 
mãe acriana, também descendente de índios. Com a 
mistura com nossos irmãos bolivianos, eles nos de-
ram a acrianidade.

Eu gostaria, então, concluindo as minhas pala-
vras, de dizer que, como parte das atribuições que 
agora tenho, presidindo o Senado, irei participar da 
data nacional portuguesa aqui na Embaixada de Por-
tugal, em Brasília.

Por fi m, quero parabenizar e cumprimentar o 
Embaixador de Portugal no Brasil, as famílias, no caso 
do Acre, descendentes de portugueses que nos aju-
daram a conduzir o nosso Estado ao caminho que ele 
vive hoje, um caminho de prosperidade e de grandes 
conquistas.

Então, fi ca aqui esse registro, essa homenagem 
a Portugal e, ao mesmo tempo, a expectativa de que 
o Presidente Renan e a Presidenta Dilma possam tra-
zer dessa viagem internacional que fi zeram algumas 
propostas que, implementadas, nos ajudem a sermos 
solidários com o povo português que precisa, mais do 
que nunca, de uma ação concreta, objetiva, da Nação 
brasileira.

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

PSDB – MS) – Senador Jorge Viana, V. Exª merece 
os cumprimentos desta Presidência eventual, porque 
V. Exª lembra aqui um grande acontecimento que po-
deria passar despercebido de todos nós, que é a data 
nacional de Portugal.

Quero dizer a V. Exª que Portugal é a fonte da 
nossa nacionalidade. Portanto, temos a obrigação de 
saudar essa data e desejar ao país que resolva os 
graves problemas que está enfrentando.

Com a palavra, o eminente Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira pelo tempo regimental.

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

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Perdoe-me, Senador. Houve uma 
falha de minha parte. O orador, agora, é o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, a menos que ele ceda a vez 
a V. Exª.

Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª cede a vez 
ao Senador Aloysio?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Fora do microfone.) – S. Exª pode falar antes 
de mim.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Perdoe-me V. Exª pelo lapso.

Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu 
caro Senador Mozarildo, se V. Exª quiser... Agradeço 
imensamente a gentileza de V. Exª e apenas estou 
me permitindo aceitá-la porque transcorre agora uma 
audiência pública na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, que debate tema a respeito do qual tenho uma 
iniciativa parlamentar: a maioridade penal. Eu estava 
na Comissão e para lá devo voltar imediatamente.

Agradeço-lhe imensamente. V. Exª é o cavalhei-
ro que todos nós admiramos. É sempre muito gentil e 
generoso com seus colegas.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana pas-
sada, uma dessas agências de classifi cação de risco 
norte-americanas, muito importante e conhecida, cujas 
notas são levadas altamente em conta pelos investido-



35450 Terça-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

res e pelos governos – a Agência Standard & Poor’s 
–, rebaixou, ou colocou numa linha de rebaixamento, 
a economia brasileira. O Brasil passa a ser conside-
rado lugar onde os investidores poderão ter receio de 
receber de volta o investimento e a aplicação dos re-
cursos aqui feitos. Isso signifi ca o aumento do Risco 
Brasil, melhor dizendo, levando em conta três fatores 
basicamente: crescimento econômico muito baixo, 
pífi o; infl ação alta, preocupantemente alta; e contas 
públicas descontroladas. Esses três fatores levaram 
essa agência a elevar – considerar mais elevado do 
que no passado – o Risco Brasil.

E nesta segunda-feira, Sr. Presidente, melhor di-
zendo, nesse fi m de semana, o jornal Folha de S.Paulo 
publica pesquisa realizada pelo Instituto ligado a este 
grupo editorial, o Datafolha, em que mostra queda 
abrupta da popularidade da Presidente Dilma Rousseff, 
na mesma proporção da avaliação do seu Governo e 
também uma diminuição, digamos assim, das expec-
tativas de sua reeleição.

Embora continue alta, a taxa daqueles que se de-
claram dispostos a votar pela recondução da Presiden-
te Dilma para mais um mandato presidencial diminuiu 
de três meses para cá. Ao mesmo tempo, aumenta 
a intenção de voto em candidato declaradamente de 
oposição, o Senador Aécio Neves, que preside hoje o 
PSDB e que se apresentará como candidato nas con-
venções do ano que vem, e permanece bastante alto 
o índice de intenção de voto na ex-Senadora Marina 
Silva, tudo indicando que, com a eventual e cada vez 
mais provável candidatura do Governador de Pernam-
buco, nós teremos segundo turno.

Céu de brigadeiro na economia, céu de brigadeiro 
na política. É o que dizem, embora eu não concorde 
com esta transposição imediata dos dados da econo-
mia para os dados da política. Eu até acredito que é o 
contrário: se tivermos boa política, teremos boa eco-
nomia. Mas é lugar comum, é cediço nas análises, nas 
projeções políticas que, quando há uma situação eco-
nômica de prosperidade, de afl uência, as pesquisas 
tendem a favorecer quem está no governo.

Evidentemente, é óbvio – todos dizem, e eu 
concordo –, a pesquisa é uma fotografi a do momen-
to. Mas, Sr. Presidente, a fotografi a deste momento 
mostra algo que é muito grave para as ambições de 
quem está no poder e se submeterá a uma reeleição. 
Há aumento do pessimismo, aumento do número de 
pessoas que acreditam que as coisas não estão indo 
bem, que a infl ação vai aumentar, que o desemprego 
vai aumentar, o que se refl ete no grau maior de des-
confi ança em relação à capacidade do Governo de 
dar conta do recado.

Como os dados transitam da Standard & Poor´s 
para as pesquisas eleitorais? Esses dados transitam 
basicamente pela infl ação. A mesma pesquisa mostra 
que aqueles setores da população brasileira que têm 
um nível de renda mais baixo são os que, portanto, 
mais sentem a corrosão que a infl ação provoca no po-
der de compra dos seus salários, e é exatamente essa 
fração da população brasileira que mais se afasta da 
reeleição da Presidente Dilma.

Mas não é só a infl ação. Há outros fatores que 
se congregam para criar um quadro de difi culdades 
para os brasileiros e também para o Governo, fatores 
noticiados pela imprensa, das mais diferentes formas, 
frequentando o noticiário de televisão, com mais poder 
de convencimento do que qualquer programa eleitoral, 
programa partidário, por mais genial que seja o mar-
queteiro. Esses dados que são transmitidos, essas 
informações que são ao cidadão telespectador vão 
criando essa desconfi ança de que talvez seja a hora 
de mudar de governo. 

É a infl ação em alta, como já me referi, são as 
notícias recorrentes sobre o estado de petição de mi-
séria da nossa infraestrutura, sobre os casos emble-
máticos da Transnordestina, do canal de transposição 
das águas do Rio São Francisco; sobre os atrasos das 
obras do PAC, sobre o superfaturamento das obras da 
Copa, dos excessos da Petrobras. Tudo isso frequenta 
o noticiário dos jornais sob as mais diferentes formas. 
A deterioração da situação das nossas contas exter-
nas, seja na balança de pagamentos, seja na balan-
ça comercial, na balança de transações correntes. O 
que se vê é que o Brasil vai fi cando para trás, que as 
exportações não dão conta de fornecer divisas para 
cobrir os nossos dispêndios com as importações. Vai-
-se abrindo um fosso, que deve ser coberto por inves-
timentos diretos ou por capital especulativo. 

A alta de juros traz capitais, mas castiga o povo, 
aumenta a infl ação; as importações não crescem, por-
que padecemos de crônica falta de competitividade na 
nossa economia; a valorização do nosso real contribui 
igualmente para a perda de competitividade; a nossa 
indústria vem sendo desmontada sistematicamente 
– paciente e sistematicamente, metódica e sistema-
ticamente – por um partido cuja força hegemônica é 
o Partido dos Trabalhadores, originário do movimento 
sindical do capitalismo industrial brasileiro.

As contas internas são obscuras. A nossa con-
tabilidade não é confi ável, ninguém mais acredita nas 
previsões do Ministro Mantega – previsões essas que 
alicerçam, inclusive, uma Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias que embute uma expectativa de crescimento do 
PIB de 4,5%, que não vai se verifi car. 
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Há difi culdade de se produzir superávit que per-
mita pagar os juros da nossa dívida interna; essa 
perspectiva de produzir superávits primários é cada 
vez mais desmentida e, fi nalmente, abandonada pelo 
próprio Governo como meta a ser perseguida pela 
política econômica; a taxa de investimentos no Brasil 
continua muito, mas muito aquém do necessário para 
promover desenvolvimento sustentável. 

Enfi m, Sr. Presidente, é um conjunto de fatos e 
fatores, que vão chegando ao conhecimento da opinião 
pública e contribuindo para criar a sensação de que 
é preciso mudar, de que este Governo está esgotado 
– esgotado na sua capacidade de mudança e na sua 
capacidade de implementação de políticas coerentes. 
É um Governo incapaz de sair das políticas de curto 
prazo, que não resolve os problemas do crescimento 
e que acaba por acumular uma herança muito, muito 
negativa, que será recebida pelo próximo governo.

Eu não sei o que será do Brasil se a Presidente 
Dilma for encarregada pelo eleitorado de ser a executora 
do seu próprio testamento. Somente no que diz respei-
to às contas públicas, estamos vendo se acumular um 
passivo, empurrado para 2015, que por si só constituirá 
uma bola de ferro presa aos pés do futuro Presidente 
ou da própria Presidente Dilma, se for reeleita. 

Refi ro-me aos empréstimos do Tesouro ao BN-
DES. Todos sabem como é que acontecem esses 
empréstimos. O Tesouro capta no mercado e, quando 
há uma taxa de juros superior àquela que é cobrada 
pelo banco, a diferença entre esse recurso, que é 
repassado do Tesouro para o BNDES, para o banco 
de fomento, essa diferença entre a taxa de juro da 
captação e a taxa de juro cobrada pelo banco é co-
berta pelo Tesouro.

Somente no ano passado, isso representou, Sr. 
Presidente, US$12 bilhões. Estima-se que, em 2015, 
essa soma vai chegar a US$50 bilhões. Por que 2015? 
Porque, percebendo que não vai conseguir saudar 
essa diferença nos anos de 2013/2014, o Governo, 
mediante uma portaria do Ministério da Fazenda, jo-
gou tudo para 2015.

Os números que mostram o comprometimento 
do Tesouro com esse tipo de operação são assusta-
dores. Em 2009, as operações fi nanceiras do BNDES 
suscetíveis a esse tipo de operação, chamadas de 
equalização de juros, eram de 44 bilhões. Neste ano, 
nós já estamos em R$320 bilhões, sem que se saiba 
exatamente qual é o resultado disso.

A política de escolher algumas grandes empresas 
para serem campeãs mundiais ou campeãs nacionais 
não deu nenhum resultado apreciável, até agora, para 
a população brasileira ou mesmo para o desempenho 
em geral da nossa economia. Nenhum. 

É o fascínio que o PT tem pelo grande capital e 
que se expressa nessa forma de presente, sem que 
haja a menor avaliação do resultado disso. Assim como 
não há a menor avaliação do resultado das desone-
rações fi nanceiras, das desonerações tributárias, das 
desonerações de folha que são concedidas a man-
cheias segundo pressões políticas localizadas, mas 
que vão contribuindo para criar uma situação fi scal 
extremamente preocupante no nosso País.

Este ano se espera que essas desonerações 
atinjam o volume de R$70 bilhões. Como é que vai se 
fechar essa conta não se sabe. O Governo inventa si-
mulacros para mascarar a realidade, como a utilização 
de recursos do Fundo Soberano, como antecipação 
de dividendos das empresas estatais, como os rece-
bíveis da Usina de Itaipu. Mas o fato é que estamos 
caminhando para um emaranhado de expedientes, de 
truques que não enganam mais ninguém e que vão 
aprofundando a desconfi ança de todos, dos investi-
dores, dos jornalistas, dos políticos e até, fi nalmente, 
dos cidadãos em relação à confi abilidade dos dados, 
das promessas e das antecipações do Governo. Se o 
nosso Ministro Mantega fosse uma daquelas ciganas 
que ganham a vida prevendo o futuro, seguramente 
estaria neste momento morrendo de fome, pois nin-
guém mais acredita, ninguém mesmo acredita nas 
suas previsões. 

Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque, 
com muito prazer.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Aloysio, todos sabem que eu costumo falar 
aqui de educação, que deveriam parar o Senado um dia, 
Senador, para falar de educação. Pois bem, eu deixo 
de lado isso hoje. Eu deixo de lado nos próximos dias, 
meses, porque, se a economia continuar caminhando 
na direção que tudo indica que ela vai, ninguém vai 
querer falar nem de saúde, nem de educação, nem 
de nada mais. Ela vai dominar o processo, nós vamos 
mergulhar na crise. Há dois anos, eu venho falando 
isso aqui, alertando ponto por ponto. Tudo indica que a 
economia caminha para um desastre nos défi cits, tanto 
de conta corrente como nos défi cits fi scais, no câmbio, 
que hoje está supervalorizado por um tempo muito lon-
go, para benefi ciar todos nós consumidores e segurar 
a infl ação, ou começa agora a desvalorizar-se o real 
e a infl ação virá em consequência. E eu sempre digo 
que, sobretudo, é uma crise que vem da euforia. Nós 
vivemos um período, Senador Mozarildo, de anos de 
uma euforia que não tem base. É a mesma coisa que 
levou à crise na Espanha, na Grécia e em Portugal. Foi 
a euforia daquele momento, com as bolhas de consu-
mo, as bolhas imobiliárias que, de repente, uma coisa 
qualquer que acontece puxa e estoura a bolha. Nós 
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estamos caminhando para cair na real. Cair na real – 
eu não digo no real – é perceber que essa verdadeira 
farra que a gente vem vivendo e que deslumbra todo 
mundo se esgota se ela não tiver uma base sólida. E 
a nossa economia não tem base sólida hoje. E, talvez, 
o que há de novo naquilo que eu venho falando já há 
anos é a questão da credibilidade.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Credibilidade.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 
– Credibilidade. Até algum tempo atrás, apesar de 
tudo, havia uma credibilidade nacional e internacional 
em relação ao discurso da Presidenta, do Ministro da 
Fazenda e do Presidente do Banco Central. Acabou 
essa credibilidade. Hoje, ninguém dá mais credibilida-
de ao discurso econômico do Governo. Não dá mais, 
primeiro, pela quantidade de pacotes. Ninguém confi a 
quando se fazem, em vez de política econômica, paco-
tes econômicos, porque se faz um hoje, amanhã tem 
que fazer outro, depois outro, como o senhor falou, de 
emaranhado. Nós estamos em um emaranhado. Cada 
coisa que se faz traz consequências negativas, apesar 
das positivas. Vamos tomar as desonerações. É claro 
que as desonerações são ótimas para o consumidor 
que vai comprar o carro, que vai comprar a geladeira, 
que vai comprar os produtos desonerados, mas isso 
gera um buraco nas contas nacionais.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Se me permite apenas uma interrup-
ção breve nesse belo aparte. É que as desonerações 
são sempre concedidas por um tempo determinado.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Então, quem é que vai se lançar em 
programa de investimento de risco, programa de inves-
timento que exige uma maturação relativamente lenta, 
sabendo que aquele favor fi scal desse setor onde se 
pretende investir vai terminar no ano que vem?

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não vai investir.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Então, não vai investir, e é o que está se 
vendo. Por isso é que essas desonerações não estão 
contribuindo em nada para alavancar o investimento.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Estão, sim, contribuindo para alavan-
car o consumo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
E, mesmo assim, não estão conseguindo aumentar o 
Produto Interno Bruto.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – E mesmo assim não estão conseguindo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Aumenta o consumo, mas não chega ao aumento do 
Produto Interno Bruto, e, ao mesmo tempo, gera in-
certeza dos investidores, e a gente fi ca com os dois 
lados negativos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Complexidade da nossa estrutura tribu-
tária, que é cada vez mais difícil de ser compreendida.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Claro, claro, claro. Tudo isso faz esse entrelaçamento. 
Há uma palavra pouco usada chamada conundrum, 
que é isso que você tem, um emaranhado de fi os e de 
coisas que você não consegue desatar. Nós estamos 
vivendo essa coisa chamada conundrum, um emara-
nhado negativo

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Como é o nome?

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Conundrum, com m no fi nal. É um emaranhado que 
vai tomando conta, e aí a gente vai criando proble-
mas cada vez que tenta encontrar uma saída. Quer 
ver um exemplo? Esse negócio das desonerações. 
Há um lado positivo do consumo, mas, ao ser pro-
visório, não gera investimentos, porque as pessoas 
não confi am. Quem vai botar dinheiro numa fábrica 
de automóveis sabendo que, daqui a dois anos, não 
haverá mais desoneração?

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Ao mesmo tempo, termina fi cando permanente. Então, 
há os dois lados negativos: por começar provisório e 
por fi car permanente. E aí gera défi cit, gera falta de 
recursos, gera também menos credibilidade. Eu disse 
aqui na sexta-feira – um jornalista disse que não era 
uma afi rmação muito responsável de minha parte – 
que não tem como retomar credibilidade com a atual 
equipe econômica.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É. Acabou.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não tem como.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Acabou, está vencida.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não tem como. Está vencida. Venceu o prazo. E esse 
vencimento vai exigir rapidez na tomada de decisões, 
tanto de quem vai conduzir a economia como também 
de para onde vai ser conduzida. E aí vem um problema: 
é que o Governo trabalha só no curto prazo e no pra-
zo das eleições. E o prazo das eleições é um prazo de 
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bondades que vão cobrar um preço muito alto depois, 
ou exigir maldades muito piores do que as medidas 
que seriam tomadas agora para equilibrar as coisas. 
Por isso, eu volto a insistir, como eu falei, que a gente 
deveria parar tudo neste Senado e discutir a economia. 
O Governo Federal deveria ter a modéstia e a lucidez 
de chamar o senhor e outros aqui para conversar, ouvir 
economistas. Nos jornais desse fi m de semana, todos 
os economistas mais importantes deste País estão ma-
nifestando preocupação, inclusive Delfi m Neto, que até 
muito pouco tempo era um dos mais próximos conse-
lheiros ou confi dentes da equipe econômica. Delfi m Neto 
tinha uma relação muito próxima. O que ele fala hoje ou 
falou ontem é muito grave. Cada um que a gente analisa 
está levantando as difi culdades. Por isso, ainda bem que 
o senhor traz o discurso, mas eu lamento que a gente 
não esteja debatendo mais profundamente com mais 
gente e que o Governo não esteja ouvindo. Eu concluí 
o discurso da última semana dizendo, Senador Alvaro, 
que, para mim, o maior problema hoje do Governo está 
nos olhos: nem vê longe nem passa credibilidade. E 
quando você não vê longe e nem passa credibilidade, 
você tropeça. Só que quando tropeçar é o Brasil inteiro 
que vai cair no buraco.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Cristovam 
Buarque.

V. Exª emitiu agora, digamos assim, uma palavra 
de esperança de que o Governo abra os olhos para 
essa situação. Não acredito. Porque ainda ontem, numa 
entrevista ao Estado de S. Paulo, o Ministro Mantega 
teve um dos desempenhos mais triunfalistas de toda 
a sua história à frente ao Ministério da Fazenda. De 
modo que não creio que venha dele mudança e nem 
virá, lamento dizê-lo, da Presidente da República. A 
Presidente da República que veio ao mundo político 
pelas artes de um grande prestidigitador, que é o ex-
-Presidente Lula, ela surgiu no mundo político como 
grande gestora, uma grande administradora, uma pes-
soa que tinha a capacidade de unir, de dirimir dúvidas, 
de impulsionar, e nada disto está acontecendo. Ela se 
perde em minúcias. Não constituiu uma equipe de peso. 
Tem uma equipe enorme que ela não consegue sequer 
reunir numa única vez para uma conversa produtiva: 
39 Ministérios. Ela agora está obcecada em discutir a 
rota do avião presidencial com o piloto, esquecendo-
-se de traçar rota como piloto do nosso País. Então, 
eu não creio que venha daí. Essa imagem da grande 
gestora começa a se esboroar. Este episódio do Bol-
sa Família, uma enorme, uma enorme trapalhada do 
Governo, da qual até agora não se explicou, contribuiu 
para ainda mais arranhar esta imagem.

(Soa a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ela, infelizmente, não está conseguin-
do juntar todas as pontas da equação e muito menos 
resolvê-la.

De modo que não creio que seja apenas um pro-
blema do Ministro da Fazenda. O Ministro da Fazenda 
faz o que pode. E a expressão de otimismo faz parte 
do seu ofício, embora quando exagerada acaba por, 
muitas vezes, provocar o riso, o riso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Permita-me, Senador Aloysio Nunes, 
cumprimentá-lo pela consciência e profundidade do 
seu pronunciamento a respeito da situação econômica 
e política do nosso País.

Com a palavra, o eminente Senador Mozarildo 
Cavalcanti, e, repetindo, com as minhas escusas pelo 
engano que cometi quando concedi a palavra ao Se-
nador Aloysio Nunes. 

V. Exª teve a compreensão democrática de acei-
tar o meu erro, pelo qual eu me penitencio, publica-
mente, a V. Exª.

Tem V. Exª a palavra. 
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nenhum problema com a 
permuta. Quero dizer a V. Exª que foi bom, em par-
te, ter fi cado para falar agora, porque, primeiro, ouvi 
atentamente o pronunciamento de V. Exª, que já não 
é o primeiro, sobre a questão indígena-fundiária do 
seu Estado.

Quero dizer que, em 2003, eu requeri ao Senado, 
em função dos trabalhos da demarcação da reserva 
indígena, no meu Estado, a famosa Raposa Serra do 
Sol, uma comissão temporária externa do Senado para 
ir ao Estado de Roraima e buscar todos os elementos 
capazes de fazer um diagnóstico da realidade daquela 
reserva, cujo nome é invertido, porque Serra do Sol 
é em cima, no norte, na fronteira com a Venezuela, e 
Raposa é aqui mais abaixo, ao sul, na fronteira com 
a Guiana.

Então, na verdade, nós requeremos isso em 2003. 
Em 2004, começamos a trabalhar. Inclusive, é bom que 
se saliente, num entendimento havido com o então Lí-
der do Governo no Congresso, Deputado Aldo Rebelo, 
fomos ao Presidente Lula, que disse que precisava, 
realmente, de um documento que representasse a opi-
nião, o estudo do Senado. Assim, também, a mesma 
coisa foi feita na Câmara dos Deputados.

Então, tivemos duas comissões temporárias exter-
nas: essa minha comissão temporária externa, aqui do 
Senado, que eu presidi; depois, houve requerimentos 
aditando, pedindo que o trabalho da comissão também 
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se estendesse a Rondônia, a Mato Grosso do Sul e a 
Santa Catarina.

Naquela época, é lógico que nós produzimos 
um relatório para cada reserva específi ca, para cada 
Estado: no caso de Roraima, Raposa Serra do Sol; no 
caso de Rondônia, a reserva dos índios Cintas-Largas; 
no Mato Grosso do Sul eram duas etnias envolvidas e 
em Santa Catarina ouvimos os relatos mais espanto-
sos, de que a própria Funai estava conduzindo índios 
do Paraguai e os assentando nas proximidades das 
propriedades de um Estado que é caracterizado por 
minifúndios, como Santa Catarina. E nós ouvimos isso. 
Quer dizer, quando as famílias foram para lá não havia 
índio algum e que à época, em 2004, começaram a 
surgir índios de repente. E nós tivemos depoimentos 
de que tinham sido levados pela própria Funai. 

Então, no nosso relatório externo, Senador, nós 
já recomendamos uma série de coisas em relação à 
Raposa Serra do Sol e também aos outros Estados 
que já estavam se encaminhando também para um 
problema semelhante. Pois bem, a nossa Comissão 
os trabalhos em 2004, levamos ao Presidente da Re-
pública, como a Câmara levou também, e interessante, 
o relator da nossa Comissão foi o Senador Delcídio 
do Amaral, do PT, portanto, não era um Senador que 
tivesse outra ideologia ou forma em relação a esse 
tema, que é um tema que não deve ser comandado 
pela ideologia, mas pela razão, como disse aqui o Se-
nador Paim em aparte a V. Exª. 

O que nós temos de buscar realmente é ver o 
quê? Os dados atuais. Nós temos uma população 
que não chega a 0,4% da população nacional e nós 
já temos, hoje, demarcados 14% do território nacio-
nal para essa população que é de 0,4%. E a políti-
ca indigenista do Brasil tem se resumido a ser uma 
política fundiária, só de demarcação de terras. Não 
presta assistência nenhuma aos índios no que tange 
à saúde, à educação, à produção, a condições de vida 
que possam realmente dar sustentabilidade àquelas 
comunidades. E, no entanto, o que nós vemos é um 
eterno confl ito. 

E o que é pior, a Constituição de 1988, da qual 
fui membro, fui signatário, portanto, deu cinco anos 
para que a União demarcasse as terras indígenas 
pendentes, e estamos há 25 anos e ainda vendo uma 
confusão atrás da outra, em um Estado e noutro, de 
norte a sul, de leste a oeste deste País, com situações, 
como disse V. Exª, de laudos antropológicos falacio-
sos. No laudo da Raposa Serra do Sol, constatamos, 
inclusive, que um dos signatários era o motorista da 
própria Funai. Então é inadmissível que tantas coisas 
estejam sendo feitas ao arrepio da lei, à margem da 

lei, e apenas um órgão – a Funai – diz o que pode e 
o que não pode ser feito.

Quero até louvar a Presidente Dilma, que, atra-
vés da Ministra da Casa Civil, determinou que também 
fossem ouvidos outros órgãos. Apresentei, também em 
decorrência dessa Comissão, uma proposta de emenda 
à Constituição para que todos os processos de demar-
cação, depois de fi nalizados, passassem pelo crivo do 
Senado. Aqui é a Casa onde os Estados estão repre-
sentados, onde a Federação está representada. Mas 
que Federação é essa, que, no tange, por exemplo, a 
tornar federal uma terra estadual, não ouve sequer o 
governo do Estado? Não ouve as assembleias, não há 
contraditório em nada praticamente. Então é só um lau-
do, como se fora feito por Deus, que é feito pela Funai, 
homologado pelo Ministro da Justiça e pela Presidente 
da República. Com isso, não interessa como fi cam as 
pessoas que estão lá. 

O Senador Paim falou que deveria ser precedida 
de uma justa indenização. No caso dos moradores da 
Raposa Serra do Sol, alguns deles – eram mais ou 
menos umas 400 famílias –, tinham os bisavós ido 
para lá, portanto os avós, os pais, já nasceram lá, 
e foram excluídos dessa região por um pagamento 
apenas da benfeitoria que tivesse feito. Isso, ainda, 
passando pelo juízo da Funai se a benfeitoria foi de 
boa ou de má-fé. Então, há realmente que se botar 
uma ordem, um bom senso nisso. E realmente fa-
zer uma análise profunda da situação que vivem os 
índios, mas também que vivem os pequenos pecua-
ristas, pequenos agricultores rurais, as pessoas que, 
como temos visto no Mato Grosso do Sul, o bisavô, 
o tetravô, comprou a terra, tudo registrado em car-
tório e que, agora, ele, à luz da legislação atual, só 
tem direito à indenização daquelas benfeitorias que 
forem julgadas de boa-fé. 

E, olhe, Senador, na verdade, depois de nosso 
trabalho, no dia 15 de abril de 2005, o Presidente Lula 
demarcou, administrativamente, a reserva indígena 
Raposa Serra do Sol, não levando em conta nem o 
estudo do Senado, nem o estudo da Câmara dos De-
putados. Aí, entramos com um recurso judicial, eu e o 
Senador Augusto Botelho, e esse assunto se arrastou 
durante um tempo no Supremo, quando foi julgado, 
digamos assim, e homologado o que havia sido feito 
pelo Presidente, mas colocando 19 condicionantes 
para a criação de novas reservas e também para as 
reservas já atualmente existentes. O Governo recorreu 
da decisão do Supremo, que, além de tornar efetiva a 
demarcação, apenas acrescentou 19 condicionantes, 
feitas pelo Ministro Menezes Direito, que já faleceu. 
Na verdade, agora, esse não julgamento está também 
prejudicando as questões em Mato Grosso do Sul, no 
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Paraná e em tantos Estados. Se não pusermos um or-
denamento nessa questão, isso não vai ter fi m.

Espero, realmente, que a Presidente Dilma não 
só ouça outros órgãos federais que estejam envolvidos 
com a questão das terras, como a Embrapa, como o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, como também 
passe a ouvir o Congresso Nacional, ou pelo menos 
o Senado, que é a Casa que representa os Estados e 
que, portanto, é a alma da Federação. Não pode ser 
um assunto que só interesse ao Poder Executivo, só 
interesse à União e não interesse aos Estados, não 
interesse aos Municípios, e não interesse, portanto, a 
quem ali vive e a quem ali produz.

Essas pessoas que foram retiradas da Raposa 
Serra do Sol, em 2005, até hoje, muitas delas sequer 
receberam terras para se reassentarem e, quando re-
ceberam, receberam uma quinta parte do que tinham 
lá na região.

Não estou falando aqui sequer dos produtores de 
arroz, que eram cinco ou seis, que produziam 25% do 
PIB do Estado de Roraima, produzindo arroz e soja. 

No entanto, eles tiveram que sair, bem como ou-
tras 400 famílias, muitas das quais estão, realmente, 
ainda hoje, não indenizadas adequadamente, não reas-
sentadas como manda a lei e, o que é pior, numa situ-
ação de insegurança. Muitos índios, inclusive, tiveram 
que abandonar essas terras ora porque eram casados 
com não índios, ora porque perderam a oportunidade 
de trabalhar, tanto nas pequenas propriedades, quanto 
nas médias, quanto entre os arrozeiros. E, com isso, 
grande parte desses índios migrou para a periferia da 
capital. Até se diz que a maior comunidade indígena 
existente em Roraima está justamente nos bairros pe-
riféricos da capital.

Então, essa política não é humanística. E é isto o 
que me revolta: ver que não é uma ação voltada nem 
para o bem-estar em si dos índios, nem para o bem-
-estar dos outros brasileiros não índios, que, muitas 
vezes, desbravaram aquelas regiões.

Depois, vêm estudos encomendados por ONGs, 
comandados por ONGs que transformam, do dia para 
a noite, uma região onde sequer havia índios numa 
reserva indígena. Aliás, está dito lá no Paraná, onde, 
inclusive, os índios que lá estão vieram do Paraguai. 
Então, a Funai quer fazer aquela terra ser indígena às 
custas de indígenas que nem sequer estão no Brasil. 

Isso realmente não faz bem nem para os índios, nem 
para os não índios.

E é triste que nós estejamos no século XXI dis-
cutindo um tema desses, num País como o nosso, em 
que se tenha de expulsar pessoas, em que tenha de 
haver confl ito, com mortes de parte a parte, por não 
existir uma política indigenista que seja humanista, vol-
tada para o desenvolvimento humano, pessoal do índio, 
para a sua valorização, e que, de fato, também tenha 
os olhos voltados para essas comunidades, essas vilas.

Inclusive, nessa região da Raposa Serra do Sol, 
havia uma pequena cidade chamada Surumu, onde 
havia hospital, onde havia tudo e que, de repente, hoje, 
é quase que uma cidade abandonada completamente. 
Inclusive, essas coisas estão sendo hoje demolidas, 
porque eram resquícios, digamos assim, de uma ci-
dadezinha em que muita gente nasceu, viveu e teve 
seus fi lhos. E, no entanto, também foi englobada por 
essa demarcação excludente. Realmente, eu diria que 
a população de lá foi escorraçada.

Fico triste de ver isso hoje se repetindo. Quer dizer, 
já aconteceu em Roraima, já aconteceu na Bahia, um 
dia desses, e está acontecendo no Rio de Janeiro, lá 
no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná. E 
sucessivos governos não têm encontrado uma fórmula 
humana, justa, de resolver essa questão.

Então, eu quero pedir a V. Exª que autorize a trans-
crição tanto do histórico da nossa Comissão Temporária 
Externa, quanto também do decreto que homologou a 
Raposa Serra do Sol, no meu Estado.

Hoje, o meu Estado, Senador, tem 57% do seu 
território demarcado como reservas indígenas. E, vejam 
bem: na verdade, a população indígena não chega a 
ser 30% da população do Estado. E nós vivemos uma 
situação que parece ser até, no caso do meu Estado, 
uma “coincidência” muito grande entre os territórios das 
reservas minerais e as reservas indígenas demarcadas.

Muito obrigado.
Peço a transcrição das matérias a que aqui me 

referi.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Eminente Senador Mozarildo, V. Exª 
fez um relato que me impressionou. Eu quero dizer a 
V. Exª que, antes de vir para esta Casa, eu já assistia, 
pela TV do Senado, aos pronunciamentos de V. Exª. 
E, agora, V. Exª faz um retrospecto que me faz lembrar 
da angústia que V. Exª manifestava, naquela ocasião, 
em defesa dos interesses do seu Estado, mostrando 
o direito dos proprietários rurais e aquilo que a Funai 
desejava fazer em prejuízo do seu Estado. E, V. Exª, 
com esse retrospecto, se solidariza com aquilo por 
que nós estamos passando lá em Mato Grosso do Sul, 
com muita precisão.

Realmente, o que aconteceu em Roraima se re-
pete em Mato Grosso do Sul. E eu quero acrescentar 
ao pronunciamento de V. Exª, quando diz que em Santa 
Cataria havia uma “importação” de guaranis do Para-
guai, que em Mato Grosso do Sul, está acontecendo, 
na fronteira com o Paraguai, a “importação” de índios 
da Colômbia. Ali, eles já vêm de terras mais distantes.

Então, sob esse aspecto, nós estamos ganhando 
de V. Exª, em relação ao seu Estado.

Meus cumprimentos pela oportunidade e preci-
são dos seus conceitos. E espero que o Governo da 
República nos oiça e nos dê um fanal, uma orientação 
para resolver esse grave confl ito entre irmãos.

Parabéns mais uma vez!
Concedo a palavra agora ao Senador Casildo 

Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, caros colegas, eu apenas 
quero fazer um breve comentário sobre uma missão 
de que nos desincumbimos, nesse último fi nal de se-
mana, na América Central, em Cuba.

Eu, por sinal, não conhecia Cuba. Nós estivemos 
lá, porque, na quinta-feira, teve início um congresso do 
Parlatino, com a participação de Senadores e Depu-
tados dos países latino-americanos presentes àquele 
encontro, não apenas os países do Mercosul nem da 
América Central, mas de todos os países que com-
põem a América Latina.

Os temas principais ali abordados foram: saúde, 
seguridade social, narcotráfi co e, inclusive, a tese que 
nós levantamos, defesa civil. E, igualmente, o percur-
so, o caminho dos cidadãos entre esses países latino-
-americanos.

Tivemos a honra de participar daquele congresso 
na companhia de colegas do Senado, a saber: Senador 
Cyro Miranda, Senador Paulo Davim, Senador Cícero 
Lucena e o Senador Antonio Carlos Valadares. E es-
tivemos lá também com alguns Deputados Federais, 
como o ex-Governador e ex-Senador Eduardo Azere-

do, o Deputado Imbassahy, da Bahia; o Deputado Pau-
lo Cajado, da Bahia e o Deputado Dr. Ubiali, de São 
Paulo. Enfi m, foram vários parlamentares da Câmara 
dos Deputados e colegas do Senado, em número de 
quatro, se não estou equivocado.

Houve uma profícua troca de ideias entre os re-
presentantes dos países lá representados, em todas as 
rodadas, trocando informações para vermos se apro-
ximamos a legislação dos países latino-americanos, a 
fi m de que esse trânsito de pessoas entre os países da 
América Latina seja mais franco e intensifi cado, diria 
eu, enfi m, melhorado.

Hoje, no Mercosul, inclusive, Sr. Presidente, para 
que o cidadão brasileiro possa freqüentar o Paraguai, 
o Uruguai ou mesmo a Venezuela, bem como a Argen-
tina, tem que fazer a documentação na divisa; tem de 
entrar em uma cola, como dizem eles em Espanhol; 
tem de entrar na fi la, fazer a documentação, fazer o 
pedido de visto. Aí, se entrar e fi car um, dois ou três 
dias, quando da saída, tem de dar baixa disso. É um 
controle que, segundo entendemos, entre os países 
irmãos latino-americanos, principalmente do Mercosul, 
não faria sentido.

Como nós sabemos, hoje, no Mercado Comum 
Europeu, com o mesmo documento, os cidadãos eu-
ropeus visitam e percorrem os diversos países mem-
bros sem a necessidade de, em cada fronteira, parar, 
fazer um pedido, fazer a documentação. Há um livre 
trânsito de pessoas, há o livre encaminhamento disso. 
Aqui, no Mercosul, infelizmente, não é assim; quem 
dirá nos outros países latino-americanos, onde, onde 
ainda temos de ter esses vistos, essa burocracia, es-
sas difi culdades.

São temas que estamos levantamos e cujo enca-
minhamento começa a dar os primeiros passos ruma 
a uma fl uência melhor.

Igual a nós que falamos o Português, visto que 
os portugueses nos descobriram, somos um pouco 
arredios a isso, nós que conversamos o nosso Por-
tuguês ou nosso “portunhol” entre os espanhóis aqui. 
Contudo, eu acho que esse entrosamento deve haver. 
Isso é fundamental para a caminhada.

A saúde, uma questão levantada por colegas de 
diversos países. É um tema central sem dúvida. As-
sim, como nós, no Brasil, temos necessidade de fazer 
o debate sobre a questão de trazer mais médicos, em 
razão do que alguns levantam a questão, como a Asso-
ciação Médica Brasileira, de que é necessário oferecer 
mais condições e equipamentos para que os nossos 
profi ssionais de saúde possam atender os cidadãos, 
principalmente no interior do Brasil, para ali levar o 
atendimento médico, aos lugares mais distantes, que 
tanta carência têm.
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Em todo caso se debateu isso. Outros países 
também sentem essas difi culdades. Eles também co-
locaram que o que se gasta em saúde, o fi nanciamen-
to da saúde, fi ca muito aquém do necessário. Nós, no 
Brasil, perdemos para vários deles – perdemos para 
o Chile, perdemos para a Venezuela, perdemos para 
Cuba –na aplicação de recursos do orçamento na 
saúde. Apenas 3,9% do orçamento é o que o Brasil 
aplica na saúde. Nós estamos aquém desses países 
coirmãos. Então, há a necessidade de conhecer o que 
eles fazem e comparar com o que nós fazemos e ver 
como vamos enfrentar isso, assim como a questão da 
seguridade social e da segurança. Precisamos, ainda, 
ver também como enfrentam a questão do tráfi co e a 
questão dos tratamentos.

Acho que foi uma ótima experiência. Eu assim 
percebi, principalmente na saúde. O Senador Paulo 
Davim sugeriu que fôssemos ao centro da Universi-
dade de Cuba para conhecer a formação de médicos 
e profi ssionais da saúde. Acho que, nesse ponto, eles 
são extraordinários, eles são preparados para isso. E, 
assim foi nesses campos todos.

Nós precisamos nos aproximar, cada vez mais, 
para melhorar o nosso entrosamento. O Brasil, um país 
continental, com 200 milhões de habitantes, é respei-
tado por esses coirmãos todos, e nós precisamos li-
derar esse movimento, aproximar todos e fazer com 
que possamos trabalhar em bloco, para que, através 
disso, tenhamos condições de discutir melhor com os 
países, por exemplo, do Mercado Comum Europeu e 
com os países asiáticos. Para nós conversarmos com 
eles, como vamos fazer? Nós precisamos nos unir, 
porque eles e os países asiáticos também se unem. 
Nós precisamos trabalhar isso. Acho que essa cons-
ciência deu para sentir nesse encontro.

Quero aqui dizer que acho que também os Se-
nadores, como Cyro Miranda, Antonio Carlos Valada-
res, Paulo Davim, e os Deputados que lá estiveram 
sentiram isso. Eu percebi uma grande novidade, que 
foi da própria Cuba.

Eu não conhecia. Eu sei que não é fácil. Eles vi-
vem uma vida difícil, mas recebem a todos de braços 
abertos.

O nosso Embaixador em Cuba foi muito atencio-
so. Gostaria de fazer este depoimento. José Martins 
Felício, o Embaixador do Brasil em Cuba, foi atencio-
so, recebeu a nossa comitiva – ele e a sua equipe da 
embaixada em Cuba – na sua casa, e fez um relato da 
história, do que acontece e do que existe.

Sabemos que não é fácil, pois eles precisam de 
uma abertura, sentimos isso. Os próprios cubanos têm 
vontade. Mas de uma coisa eu me convenci: no campo 
da saúde e da educação, os cubanos estão prepara-

dos. Eles ganham pouco, mas os atendentes de balcão 
de hotel, motoristas de táxi, enfi m, em qualquer uma 
dessas funções eles têm curso superior, muitos deles. 
Ganham pouco, mas têm curso superior.

Tendo como base o dólar, eles ganham algo em 
torno de US$20, US$25 ou US$30 por mês. Mas o que 
eles têm de vantagem é que todo mês transformam 
na sua moeda, que é o peso cubano, e conseguem 
comprar nos lugares predeterminados. Assim, fazem 
as suas compras mensais do rancho para poder viver, 
e das vestimentas essenciais. No mais, o ônibus é gra-
tuito e têm direito às questões fundamentais. Nesse 
ponto, podemos tirar o chapéu para eles.

Também senti que o próprio Fidel Castro é mui-
to querido; agora o Raúl, irmão de Fidel, que está no 
comando. Em relação ao Che Guevara, há uma vene-
ração extraordinária; há a casa onde ele morou, onde 
lutou. Ele é muito venerado.

O Brasil está investindo, está construindo um novo 
porto em Mariel, um investimento alto. Acho que isso 
vai fi car pronto no ano que vem. E vamos ter condição 
de fazer uma central de distribuição na área do Caribe. 
Fica no centro praticamente. Os navios que não po-
dem passar no Canal do Panamá, dali distribuem para 
navios menores para esses países todos da América 
Central e assim para o mundo.

Acho que há condições de se abrir, porque até 
então o empreendedorismo em Cuba era precário. Mas 
está começando a haver sinais de abertura. Os taxistas 
trabalham em táxis que são do governo. E aí eles tra-
balham e ganham aquilo. O governo está começando 
a ceder agora aos taxistas: vê um preço razoável; ele 
recebe; ele aluga o táxi do governo; e ele trabalha, paga 
o aluguel e o que passar do aluguel é dele. Então, já 
se sentem mais motivados, até esses profi ssionais do 
volante. Então começa a haver uma abertura.

Acho que o turismo é um grande campo lá em 
Cuba. O turismo nessa América Central já é extraor-
dinário. E eles têm um espaço muito formidável, mui-
to grande. Há algumas redes internacionais de hotel 
investindo, construindo. Eles montam com os próprios 
cubanos, que recebem educação formal, que são 
treinados para isso, e a mão de obra é barata. Então, 
nesse campo, há condições de começar a reativar, eu 
diria assim, a economia cubana, abrindo.

Há essa expectativa do próprio governo, da As-
sembleia Geral deles. O Presidente da Assembleia 
Geral esteve conosco, participando desse encontro. 
Eu acho que, com a participação de todos, com a mo-
tivação de todos, Senador Raupp, é possível – com 
presença, demonstração de amizade, demonstração 
de querer colaborar.
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Cuba, com 11 milhões de habitantes, com um 
território de 110 mil quilômetros quadrados – pouco 
maior só do que o nosso Estado, que é Santa Catarina 
–, tem um potencial para sair só da cana-de-açúcar, 
sair só do tabaco, sair da economia fundamental de 
alguma coisa de mineral que eles transformam. Abrir 
para buscar empreendedores de fora, mesmo com 
participação cubana – de empresas dali –, e ter con-
dições de respirar melhor e atrair, então, investimen-
tos internacionais para poder fazer com que as coisas 
deslanchem.

Acho que é por aí. Nós temos que buscar. Eu con-
fesso que há muita pobreza ainda; é muito pobre. Os 
carros vão de pai para fi lho, porque não negociam. Aí 
passa para o fi lho, passa para o neto. Então têm que 
andar com aqueles tipos de automóvel, com aqueles 
carros. É assim.

Mas começar a abrir para o empreendedorismo, 
começar a avançar com a educação que eles têm e 
com a saúde básica e controle da natalidade. Eles têm 
isso. Não passam de dois fi lhos por casal. Essa é a 
base, mesmo no campo, porque geralmente no inte-
rior… Eu me lembro do nosso tempo em Santa Cata-
rina, no oeste, até na minha família, eram sete, oito, 
dez, doze. Era normal isso. Está na Sagrada Escritura: 
“Crescei e multiplicai-vos.” Isso está na própria Bíblia.

Mas lá eles começaram a controlar a natalidade, 
porque não é só gerar fi lhos e não ter onde colocá-los, 
deixá-los no mundo. Tem que haver responsabilidade. 
E, nesse ponto, eu acho que eles têm razão em fa-
zer com que se dê educação, se dêem princípios de 
segurança. O que falta para eles é essa abertura. Eu 
acho que, abrindo, haverá mais condição. É a impres-
são que eu tive.

Faço este relato de improviso, porque nós che-
gamos de volta nesta madrugada. Mas eu não poderia 
deixar de fazer esses comentários aqui, com os colegas 
no Senado Federal, nesta tarde, sobre a participação 
nossa no Parlatino, justamente nesse país, que é Cuba.

Esses são os comentários, nobre Presidente Ana 
Amélia, que eu não poderia deixar de declinar aqui da 
tribuna na tarde de hoje, para os colegas que aqui estão.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, 
o Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Casildo Maldaner e 
convido para fazer uso da palavra o Senador Valdir 
Raupp, pela Liderança do PMDB.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 

Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, causou-
-me enorme preocupação a leitura de uma notícia pu-
blicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, no dia 13 de 
maio, que trazia por título o seguinte: “Energia barata 
dos EUA tira investimentos do Brasil”.

Se não bastasse a China, com a mão-de-obra 
barata, com o custo de produção, tirar das nossas 
indústrias, agora vem o gás americano, com o custo 
muito baixo.

Na indústria brasileira, fabricantes de cerâmica 
e vidro, petroquímica e química, têm no gás um dos 
componentes que mais afetam os custos de produção, 
podendo representar até 35% do custo total.

A matéria que mencionei relata que o avanço da 
tecnologia para exploração do gás de xisto nos Estados 
Unidos fez que esse gás passasse a custar apenas 
cerca de 20% do gás brasileiro. Veja só, Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores: 20% do custo do gás brasileiro!

Como conseqüência, empresas brasileiras estão 
cancelando investimentos e trocando a produção na-
cional por produtos importados.

O empresário Antonio Carlos Kieling, Superin-
tendente da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Cerâmica para Revestimentos – Anfacer, afi rma que 
“uma fatia importante do setor está com o forno des-
ligado. Estamos perdendo competitividade. O risco é 
a produção nacional ser substituída pela importada”.

Os dados do setor mostram que as importações 
aumentaram 9.000% em 7 anos, para US$220 milhões 
ao ano, com tendência a crescerem ainda mais, pois 
uma grande parcela dos custos de produção dessas 
mercadorias decorre do uso de gás. A perda de com-
petitividade atingiu, sobretudo, a indústria petroquímica, 
provocando a suspensão de investimentos previstos 
por empresas como Braskem, Unigel e Dow Chemical, 
gigantes do ramo.

Em péssima situação encontra-se, também, a 
multinacional de vidros AGC, que tinha decidido, há 
pouco mais de três anos, investir R$800 milhões numa 
fábrica para a produção de vidros planos, espelhos e 
vidros automotivos, a ser inaugurada em 2013.

Davide Cappelino, CEO da AGC Vidros do Bra-
sil, declarou o seguinte a respeito da atual situação:

De lá para cá, o preço do gás dobrou, mudou 
totalmente o cenário e a rentabilidade. Por isso, 
a decisão de aumentar a capacidade, com o 
grande investimento previsto, foi suspensa 
por tempo indeterminado. Saíram ganhando 
as unidades da multinacional nos Estados 
Unidos, Emirados Árabes, Arábia Saudita e 
Egito onde o preço do gás é de cerca de um 
quinto do cobrado aqui.
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Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os pre-
juízos para a economia brasileira não param por aí.

A Cebrace, outra multinacional, que tinha plane-
jado investir até R$1 bilhão, transformando o Brasil em 
sua plataforma de exportação de vidros para a Améri-
ca Latina, também suspendeu qualquer decisão sobre 
investimentos e estuda alternativas de produção em 
países como a Argentina e a Colômbia.

Estamos perdendo, agora, não mais para a Chi-
na, para os Estados Unidos, para os Emirados Árabes, 
para os asiáticos, mas estamos perdendo para a Co-
lômbia e a Argentina – a nossa indústria.

O setor de vidros já está importando cerca de 
35% dos vidros planos, um crescimento de 250% ante 
os 10% de 2007 – isso, em pouco mais de 5 anos.

As indústrias que utilizam o gás como matéria-
-prima, qual seja o caso dos produtores de fertilizantes, 
ou que se utilizam do gás para mover as máquinas, 
e as que necessitam de altas temperaturas, como as 
indústrias cerâmicas, estão num beco sem saída. É 
impossível competir numa situação de tão grande di-
ferença de preços para um insumo tão básico e con-
sumido em larga escala.

O superintendente da Associação Técnica Bra-
sileira das Indústrias Automáticas de Vidro – Abividro, 
Lucien Belmonte, disse que o setor estima uma perda 
de até US$3 bilhões em investimentos, devido à re-
dução da competitividade provocada pelo alto preço 
do gás. Segundo ele, “não há novos investimentos de 
peso, e o futuro depende de decisões de agora, Quero 
ver como o setor vai estar lá para 2018”.

Um fator relevante, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, pode explicar essa crise que passou a 
afetar seriamente o setor que utiliza intensivamente 
o gás como insumo de produção. Os Estados Unidos 
saíram da situação de grande importador de gás para 
a de potencial exportador, com a descoberta da téc-
nica de fraturamento terrestre em formações de xisto. 
Essa é uma nova tecnologia. Há apenas cinco anos, 
seria inimaginável que isso pudesse acontecer. O pre-
ço do gás caiu de US$9,00, em 2008, para US$1,82 
por milhão de BTUs.

O preço de gás no Brasil é proibitivo. Varia de 
US$12,00 a US$16,00 a BTU. Enquanto nos Estados 
Unidos vai custar US$1,00, aqui custa de US$12,00 
a US$16,00.

Na Europa, onde os custos mais altos de produção 
se justifi cam, a BTU custa de US$8,00 a US$10,00; e 
nos Estados Unidos o preço se estabilizou entre US$2,5 
e US$3,00 a BTU.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
tem gás, o Brasil tem reservas de gás ainda inexplo-
radas. Nós hoje estamos dependendo muito do gás 

boliviano, que teve também os seus preços alterados 
nos últimos anos, praticamente numa chantagem do 
governo boliviano contra o Brasil.

Então, tudo está conspirando contra o Brasil. O 
que o Brasil tem que fazer? Tem que investir alto, in-
vestir pesado em novas prospecções, na descoberta 
de jazidas, tem que colocar nossas jazidas para fun-
cionar. Temos, hoje, o gás lá no Amazonas. Há quantos 
anos, desde que cheguei aqui, no Senado Federal, há 
dez anos, tenho cobrado a construção de um gasoduto 
ligando a Bacia do Urucu, do Juruá, do Solimões, lá no 
Amazonas, à Rondônia? Já ligaram a Manaus. Hoje, 
Manaus já tem o gás encanado, o gás canalizado, lá 
da Bacia do Urucu. Novas descobertas estão aconte-
cendo na Bacia do Juruá, que vai produzir muito mais 
gás, mas há uma reserva estimada de 2 milhões de 
metros cúbicos/dia para Rondônia. O gasoduto não saiu 
por questões ambientais. A licença já estava aprova-
da, mas sempre tem um problema a mais, e, em dez 
anos, esse gasoduto não saiu. 

Então, faço aqui um apelo. Essas indústrias que 
estão indo para os Estados Unidos, para a Ásia, para 
os Emirados Árabes, ou perdendo competitividade 
para outras indústrias, agora para a Argentina, para a 
Colômbia, podem se instalar em Rondônia, em Porto 
Velho, no Amazonas, no Acre, enfi m, mais próximas do 
gás. Então, o apelo que faço às autoridades brasileiras 
é para que explorem o nosso gás, para que não fi que-
mos dependentes do gás de outros países ou perden-
do competitividade para a indústria de outros países.

Estou aproveitando a oportunidade deste pronun-
ciamento para fazer um alerta para que as autorida-
des salvem a produção nacional adotando as medidas 
adequadas para que o preço do gás torne conveniente 
a fabricação dos produtos que mencionei em terras 
brasileiras. Se isso não ocorrer, não somente perde-
remos os investimentos, conforme as declarações dos 
principais representantes do setor, como teremos de 
importar mais e mais, principalmente nas áreas de quí-
mica e petroquímica, vidros, cerâmicas e fertilizantes.

Srª Presidente, era este o alerta que eu queria 
deixar às nossas autoridades competentes do setor 
do gás.

Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Valdir Raupp, porque 
V. Exª toca num ponto fundamental, que é a chamada 
competitividade. O Brasil está, gradativamente, per-
dendo competitividade, e não é possível, para setores 
estratégicos, como a indústria de cerâmica, especial-
mente no sul do Brasil, na região de Santa Catarina, 
onde o pólo cerâmico dessa região, que dependeu do 
gás natural que vinha por Mato Grosso, da Bolívia, de-
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pois, com as mudanças que a Bolívia impôs a esse gás 
natural, sofreu um problema muito grave. É um insumo 
muito importante. Então, eu queria cumprimentá-lo pela 
abordagem desse tema. Veja só: nos Estados Unidos, 
o custo é 20% menor do que o custo no Brasil. Então, 
fi camos muito mal na fotografi a.

Por isso, os investidores, os empreendedores 
estão preferindo a Argentina, com uma estabilidade 
econômica enorme, e a Colômbia, ao invés de vir para 
o Brasil, que é um mercado gigantesco. Já estamos, 
hoje, importando da China os porcelanatos, Senador, 
como parte desse processo lamentável de substituição 
da produção interna pela importação.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, como 
orador inscrito.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Sena-
dores, o Brasil tem sido uma espécie de paraíso das 
contradições, da inversão de valores, de prioridades. 
Certamente, nós podemos constatar na análise que 
os institutos de pesquisa realizam sobre o desempe-
nho dos governos. 

A mais recente pesquisa mostra que a Presidente 
Dilma sofreu uma queda de oito pontos percentuais na 
sua popularidade, na aprovação de seu governo, o que 
nos permite concluir o seguinte: no Brasil, a avaliação 
de desempenho do Governo não se dá em razão do 
seu sucesso ou insucesso de gestão, mas, sim, em 
primeiro lugar, pela propaganda ofi cial, pela qualidade 
da propaganda ofi cial e, muitas vezes, em razão do 
momento vivido pela população. Se há uma sensação 
de bem-estar coletivo, aprovam-se os governos, mes-
mo que eles sejam absolutamente incompetentes e 
desonestos. Temos que fazer essa constatação. Não 
se trata de comemorar se a Presidente sofreu uma 
queda de oito pontos. Trata-se, isto sim, de analisar 
o que está acontecendo no Brasil ou de se oferecer 
modesta contribuição a esse debate. 

Verifi camos, há poucos dias, na palavra de uma 
Ministra, que não havia projeto executivo porque a 
obra era mais importante. A obra é importante, mas 
o projeto executivo também é importante para evitar 
o sobrepreço da obra, o superfaturamento da obra.

Essa é uma afi rmativa irresponsável porque dá a 
exata noção da irresponsabilidade pública com a ques-
tão ética no País. Não importa o preço da obra; importa 
que a obra seja feita. O dinheiro público é jogado pelas 
janelas da incompetência e da desonestidade. Essa 
frase da Ministra refl ete essa realidade. 

Mas, ainda nesse domingo, nós ouvimos outro 
Ministro afi rmando que dinheiro o Governo tem, mas 
as obras não acontecem por falta de competência nos 
últimos anos. Ou seja, é o reconhecimento de um Minis-
tro do atual Governo de que a incompetência no atual 
Governo, porque este Governo tem 10 anos ou mais... 
Portanto, é a confi ssão de um Ministro da Presidente 
Dilma de que os recursos existem, mas que as obras 
não acontecem por incompetência do Governo. Ou 
seja, não conseguem gastar os recursos provisiona-
dos no orçamento da União. Nós acompanhamos isso 
todos os anos. Ao fi nal do ano, Ministérios devolvem 
ao Tesouro Nacional recursos que não foram gastos.

No início deste ano – já estamos na metade do 
ano –, apenas 17% dos recursos destinados para obras 
foram aplicados. Dos R$130 bilhões, apenas R$22 bi-
lhões foram aplicados.

E nós verifi camos que os compromissos assu-
midos pelo Governo vão sendo descumpridos. E nós 
fi camos na dúvida porque, em determinados momen-
tos, nós ouvimos que faltam recursos, que os recursos 
são escassos. Especialmente quando se fala de saúde 
pública, de educação, de segurança pública, a justifi -
cativa é de que os recursos são insufi cientes, mas nós 
ouvimos Ministros afi rmando que os recursos existem.

O que nos importa nesta hora, como Oposição, 
é destacar que as obras não acontecem. Por exem-
plo, a Ferrovia Norte-Sul, promessa não cumprida; a 
Transnordestina, promessa não cumprida; a Ferrovia 
Oeste-Leste não saiu do papel; as BRs... Mas, acima de 
tudo, a transposição do Rio São Francisco. Prometeu-
-se, em campanha eleitoral, que seria uma obra para 
três anos; já chegamos a sete anos de execução des-
sa obra e ela não chegou à metade. É bom dizer que 
a parte executada já está se perdendo com o tempo. 
Já há setores da obra, setores que foram realizados, 
que terão de ser refeitos. Era uma obra para três anos, 
são sete anos; era uma obra de R$4,5 bilhões e já está 
orçada em mais de R$20 bilhões. E a população nor-
destina está sofrendo as consequências da seca im-
placável que se abate, sobretudo, sobre os sertanejos.

Quem ouve depoimentos dramáticos de sertane-
jos, certamente, se lembra das promessas daqueles 
que governam o País. Nós vimos também rodovias... 
Ontem, aliás, o programa Fantástico, da Rede Globo, 
mostrou rodovias essenciais e apresentou os números 
do prejuízo em razão do não cumprimento dos com-
promissos assumidos nas campanhas eleitorais, os 
prejuízos fi nanceiros, econômicos, sociais e as per-
das irreparáveis de vidas. Não podemos quantifi car o 
prejuízo quando se trata da perda de seres humanos, 
como vimos ontem, na televisão, um pai afi rmando que, 
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se a obra tivesse sido concluída no tempo prometido, 
sua fi lha poderia estar viva.

Enfi m, essa é uma questão que afeta todos os 
brasileiros, certamente. Qual é a missão de um go-
verno? Qual é a responsabilidade do Governo? Mas, 
quando ouvimos afi rmações de que não temos recur-
sos para a realização das obras, espantamo-nos com 
a generosidade do Governo, que se apresenta como 
se os recursos estivessem sobrando.

Ainda agora – vejo ali o Senador Cristovam Bu-
arque, que é um batalhador a favor da educação no 
Brasil –, vejo que o Governo brasileiro está anunciando 
lá, em Portugal, uma doação de R$6 milhões para o 
aprimoramento do ensino em países da África, como 
se tivéssemos, aqui, um exemplo de ensino público 
oferecido ao nosso povo. Aliás, há poucos dias, a im-
prensa divulgou que, em um ranking com 39 países, o 
Brasil fi cou em penúltimo lugar em matéria de ensino. 
E a nossa Presidente vai a Portugal, como se estivés-
semos em condições de dar lição ao mundo, celebrar 
convênios para o aprimoramento do ensino em países 
da África e oferecer a disponibilidade de mais de R$6 
milhões com esse objetivo. Há poucos dias, na África, 
anunciou o perdão de cerca de 900 bilhões da dívida 
de países africanos, países como aquele que tem um 
ditador milionário com fortunas em outros países, com 
imóveis fantásticos em Nova York, etc. E o Governo 
brasileiro perdoando dívida de país comandado por 
ditador multimilionário.

Enfi m, estaria o Brasil em condições de perdoar 
dívidas e continuar a oferecer àqueles mesmos países 
endividados novos empréstimos através do BNDES? É 
o que faz o nosso Governo: ao tempo em que perdoa 
a dívida dos países africanos, oferece-lhes novos em-
préstimos, empréstimos, agora, com a tarja de sigilo-
sos. O povo brasileiro não tem o direito de saber para 
onde estão indo os recursos destinados pelo Governo 
do País, através do BNDES.

Mas é preciso destacar, no dia de hoje também, 
que o Senado Federal tem chancelado, com uma se-
quência incrível, os pacotes enviados pelo Executivo, 
através de medidas provisórias, autorizando o repasse 
de recursos do Tesouro Nacional ao BNDES, com o 
objetivo de oferecer esses empréstimos. Sem que nos 
apercebamos, as despesas crescentes conjugadas às 
sucessivas desonerações e repasses para o BNDES 
comprometem a arrecadação e se projetam para depois 
de 2014, um verdadeiro legado indigesto. Perdoamos 
dívidas de empréstimos anteriores, oferecemos novos 
empréstimos, comprometemos a nossa arrecadação 
e preparamos uma bomba-relógio de efeito retardado.

Cálculos iniciais feitos pelo jornal O Globo mos-
tram que: “Com base nas principais renúncias fi scais 

e nos custos com o BNDES, o novo governo deixará 
de contar com cerca de R$50 bilhões em seu primei-
ro ano.” Eu me refi ro ao governo a ser eleito em 2014. 
Portanto, R$50 bilhões menos. Não é um dado despre-
zível e impõe refl exão a todos nós, que temos o dever 
de zelar pelos interesses maiores da Nação. 

A deterioração das contas públicas, umas das ra-
zões elencadas pela agência de classifi cação de riscos 
Standard&Poor’s (S&P), para apontar a perspectiva 
de rebaixamento do Brasil de estável para negativa, 
tende a se agravar num cenário de infl ação em alta e 
crescimento pífi o. 

Nas palavras de um especialista:

As desonerações aumentaram o risco fi scal, 
pois essa agenda teve início sem que se te-
nha criado o espaço fi scal adequado. Logo, 
as desonerações resultam na forte redução 
do primário e aumentaram a incerteza quanto 
à trajetória de redução da Dívida Líquida do 
Setor Público (DLSP). 

O gasto público continua crescendo à mesma taxa 
de anos anteriores. O resultado do Tesouro Nacional, 
divulgado no dia 29 de maio, veio muito ruim. De janei-
ro a abril deste ano, a despesa primária do Governo 
Federal cresceu R$34 bilhões, sendo que desse total 
o crescimento do investimento foi de apenas R$1,9 
bilhão, ou seja, 5,6% do crescimento da despesa. 

Como destaca o economista do Ipea, Mansueto 
de Almeida, “o problema do excesso de ativismo do 
Governo com a sua agenda de curto prazo foi que essa 
agenda ocasionou novos desequilíbrios”. A propósito, 
esta é a marca do atual Governo: opera em curtíssimo 
prazo em busca da aprovação popular, tentando frear 
o declínio da popularidade, que se esvai. 

Planejamento estratégico é uma expressão bani-
da na gestão da Presidente Dilma. Vejamos um diag-
nóstico isento. Há uma sucessão de fatos negativos 
que envolvem a economia brasileira nos últimos me-
ses. São eles:

1. infl ação em alta;
2. redução da meta do resultado do superávit 
primário;
3. crescimento do défi cit em conta corrente;
4. atrasos no cronograma de concessões das 
rodovias e ferrovias;
5. forte redução no saldo da balança comer-
cial (menos de US$10 bilhões projetados para 
2013/2014, o pior resultado dos últimos doze 
anos);
6. fraca recuperação da indústria;
7. valorização do dólar devido à recuperação 
em curso da economia americana;
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8. crescimento fraco do PIB.

Outra conta indigesta vem de subsídios e ope-
rações do BNDES.

Em 2012, o valor chegou a R$12,7 bilhões, e, 
como sustenta o economista Mansueto de Almeida, 
deve se manter alto. Vale ressaltar que o dinheiro é 
captado no mercado com juro maior do que o cobra-
do pelo banco de fomento. Quem paga a diferença é 
o Tesouro, responsável pela equalização da parte dos 
empréstimos concedidos pelo BNDES. 

E, por falar em empréstimos do BNDES, eu ia 
me esquecendo, é preciso lembrar a última do Ministro 
Pimentel. Ele anunciou que o BNDES abrirá linhas de 
crédito para turbinar grupos brasileiros interessados em 
comprar empresas estatais em Portugal. No pacote de 
privatizações estão listadas a companhia aérea TAP, 
a empresa de correios CTT e os Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo. O tema está sendo tratado também 
pela Presidenta Dilma, em Lisboa. Portanto, o BNDES 
continua com o seu festival de empréstimos, uma ge-
nerosidade incrível do Governo brasileiro. Nesse caso, 
turbinando privatizações em Portugal, ou seja, gerando 
oportunidades em outro país. 

Mas nós temos que nos preocupar também, além 
dessas operações, o destino do dinheiro, nós temos 
que nos preocupar com as consequências dessas 
operações internamente. Essas operações caracteri-
zam o descalabro fi scal em curso. E é de se perguntar:

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Até 
quando o Senado vai ignorar essa marcha da insen-
satez fi scal?

O alerta do economista é sério. Ele diz: 

Isso signifi ca que boa parte dessa despesa 
está sendo postergada para o próximo gover-
no, que vai assumir num cenário de superávit 
primário menor, despesas correntes elevadas 
e baixa arrecadação. Ele praticamente não 
terá espaço fi scal. 

É a previsão para o próximo governo. As advertên-
cias qualifi cadas vicejam e não podem ser ignoradas. 

Na avaliação de Margarida Gutierrez, Professo-
ra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nunca 
se viu tão grande deterioração das instituições e das 
contas públicas. Diz ela: 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, na prática, 
não serve mais para nada, e a situação pode 
piorar. O Governo propôs uma Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) acabando com metas 
de superávit de Estados e Municípios. O País 

desistiu de ter política fi scal efetiva [ressalta 
a citada especialista].

Portanto, a situação é de gravidade, Senador 
Cristovam Buarque. Eu vou conceder a V. Exª o apar-
te, mas, antes, citando o poeta que diz: “No meio do 
caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio 
do caminho.”

No caminho a ser percorrido, essa pedra tem 
nome: é eleição. O analista da política fi scal enxerga 
com nitidez esse entrave:

Dado esse cenário, o aconselhável seria tentar 
melhorar os fundamentos da economia para 
que o crescimento seja retomado em bases 
mais sustentáveis nos próximos anos – mas 
no meio do caminho há uma eleição. 

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – “Se 
o Governo fi car muito preocupado e adotar novas me-
didas com o foco no curto prazo, corre-se o risco de 
piorar ainda mais o cenário para o médio prazo.”

Concedo um aparte ao Senador Cristovam Bu-
arque com satisfação.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Alvaro Dias, eu quero falar sobre o começo 
do seu discurso, quando comentou sobre a difi culdade 
do Governo de executar os projetos, mesmo tendo di-
nheiro, o que está em um dos grandes jornais brasilei-
ros no dia de hoje. Eu quero dizer que fi quei chocado, 
no domingo, ao assistir a um programa de televisão 
de caráter nacional, o Fantástico, e ouvir a Ministra do 
Planejamento dizer, ao ser entrevistada, que não se 
tem tempo de fazer o projeto executivo das obras. A 
matéria era sobre obras em andamento, mas paradas. 
Em andamento do ponto de vista de que não foram 
concluídas, mas que não estão em andamento do ponto 
de vista de seu trabalho de continuidade. Muitas obras 
foram apresentadas, e o que me chocou foi quando ela 
disse que não se fazem os projetos executivos porque 
tem pressa de fazer as obras. Acontece que, quando a 
gente faz uma obra sem o projeto executivo, em geral, 
a obra demora muito mais, e há um custo imprevisível, 
porque ninguém sabe os detalhes que vão acontecer 
ao longo do processo de construção. Eu creio que essa 
declaração dela foi uma das coisas mais preocupantes 
que uma pessoa pode ter ao assistir. Eu fi quei pasmo, 
preocupado, porque isso signifi ca que o dinheiro não 
está sendo bem-aplicado, ainda que o objetivo seja 
bom, porque há desperdício no processo de execução. 
E, ao ler hoje os jornais, a gente vê que, mesmo sem 
projeto executivo, não se consegue gastar o dinheiro 
já previsto no Orçamento. Talvez, hoje, um dos proble-
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mas mais sérios do Governo brasileiro seja a incapa-
cidade de gestão do conjunto do sistema de logística, 
que é necessário ter para que a economia funcione 
bem. A impressão que fi ca é a de que nós estamos 
paralisados, ou patinando no mesmo lugar, sem con-
seguir sair para realizar as propostas de transposição 
do Rio São Francisco, de construção do trem-bala, da 
Ferrovia Norte-Sul e de cada um desses projetos dos 
quais não se vê a conclusão à vista. A única coisa que 
se vê concluída são as obras dos estádios, tirando o 
de São Paulo, porque a Fifa está de olho; e, como a 
Fifa está de olho, aí a gente trabalha bem. Como o 
povo não consegue fi car de olho nas obras em geral 
do Governo, elas vão fi cando paradas e sem projeto 
executivo para orientar a construção.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Cristovam. 

Realmente, a declaração da Ministra sobre a au-
sência de projeto executivo é de uma irresponsabilidade 
gritante, porque a ausência do projeto executivo é a 
autorização para o superfaturamento, para o desperdí-
cio do dinheiro público, para o preço sem fi m. É isso o 
que ocorre, e é o que tem ocorrido no Brasil, inclusive 
na construção dos estádios a que se refere V. Exª, que 
são concluídos porque os olhos da Fifa estão atentos. 

Precisamos despertar os olhares brasileiros para 
o que acontece no Governo. É nosso dever despertar 
os olhos daqueles que prestam menos atenção no que 
está ocorrendo no Brasil. 

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vimos, 
agora, que até essa inovação nós temos que supor-
tar: o Governo considerando sigilosos os empréstimos 
concedidos aos governos de Cuba e de Angola, como 
se um governo tivesse esse direito de esconder o que 
faz, de negar informações ao povo, que paga imposto 
sobre aplicação dos recursos públicos.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Alvaro Dias pela abor-
dagem do tema, que, de fato, é a preocupação de to-
dos os brasileiros.

Com a palavra o senador Cristovam Buarque, 
como orador inscrito.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, Srªs 
e Srs. Senadores, tenho vindo aqui – e fi co feliz que 
a senhora esteja presidindo, porque a senhora é uma 
das parceiras no debate sobre economia –, nesses 
últimos dias, retomar discursos que fi z dois, três anos 
atrás e que depois aprofundei por escrito, num traba-

lho elaborado, sobre a ideia de que a economia estava 
bem naquele momento, mas não vai bem.

É triste dizer que aquilo que eu apontava como 
cenário do futuro está acontecendo, e me preocupa, 
como brasileiro, que não se tenham tomado as medi-
das para corrigir os riscos adiante. 

A realidade é que, esses últimos dias, todos os 
jornais, todos os analistas foram unânimes, com exce-
ção do próprio Ministro da Fazenda, em reconhecer as 
difi culdades que nós estamos atravessando.

O economista José Roberto Mendonça de Bar-
ros, por exemplo, disse, em O Estado de S. Paulo, que 
“uma sucessão de más notícias fez o Governo perder 
o rumo”. O pior é que é verdade. A sensação que se 
tem é que não tem um rumo claro. O Banco Central 
compra ou não compra dólares para evitar a queda do 
real? O Banco Central aumentará ou não juros daqui 
para frente, sabendo que isso pode reduzir ainda mais 
uma taxa de crescimento medíocre que o Brasil tem? 
Se o Governo e o Banco Central deixarem que o dólar 
se valorize em relação ao real, quais são as consequ-
ências disso para a infl ação? Ainda que haveria, sim, 
uma boa repercussão no aumento das exportações e 
poderia ser na redução de um dos mais graves pro-
blemas que nós temos, que é o défi cit em contas cor-
rentes, que estourou de cinquenta e poucos bilhões 
– e voltarei a falar disso –, há um ano, para setenta.

O economista diz, ainda, que a infl ação e espe-
cialmente o custo da alimentação entraram fi rmes na 
vida e na preocupação das famílias, algo gravíssimo, 
eu digo – ele disse grave –, para um Governo que se 
diz, antes de tudo, empenhado na reeleição e com 
compromisso social.

Hoje a infl ação está em 6,5% na média de todos 
os bens estimados pelo IPCA, mas a infl ação dos bens 
comprados pelos pobres já passou dos dois dígitos, 
está acima dos 10%, o que signifi ca que, a cada ano, 
cada R$100,00 do Bolsa Família só valem R$90,00. 
Ou seja, há uma degradação das condições sociais 
por causa da infl ação. Quando ele diz que o grave é 
que está empenhado na reeleição é porque ele deixa 
a entender – e é um fato – que, em nome da reeleição, 
serão cometidos ainda outros erros, do ponto de vista 
do longo prazo, para benefi ciar o imediato do eleitor.

O eleitor não representa o conjunto da socieda-
de. O conjunto da sociedade é a Nação brasileira. Nós, 
eleitores, votamos em função daquilo que nos interessa 
individualmente. É a soma que vai fazer funcionar. Só 
que, quando há um choque entre o futuro e o presente, 
mesmo a soma dos eleitores hoje se contrapõe aos in-
teresses da sociedade futura, inclusive os eleitores futu-
ros, porque eles não votam. O eleitor vota no presente e 
pensando em seu redor. Por isso é que o Governo tem 
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que sair na liderança explicando, defendendo que, em 
alguns momentos, é necessário sacrifício. Sim, é preciso 
sacrifício em alguns momentos para que possamos, no 
futuro, ter uma situação de tranquilidade.

Por exemplo: é necessário, sim, que o consumo 
se reduza para aumentarem os investimentos, senão 
mais adiante não haverá tampouco consumo porque 
não haverá produção. A sensação, como diz o eco-
nomista José Roberto Mendonça de Barros, é que o 
Governo perdeu o rumo.

Vamos para um jornalista aqui de Brasília, Vicente 
Nunes. Ele abre a matéria do dia 10/06 com a frase: “A 
Presidente Dilma Rousseff começa a semana sob in-
tenso bombardeio”. O problema é que esse bombardeio 
poderia até ser correto, por ter tomado medidas certas. 
Mas não é o caso: o bombardeio é por causa dos resul-
tados, não por causa de medidas, porque nenhuma das 
medidas incomoda muito, salvo a taxa de juros. Com 
as outras medidas, como reduzir tarifa de luz elétrica e 
desonerar automóvel, todos fi cam satisfeitos.

O bombardeio que ela vive é por causa daquilo 
que é apresentado como “resultados frágeis da econo-
mia”. A infl ação está em 6,5%, o máximo da tolerância 
em cima da meta de 4,5%. É preciso que se saiba que 
6,5% é uma infl ação razoavelmente alta. Basta dizer 
que, com 6,5%, a cada dois anos uma pessoa perde 
10% de sua renda. Então, vai ser preciso reajustar 
salário, o que vai pressionar os custos e, aí, volta a 
aumentar a infl ação.

E quem tem certa idade sabe o que é um país sob 
infl ação durante décadas. É uma pena que a juventu-
de de hoje, que chegou a uma fase de conhecimento 
das coisas em 1994, quando viu o Plano Real, já não 
saiba, 20 anos depois – quem tinha 10 tem 30 agora 
–, o que foi a infl ação.

A infl ação é uma forma bruta de corrupção. É o 
roubo do dinheiro de todos para fi car no governo. Pode 
até dizer que não é uma corrupção do comportamento, 
porque ninguém praticamente ganha por isso, a não ser 
os especuladores em moedas estrangeiras e também 
naqueles mecanismos de taxas de juros elevadas. É 
uma corrupção. Rouba as pessoas. Rouba o salário 
de cada pessoa. E nós estamos entrando numa fase 
de infl ação perigosíssima. Não é por falta de aviso. 
Aqui nesta tribuna eu já falei diversas vezes, ao lon-
go de alguns anos já, pelo menos três, que as contas 
públicas, a bolha de consumo, a baixa poupança e o 
baixo investimento, tudo isso leva à sensação de que 
teríamos uma infl ação.

O jornalista Vicente Nunes, eu ainda o cito, diz 
a seguinte frase: “O consenso, hoje, no mercado é de 
que o crescimento será menor do que 2,5%”. E hoje 
mesmo já há algumas projeções e previsões de que, 

de fato, o crescimento vai fi car nessa taxa. Ainda tem 
gente que diz que é maior do que de outros países. É 
maior do que de países ricos, onde o nível de riqueza 
já é alto, então não precisa de grande crescimento. E 
é maior do que outros, que tiveram índice maior on-
tem e hoje têm pequeno. Mas nós tivemos “pibinhos”, 
como se diz por aí, um ano depois do outro, depois do 
outro e depois do outro.

Daí, a nossa preocupação: a infl ação sair do con-
trole, o Produto Interno Bruto sem crescer. As contas 
correntes, que é quanto a gente recebe de dólares 
menos quanto a gente manda de dólares, criam um 
buraco imenso, que faz o Governo ou usar dinheiro que 
veio aqui para outras atividades, inclusive formas de 
investimento, ou pedir dinheiro emprestado no merca-
do internacional, como a gente fez antigamente com 
o Fundo Monetário.

O Fundo Monetário existe para tapar os buracos 
das contas correntes dos países. O país que tem dé-
fi cits sucessivos por longo tempo termina caindo nas 
mãos ou do Fundo Monetário ou de outros bancos 
internacionais.

Se a gente tiver essa infl ação, se nós tivermos 
esse buraco nas contas correntes por alguns anos, nós 
vamos ter que, outra vez, sofrer o problema da dívida 
externa e, quem sabe, tragicamente ter que recorrer 
ao Fundo Monetário Internacional.

Ainda diz o Vicente Nunes: “O Banco Central está 
tão perdido” – esta palavra “perdido” tem sido repetida 
por muitos jornalistas – “que, depois da decisão do Co-
pom, era esperado que os juros dos contratos futuros 
de longo prazo caíssem” – e não caíram. Isso é uma 
coisa grave. Estão atirando em algumas coisas e, ao 
invés de matar o que queriam, estão gerando um tiro 
que recebem de lado.

Atiraram na desoneração. Ninguém é contra a 
desoneração com uma carga fi scal tão alta. Não con-
seguiram fazer o PIB crescer e geraram um buraco 
nas contas públicas. Isso é o que o Vicente chama de 
“perdido”. “Tanto as taxas de curto prazo quanto as de 
longo prazo dispararam” – indicando o quê? Indicando 
perda de credibilidade nas instituições econômicas. As 
pessoas não acreditam. As pessoas perderam a con-
fi ança. E hoje talvez o mais importante fator de produ-
ção em uma economia seja a confi ança dos agentes 
econômicos nos gestores da economia, no serviço pú-
blico da economia, no Ministro da Fazenda, no Banco 
Central, na própria Presidência da República.

Essa falta de credibilidade é um problema que 
ameaça todos os fatores da economia. Mesmo a coisa 
que poderia ir bem não vai bem se houver desconfi an-
ça. Tomemos o caso da desoneração.
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A desoneração veio por um período, um ano, dois 
anos, prorroga um pouco. O investidor vê que a deso-
neração só vai durar um ano e decide que não vale à 
pena fazer uma fábrica nova para produzir automóveis, 
cujo preço vai crescer tanto daqui a dois anos que não 
terá mercado para comprar. E não investe.

E o pior é que, depois de um ano, virá outro ano, 
outro ano e outro ano. Ficou-se com o problema do 
prazo determinado sem o benefício do longo prazo. 
Isso é que quer dizer “estar perdido”. Não tem linha, 
não tem política de longo prazo.

“Sob o risco de ser rebaixada pela agência de 
classifi cação de risco Standard & Poor’s, a economia 
brasileira dá sinais de esgotamento.” Tem algumas 
expressões que estão sendo muito repetidas. Uma é 
“sem rumo”; outra é “perdido”; outra é “esgotamento”. 
“O modelo de gestão adotado pelo Governo Dilma, 
de improvisos,” – e o melhor exemplo são os pacotes 
– “não cabe em um mundo de baixo crescimento – a 
China, nosso principal parceiro comercial, está em 
franca desaceleração”.

E isso vai trazer um problema sério para nós, 
porque diminuirá a demanda desse parceiro. Aí se diz: 
mas se a China não está crescendo, a gente tem uma 
explicação. Só que nós não nos precavemos contra 
isso; só que nós não tomamos as medidas necessá-
rias anos atrás para produzir bens, para que não pre-
cisássemos da China. Como os outros países fi zeram, 
aqueles que investiram em ciência e tecnologia, que 
criam produtos que, a cada seis meses, têm que ser 
substituídos por um novo. E aí, ao ser substituído, gera 
uma nova demanda.

É por essas e por outras que a desconfi ança 
em relação ao País aumentou [cito outra vez 
o jornalista Vicente Nunes]. E não adiante o 
governo procurar culpados. Eles têm nome e 
sobrenome. O principal deles responde [se-
gundo ele] pela Presidência [da República].

Porque, na verdade, é o órgão responsável até 
pela nomeação dos Ministros. E, no caso do Brasil, 
com um agravante: nós temos uma Presidenta que 
realmente se envolve muito na atividade, que controla 
até o que cada agente – Ministro ou não – tem a fazer, 
em vez de entender que, em algumas áreas, tem que 
deixar que o Ministro entenda, porque ele é preparado 
para isso. Mas, pelo que a gente sabe, a Presidenta tem 
uma verdadeira mania de interferir em tudo. E aí termina 
provocando esses indicadores de que estão perdidos.

Uma outra matéria também que vale a pena ver 
é do Prof. Affonso Celso Pastore. Ele chamou de “O 
IOF e o aprendiz de feiticeiro”, porque, mais uma vez, 
o aprendiz de feiticeiro, nessa história que ele conta, 

é aquele que fazia uma mágica e a mágica se revertia 
contra ele. É o que está acontecendo hoje.

Ele diz, por exemplo, que “o défi cit brasileiro nas 
contas correntes vem crescendo”. O défi cit crescendo. 
Quando o défi cit cresce, preocupe-se. Défi cit cresceu, 
alguma coisa está ruim. E já se elevou, veja bem, de 
US$54 bilhões, em 2012, para US$70 bilhões nos 
12 meses encerrados em maio. Isso equivale a 3% 
do PIB. É como se de toda renda brasileira, de todos 
nós brasileiros, três “porcentozinhos” a gente tivesse 
de mandar para o exterior, fi cando apenas com 97%. 
Isso é uma desapropriação. Isso é desapropriação 
não no sentido de que eles estão nos roubando, mas 
no sentido de que nós não somos competentes para 
ter aquilo que é preciso: gerar mais dólares do que os 
dólares de que necessitamos.

Pela primeira vez [ele diz] em muitos anos 
esse défi cit que continua crescendo é inferior 
ao ingresso dos investimentos estrangeiros 
diretos, o que obriga o Brasil a usar o ingres-
so de investimentos em carteira – de renda 
variável e renda fi xa – para fi nanciar o défi cit 
nas contas correntes.

Não tem futuro isso. Isso é um esgotamento pre-
visível totalmente, só que não se pode saber qual é 
o prazo exato, em quantos anos ou quantos meses o 
problema vai acontecer.

O Globo trouxe uma matéria também que vale 
a pena analisar:

Um dia depois de a agência de classifi cação 
de risco (...) colocar em perspectiva negativa 
a nota dos títulos da dívida brasileira, (...) da 
medida atingiram estatais e bancos [ou seja, 
quando um país entra em decadência na credi-
bilidade internacional, isso afeta todos os ato-
res da economia; e aí afeta muito diretamente 
as nossas estatais] e já ameaçam prejudicar a 
retomada da captação de empresas brasilei-
ras no exterior. [É grave isso.] Petrobras e Ele-
trobrás, que já tinham tido sua nota colocada 
sob revisão na quinta-feira, registraram queda 
acentuada de suas ações em Wall Street (...). 
Os papéis da Eletrobrás tombaram 5,93% e 
os da Petrobras, 3,31%.”

Não há nenhuma razão concreta, do ponto de 
vista da produção, para justifi car isso, sobretudo depois 
que o Brasil tem o pré-sal, que o Brasil tem, em breve, 
Belo Monte. Isso acontece por falta de credibilidade. 

Ontem – ou seja, anteontem –, a agência ame-
açou cortar a nota de 11 instituições fi nanceiras, in-
cluindo gigantes como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú 
Unibanco, Santander e BNDES. Se isso vier a aconte-
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cer, é imprevisível o que acontecerá logo em seguida, 
porque foram medidas como essa, foram rebaixamen-
tos como esses que fi zeram com que os países ricos 
entrassem nas crises em que eles entraram. As notas 
baixas dadas pelas agências que analisam os riscos 
é que provocaram a quebra de diversas instituições 
fi nanceiras dos Estados Unidos. 

Não dá para dizer que o Brasil tem uma bolha 
daquele mesmo tamanho, que as consequências se-
riam as mesmas, mas dá, sim, para acender uma luz 
amarela imensa, para tomarmos um susto, um medo 
que nos permita despertar.

Eu não vou, Senadora, continuar lendo trechos 
de todas essas matérias, mas quero citar aqui um...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– ... que até há muito pouco tempo pelo menos esta-
va ao lado do Governo, auxiliando, sendo um parceiro 
muito direto com a Presidência da República, que é o 
ex-Ministro Delfi m, Neto.

Ele defende metas de défi cit nominal zero para 
recuperar a credibilidade. Isso exigiria um sacrifício 
do Governo extremamente forte para fazer com que o 
Brasil gastasse o mesmo do que arrecada, incluindo 
aí os juros da dívida. Porque hoje a gente gasta menos 
do que arrecada nos gastos, mas na hora de pagar a 
dívida a gente fi ca com um défi cit.

O que ele quer é que nós gastemos o mesmo, 
incluindo os gastos de dívida, como qualquer cidadão. 
Qualquer cidadão tem que colocar o pagamento das 
dívidas na sua renda. Faz parte da sua renda pagar 
os juros.

Nós temos evitado isso aumentando a dívida. O 
que ele propõe é: como forma de retomar a credibilidade, 
seria necessário pararmos de permitir o crescimento da 
dívida, fazendo com que as nossas receitas permitis-
sem cobrir todos os custos, inclusive os juros da dívida.

E vindo do Delfi m Netto. Mostra que ele está pre-
vendo, ou percebendo, melhor dito, uma grave crise de 
credibilidade, porque, para fazer isso, Senadora Ana 
Amélia, a senhora sabe muito bem, nós teríamos que 
cortar tantos gastos que era possível que o impacto 
disso no crescimento fosse também muito ruim, como 
aconteceu com os países da Europa.

Esse é que é o problema do Brasil, como o Se-
nador Aloysio falou antes. Nós estamos num emara-
nhado, um emaranhado muito confuso de coisas que, 
se a gente fi zer, dá errado, e se a gente não fi zer, dá 
errado também. Nós precisamos desatar o nó. Esse 
nó não será desatado com as atuais autoridades eco-
nômicas. Não será desatado pelo Governo sozinho.

O Governo precisa ouvir, como Delfi m Netto, que 
ouvia sempre na hora de se elogiar o Governo, tem 
que ouvir agora na hora que ele critica. Tem que ouvir 
os oposicionistas. Tem que abrir um debate para saber 
com quem está a verdade, porque o maior risco para 
piorar a credibilidade é o excesso de euforia.

A Alemanha, no tempo da chamada República 
de Weimar, entrou numa profunda, ultra, hiperinfl ação, 
em que a moeda deixou de existir no meio de uma 
imensa euforia de consumo, no meio de acreditar-se 
que as coisas iam bem, mas nas contas que a pesso-
as não veem. E um dos ministros dele uma vez disse: 
“Ninguém entende quando a gente fala em bilhão, sem 
saber que o bilhão vai cair na cabeça de cada cidadão”.

Nós estamos precisando que o Governo retome 
credibilidade para que o Brasil tenha credibilidade. 
Eu não vejo outra maneira com as atuais autorida-
des econômicas e não vejo outra maneira a não ser a 
Presidenta descer do patamar em que se encontra há 
anos e dizer: “Gente, talvez a gente esteja cometendo 
erros. Gente, nós precisamos ouvir outras pessoas”. 
Nem precisa dizer: “Gente, nós estamos perdidos”. Eu 
não vou querer que ela reconheça isso. Mas que diga: 
“Gente, nós precisamos ouvir outros”. Talvez os que 
estejam alertando não sejam apenas fruto de crítica 
oposicionista. Saber a diferença entre crítica e alerta. Eu 
sempre disse aqui: eu venho alertar, não venho criticar. 

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – E é isto que estou fazendo aqui, Senadora Ana 
Amélia: mais uma vez alertando. Só que a gente alerta 
e, se não há retorno, um dia não adianta mais alertar, 
o desastre já aconteceu. Ainda é tempo. O Brasil preci-
sa evitar que sua economia entre numa crise tão forte 
que a gente perca o controle. É tempo de o Governo 
entender que precisa ouvir todos e colocar na direção 
da economia pessoas outra vez com credibilidade. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Senador Cristovam, a soberba, na política, 
é sempre má conselheira. Todos os autores citados 
por V. Exª, Luiz Carlos Mendonça de Barros, Affonso 
Celso Pastore, meu querido e dileto amigo, o jornalis-
ta Vicente Nunes, e o meu grande mestre, Professor 
e ex-Ministro Delfi m Netto, estão, como V. Exª, com a 
mesma preocupação: mostrar o que pode ser corrigi-
do para que não ocorram tarde demais as medidas 
necessárias para corrigir o rumo. 

E penso também, Senador Cristovam, que o fato 
de haver antecipado o processo sucessório...

(Soa a campainha.)



35480 Terça-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – ... causa um grande problema econômico para 
o nosso País, um preço que só um futuro de médio 
prazo vai nos dizer quanto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – O governo que fi ca de olho apenas na próxima 
eleição não conduz o País para um bom futuro.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Grande verdade, Senador Cristovam. 

E peço a V. Exª o apoio para em seguida vir a 
ocupar... Gostaria de receber o seu apoio aqui.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Com prazer.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Senhora Presidente da República adotou, 
em 5 de junho de 2013, e publicou no Diário Ofi cial 
da União de 6 de junho de 2013, a Medida Provisó-
ria n° 618, de 2013, que “altera a Lei nº 10.552, de 13 
de novembro de 2002, para dispor sobre a concessão 
de garantia da União a entidades controladas indireta-
mente pelos entes da Federação; autoriza o aumento 
do capital social da Valec – Engenharia, Construções 
e Ferrovias S.A.; autoriza a União a renegociar condi-
ções fi nanceiras e contratuais das operações de crédito 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) que menciona; altera o cálculo da 
receita líquida real dos Municípios, para adequação 
à Lei nº 10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza a 
União a conceder crédito ao BNDES, no montante de 
até R$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), 
em condições fi nanceiras e contratuais que permitam 
o seu enquadramento como instrumento híbrido de 
capital e dívida ou elemento patrimonial que venha a 
substituí-lo na formação do patrimônio de referência; 
promove ações de cooperação energética com países 
da América Latina; e dá outras providências.”

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES
Bloco Parlamentar da Maioria 

(PMDB/PP/PSD/PV)

TITULAR SUPLENTE
Eunício Oliveira 1. Ana Amélia
Francisco Dornelles 2. Kátia Abreu
Sérgio Petecão 3. Romero Jucá
Paulo Davim 4. Vital do Rêgo
Ricardo Ferraço

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

TITULAR SUPLENTE
Wellington Dias 1. Eduardo Lopes
Acir Gurgacz 2. Randolfe Rodrigues
Rodrigo Rollemberg 3. Walter Pinheiro
Inácio Arruda 4. Zezé Perrella

Bloco Parlamentar Minoria 
(PSDB/DEM)

TITULAR SUPLENTE
Aloysio Nunes Ferreira 1. Alvaro Dias
Cássio Cunha Lima 2. Paulo Bauer
José Agripino 3. Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força 
(PTB/PR/PSC/PPL)

TITULAR SUPLENTE
Eduardo Amorim 1. Alfredo Nascimento
Gim Argello 2. Antonio Carlos Rodrigues

DEPUTADOS
PT

TITULAR SUPLENTE
José Guimarães 1. Sibá Machado
Valmir Assunção 2. Luiz Couto

PMDB

TITULAR SUPLENTE
Eduardo Cunha 1. Darcísio Perondi
Marcelo Castro 2. Edinho Araújo

PSD

TITULAR SUPLENTE
Eduardo Sciarra 1. Guilherme Campos
Eleuses Paiva 2. Heuler Cruvinel

PSDB

TITULAR SUPLENTE
Carlos Sampaio 1. João Campos

PP

TITULAR SUPLENTE
Arthur Lira 1. Roberto Britto

DEM

TITULAR SUPLENTE
Ronaldo Caiado 1. Mendonça Filho

PR

TITULAR SUPLENTE
Anthony Garotinho 1.



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 11 35481 

PSB

TITULAR SUPLENTE
Beto Albuquerque 1. Glauber Braga

PDT

TITULAR SUPLENTE
André Figueiredo 1. Salvador Zimbaldi

Bloco (PV/PPS)

TITULAR SUPLENTE

PTB

TITULAR SUPLENTE
Jovair Arantes 1. Antonio Brito

PHS*
* Rodízio nos termos do art. 10-A do 

Regimento Comum.

TITULAR SUPLENTE
José Humberto 1.

O calendário de tramitação da Medida Provisória 
será publicado.

É o seguinte o calendário:

– Publicação no Diário Ofi cial da União: 6-6-
2013 
– Designação da Comissão: 10-6-2013 (SF)
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação.
– Emendas: até 12-6-2013 (6 dias após a pu-
blicação).
– Prazo na Comissão: Declaração incidental 
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, 
de 2002, com efi cácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo 
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita 
a comunicação à Câmara dos Deputados por 
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-7-
2013 (até 28º dia).
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-7-2013.
– Prazo no Senado Federal: de 4-7-2013 a 17-
7-2013 (42º dia).
– Se modifi cado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-7-2013.

– Prazo para apreciação das modifi cações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 1º-8-2013 a 3-8-2013 (43º ao 45º dia).
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de 4-8-2013 (46º dia).
– Prazo fi nal no Congresso: 18-8-2013.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados.

É o seguinte o ofício da liderança:

Of. nº 127/2013 – BLUFOR

Brasília, 6 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os 
Senadores Alfredo Nascimento e Antonio Carlos Ro-
drigues, como membros Suplentes, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisó-
ria nº 618, de 2013, que “Altera a Lei nº 10.552, de 13 
de novembro de 2002, para dispor sobre a concessão 
de garantia da União a entidades controladas indireta-
mente pelos entes da Federação; autoriza o aumento 
do capital social da VALEC – Engenharia, Construções 
e Ferrovias S/A; autoriza a União a renegociar condi-
ções fi nanceiras e contratuais das operações de crédito 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, que menciona; altera o cálculo da 
receita líquida real dos Municípios, para adequação 
à Lei nº 10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza a 
União a conceder crédito ao BNDES, no montante de 
até R$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), 
em condições fi nanceiras e contratuais que permitam 
o seu enquadramento como instrumento híbrido de 
capital e dívida ou elemento patrimonial que venha a 
substituí-lo na formação do patrimônio de referência; 
promove ações de cooperação energética com países 
da América Latina; e dá outras providências”.

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

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Essa é mais uma medida provisória que chega 
à Casa para a sua discussão.

Gostaria de contar com a colaboração do Sena-
dor Cristovam Buarque para assumir a Presidência 
dos trabalhos desta sessão porque pretendo fazer uso 
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da palavra como oradora inscrita, usando dos termos 
regimentais.

Obrigada, Senador Cristovam, pela gentileza de 
atender à solicitação.

A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, 
Senador Cristovam Buarque, há pouco V. Exª ocupou 
esta tribuna para, como mencionei, voltar ao tema 
“quem avisa amigo é”, Senador Cristovam Buarque, 
e penso que temos essa responsabilidade. Não esta-
mos aqui para fazer qualquer tipo de terrorismo, para 
causar qualquer forma de preocupação à sociedade. 
Não. Estamos aqui preocupados com o fato de que a 
sociedade mantenha a estabilidade da economia e 
que a economia continue produzindo resultados, para 
que toda a sociedade brasileira e não apenas poucos 
grupos usufruam dos seus benefícios.

Por isso defendo a posição de V. Exª e de tantos 
outros Senadores que aqui têm lembrado essas difi -
culdades que o Governo precisa ter um pouco mais 
de abertura na aceitação das críticas que são verda-
deiramente construtivas.

Também queria lembrar, Sr. Presidente Cristo-
vam Buarque, caros telespectadores da TV Senado e 
ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham, que 
votamos recentemente, numa noite polêmica, a medida 
provisória dos portos, muito importante para o País, 
para a modernização, e a Presidente apôs 13 vetos. 

Os 13 pontos da MP vetados pela Presidente 
Dilma Rousseff, entre eles a prorrogação obrigatória 
dos contratos de arrendamento, novos e antigos, de-
sagradaram a base aliada do Governo e me fi zeram 
pensar sobre a necessidade de esta Casa valorizar o 
cumprimento de acordos celebrados e o respeito ins-
titucional e político equilibrado entre Executivo e Le-
gislativo. Na democracia, Senador Cristovam Buarque, 
cumprir acordos e fazer alianças são práticas muito 
saudáveis e necessárias até. Quando as negociações 
são fi rmadas com foco nos interesses da sociedade e 
do País, em detrimento das vantagens individuais ou 
dos interesses meramente eleitorais ou eleitoreiros, as 
chances de acerto aumentam muito mais.

Assim, Senador, é necessária a ampliação da 
confi ança nessas relações institucionais, entre os Po-
deres, seja na análise de um projeto de lei, de autoria 
parlamentar, ou mesmo de medida provisória, que é 
ação com força de lei provocada pelo Governo Fede-
ral. Para exemplifi car a necessidade do cumprimento 

de acordos, cito o caso que está envergonhando – eu 
diria – o País, que diz respeito aos aposentados e pen-
sionistas do Fundo Aerus. Volto a tratar deste tema, 
como fazem aqui outros colegas, como os Senadores 
Paim e Alvaro Dias.

Nas últimas semanas, morreram cinco benefi cia-
dos do falido fundo dos ex-funcionários da Varig! Infe-
lizmente, as mortes ocorreram após mais uma notícia 
negativa: um ofício, encaminhado aos aposentados 
informou que as distribuições das antecipações de 
rateio do fundo seriam suspensas na semana passa-
da. O prazo foi ampliado para o próximo dia 2 de julho, 
portanto, para menos de um mês. Mas as vidas dos 
que se foram certamente não voltam mais.

Os sobreviventes desse massacre social – que 
se pode classifi car – ainda lutam, muitas vezes sem 
força e desesperançados, para enfrentar situações 
como despejo de seus lares, falta de atendimento mé-
dico ou de medicação, alimentação e outras privações 
básicas para quem contribuiu, durante anos, para ter, 
na terceira idade, condições mínimas de sobrevivência.

A situação fi nanceira de milhares desses apo-
sentados – só no meu Estado, o Rio Grande do Sul, 
onde nasceu a Varig, são mais de oito mil –, que já 
era crítica, agrava-se a cada dia, preocupantemente. 
A União não pagou o que deve aos aposentados e 
sobrou para a Justiça decidir sobre o caso. 

Restam, portanto, menos de 30 dias, antes do 
recesso do Supremo Tribunal Federal para a suspen-
são total dos benefícios. Em vez de pouco, nada! Isso 
é o que restará às vítimas desse erro administrativo e 
também político.

Por isso, a importância de o Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, 
retomar, no plenário da Suprema Corte, o julgamento 
da Ação de Defasagem Tarifária da Varig, com julga-
mento iniciado há um mês, chamada de Suspensão 
Liminar (SL) 127.

Volto a reafi rmar o voto dado pela Ministra Cár-
men Lúcia. Eu estava presente, junto com o Senador 
Paim, naquela memorável sessão. Foi um voto, Sena-
dor Cristovam Buarque, sob o ponto de vista da argu-
mentação, da fundamentação, da lógica e do direito, 
inquestionável. Lamento muito – mas é um direito dos 
ministros o pedido de vista – que essa matéria não 
tenha sido decidida. 

Essas pessoas estão sofrendo, Senador, e so-
frendo por culpa do Governo. E falo que é do Governo, 
do ponto de vista administrativo. Não deste, mas dos 
governos que foram responsáveis pela Secretaria de 
Aposentadoria Complementar, que não realizou a fi s-
calização da saúde fi nanceira daquele fundo de pen-
são, no caso o Aerus.
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Isso pode revogar, no caso da decisão do Minis-
tro Joaquim Barbosa, a liminar cassada pelo Desem-
bargador Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, que determinou a suspensão, 
por prazo indeterminado, do pagamento do antigo va-
lor das aposentadorias dos trabalhadores do Aerus.

Cabe lembrar que, no último dia 8 de maio, na 
primeira parte do julgamento do Recurso Extraordiná-
rio (RE 571.969), de autoria da União e do Ministério 
Público, contra o pagamento das indenizações do caso 
Aerus, avaliadas em R$6 bilhões, a Ministra Relatora 
do caso no STF, Cármen Lúcia, se posicionou corajo-
samente. Como disse, em seu voto, afi rmou que hou-
ve perda de receita, endividamento das companhias 
aéreas e responsabilidade do poder público por da-
nos causados aos contribuintes do fundo, reforçando 
a tese de que a União tem, sim, o dever de indenizar 
os aposentados prejudicados.

Outro exemplo das consequências de acordos 
não cumpridos é a cobrança provisória de uma multa 
adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) nas demissões sem justa causa. Como 
V. Exª se lembra, Senador Cristovam, a taxa deveria 
acabar no ano passado, mas, lamentavelmente, ainda 
está em vigor. 

Essa multa, veja só, foi criada em 2001 e tinha 
um objetivo claro e único: zerar o rombo decorrente 
de decisão judicial que obrigou o Governo Federal a 
compensar o FGTS pelas perdas relativas aos Planos 
Verão, no governo Sarney, e Collor I, no governo do 
nosso colega Senador Fernando Collor. Ora, a própria 
Justiça já fez um reconhecimento da responsabilidade 
da União com aquilo que havia retirado de direito do ci-
dadão com esses planos econômicos. Ora, então, muito 
mais razão, por uma questão social, as contribuições 
vinham sendo feitas regularmente pelos aposentados 
do Fundo Aerus na expectativa de que fosse séria a 
fi scalização realizada pela Secretaria de Aposentadoria 
Complementar do Ministério da Previdência. O rom-
bo fi nanceiro foi totalmente compensado, no caso do 
FGTS, em julho do ano passado, portanto, nenhuma 
razão de ser para continuar essa multa de 10% para 
os empregadores.

Portanto, a extinção dessa multa, o fi m dessa 
cobrança já deveria ter ocorrido, mas não, e o pior, 
Senador, é importante destacar que a manutenção 
dessa sobretaxa ou desse peso recai sobre os ombros 
do setor produtivo. Além dos 10% adicionais, os em-
pregadores já são obrigados a pagar, claro, como se 
sabe, 40% de multa do FGTS, quando a demissão é 
sem justa causa. Não estamos discutindo esse direito, 
que é uma cláusula pétrea da Constituição, adquirido 
pelos trabalhadores, mas essa multa de 10% foi inci-

dida sobre o FGTS para compensar um rombo criado 
pelo próprio Governo. 

Não bastassem as limitações de infraestrutura 
(estradas ruins, portos inefi cientes e aeroportos con-
gestionados), que encarecem os produtos e serviços 
no Brasil, os corajosos empreendedores, sejam eles 
pequenos, médios ou grandes, ainda são obrigados a 
arcar com mais esse ônus. 

Aliás, também hoje usando a tribuna, o Senador 
Valdir Raupp lembrou o fato de as empresas que pro-
duzem no setor cerâmico e também no setor de vidros, 
que consomem muita energia, e a energia do gás natu-
ral é uma muito importante, estão, hoje, se transferindo 
para a Colômbia ou para a Argentina por não encon-
trarem aqui, no Brasil, um ambiente de tranquilidade 
e segurança, e mais, pela falta de competitividade 
gerada pelos altíssimos custos, e eu acrescentaria, 
pela insegurança jurídica que estamos vivendo. Por-
que as empresas contavam que, em junho, o Governo 
cumpriria aquilo que disse: que, quando vencesse o 
prazo, estaria recuperando. Até agora, nada. E o pior: 
o Governo já está sinalizando que não quer acabar 
com esta multa de 10%, que foi feita com a fi nalidade 
específi ca para cobrir o rombo provocado por aquela 
indenização que a Justiça mandou o Governo pagar 
aos trabalhadores em relação ao Fundo de Garantia 
dos planos econômicos.

Esta é a questão: como integrante da Subcomis-
são do FGTS, no âmbito da Comissão de Assuntos So-
ciais, não posso concordar com a permanência dessa 
multa. Não se discute a questão dos 40%, isso é líqui-
do e certo, não é, Senador? Nós estamos discutindo 
é uma multa sobre os 40%, que o Governo criou para 
tapar um rombo criado por ele próprio. A manutenção 
da multa tira da economia e dos planos de investimen-
tos mais de R$3 bilhões, segundo a Confederação Na-
cional da Indústria. É um volume de recursos que vai 
para os cofres da União. Em vez de reforçar o caixa do 
FGTS, o destino dos recursos provenientes da multa 
de 10% tem sido outro: ajudar o Governo a fechar as 
contas na conta dos trabalhadores.

No ano passado, esta Casa aprovou o PL nº 200, 
de 2012, que visa à extinção da multa por considerar 
resolvido o passivo que originou a adoção dessa medi-
da, mas essa proposta ainda está na Câmara Federal 
aguardando a deliberação dos Srs. Deputados.

É preciso, portanto, que o Poder Público cumpra 
os compromissos assumidos que resultem em políticas 
transformadoras à realidade da população.

Veja só, Senador Cristovam Buarque, V. Exª men-
cionou, fez uma análise, não só de um especialista, de 
um estudioso das questões econômicas, mas deu uma 
aula aqui, usando informações de cabeças pensantes 
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de nosso País na economia, de várias tendências, de 
várias escolas econômicas. E o Governo parece que 
caminha por tortuosas encruzilhadas, ao mesmo tempo 
em que ele não resolve esses problemas estruturais, 
ele continua trabalhando muito no varejo. E mais um 
plano econômico é anunciado. Então, há muito anún-
cio. O Palácio do Planalto se transformou numa base, 
parece até o Cabo Canaveral, da Flórida, uma base 
de lançamentos: todo dia, há um lançamento. Ainda 
bem que não é um foguete, mas é um novo pacote 
econômico.

O Governo prepara um pacote de reforma micro-
econômica para estimular a melhora dos balanços das 
empresas, como o alongamento de prazo das dívidas 
contraídas no mercado. 

Está em estudo, por exemplo, a concessão de 
incentivos tributários para a emissão de títulos de pe-
quenas empresas na BM&F Bovespa. A equipe eco-
nômica também avalia novo reajuste nos Programas 
Simples e Microempreendedor Individual. 

De novo, é uma agenda de reforma microeco-
nômica para melhorar o desempenho econômico do 
País após mais de 15 pacotes, Senador – é quase o 
mesmo que as medidas provisórias que chegam aqui 
todos os dias –, para contornar os efeitos da crise mun-
dial nos últimos anos. Mas não é só a crise mundial, é 
uma crise também de problemas sérios na gestão da 
economia do nosso País. 

A ideia agora é criar instrumentos que estimulem 
principalmente a melhora dos balanços das empresas, 
como o alongamento dos prazos das dívidas contraídas 
no mercado. Alongar dívida, Senador, no meu entendi-
mento, é uma coisa bem simples, é empurrar o proble-
ma com a barriga. Isso vale não só para as empresas, 
vale para os agricultores, vale para todos os setores 
que estão ainda com passivos não resolvidos e com 
equações que não estão adequadas à realidade do país. 
Então, essa informação está hoje no jornal O Estado 
de S. Paulo e, como V. Exª citou, nós preferíamos que 
houvesse um esforço geral do Governo no sentido de 
avaliar as reais condições desses investimentos dire-
tos na área da infraestrutura, da logística, na área de 
setores, Senador – V. Exª é um especialista da educa-
ção –, investimentos e políticas mais consistentes na 
área da saúde, da segurança pública, Senador. Cada 
dia a gente ouve e lê sobre crimes bárbaros, assas-
sinatos, uma falta de resolubilidade da criminalidade, 
e o cidadão acaba fi cando refém. O Governo deveria 
concentrar a sua energia nessas questões, porque, 
se não fi zer isso, há insegurança jurídica, há falta de 
perspectiva para o empreendedor. 

Afi nal, o que está valendo? Era para valer esse 
acordo de que, fi ndo o prazo da validade da tal multa 

dos 10% do FGTS, acabaria sua validade, porque o 
Governo já fez o caixa necessário para acabar com 
esse passivo. Não, ele vai manter, porque acha que 
não pode perder esses R$6 bilhões, à custa do traba-
lhador. Se esse dinheiro fosse para a conta dos tra-
balhadores, até que poderia ser, mas não, vai para a 
conta do caixa único do Governo, e aí a gente nunca 
sabe a fi nalidade dele. 

Então, o Governo, em vez de economizar, gastar 
menos, gastar melhor, está levando a uma situação de 
intranquilidade com o desempenho da infl ação, com 
essas questões todas, Senador Cristovam Buarque. 
Mas não podemos deixar de, permanentemente, fazer 
esse alerta aqui na tribuna do Senado. 

Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/

PDT – DF) – Eu que agradeço, Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/

PDT – DF) – O Sr. Senador Acir Gurgacz enviou dis-
curso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem 

apanhamento taquigráfi co.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, uma situação muito preocupante vem 
ocorrendo em maternidades de todo o país, que é a 
freqüência com que vem sendo registrados partos de 
mães adolescentes, entre 12 e 19 anos. Para ter-se 
uma idéia, em 1990, cerca de 10% das gestações 
ocorriam nessa faixa etária. Em 2000, portanto ape-
nas dez anos depois, esse índice aumentou para 18%, 
ou seja, praticamente dobrou o número de mulheres 
que engravidam entre os 12 e os 19 anos. Já em 2007 
ocorreram mais de 2,7 milhões de nascimentos no país, 
dos quais cerca de 21% – foram de mães com idade 
entre 10 e 19 anos.

Felizmente, graças a um intenso trabalho de 
conscientização, a tendência da gravidez na adoles-
cência é de redução. Se em 2007, foram quase 600 mil 
partos de adolescentes, em 2008 esse número caiu 
para menos de 500 mil partos, e em 2009 chegaram 
a cerca de 420 mil. No entanto, senhoras e senhores 
senadores, este número continua grande demais, e a 
gravidez na adolescência gera um problema que não 
termina no ano em que foi registrado. É um problema 
cumulativo, pois gera problemas familiares, educacio-
nais, sociais e econômicos. Cito aqui o exemplo do que 
vem ocorrendo em Porto Velho, capital de meu esta-
do de Rondônia, onde 30% dos partos realizados na 
maternidade municipal Mãe Esperança, são de mães 
dessa faixa de idade, de acordo com reportagem pu-
blicada na imprensa local.
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De acordo com a reportagem, médicos afi rmam 
que as maiores causas desse problema são a evasão 
escolar e a desestrutura familiar. A médica responsável 
pelo setor de planejamento familiar para adolescentes, 
doutora Sylvie Amado, afi rmou que “Menina que não 
estuda tem mais chance de fi car grávida. Passam muito 
tempo em casa sem fazer nada, passam muito tempo 
com o namorado ou na rua e isso muitas vezes acaba 
resultando em gravidez indesejada”.

É preciso destacar que aquilo que é causa tam-
bém obrigatoriamente acaba se tornando conseqüência. 
A gravidez na adolescência acaba sendo motivo para 
a jovem deixar a escola, no início durante a gestação, 
e raramente volta a freqüentar as aulas. Isso aconte-
ce muitas vezes por comodidade e por não terem com 
quem deixar o fi lho. Da mesma forma, essa gravidez, 
na maioria das vezes indesejada e não planejada, 
acaba criando problemas familiares, aumentando o 
risco de desestrutura. O que chama a atenção den-
tro desse quadro é que pesquisas indicam que cerca 
de 92% das adolescentes conhecem pelo menos um 
método contraceptivo - sendo a camisinha o método 
mais comum entre os jovens.

Na opinião da doutora Sylvie Amado, procurada 
pela reportagem, falta orientação nas escolas: “Pre-
cisamos de mais palestras de conscientização para 
as meninas nas escolas, mostrando a realidade e as 
conseqüências de uma gravidez na adolescência. Hoje 
não há uma menina que não saiba que pode engravi-
dar, mas todas imaginam que isso só acontece com 
as outras, jamais irá acontecer com elas”

O risco de reincidência de gravidez antes dos 19 
anos é grande, por isso existem programas que tem 
exatamente o objetivo de ajudar a evitar uma nova 
gravidez ainda na adolescência. Na maternidade Mãe 
Esperança, na Capital do Estado, administrada pelo 
meus amigos, o prefeito Mauro Nazif e o vice-prefeito 
Dalton di Franco, existe o programa De Novo Não, 
que atende mães adolescentes e vítimas de violência 
sexual. No programa, as jovens escolhem o método 
contraceptivo que elas consideram mais adequado e 
recebem acompanhamento completo de ginecologistas.

Sr. Presidente, precisamos enfrentar o problema 
da gravidez precoce em função das suas conseqüências 
para o ser humano, para a família e para a sociedade 
como um todo. Não raro que as crianças que nascem 
desse tipo de gravidez já chegam ao mundo em uma 
família desestruturada. Já chegam ao mundo com 
menos chances de ter uma boa formação, uma boa 
educação, posto que não são resultado de um plane-
jamento familiar consciente. Muito menos raro é que 
essas adolescentes, imaturas fi sicamente e psicologica-
mente para encarar uma gestação, tenham problemas 

de saúde e depois do nascimento do bebê, tenham 
difi culdades no trato do recém-nascido, acumulando 
assim uma série de problemas familiares e pessoais.

A verdade, senhoras e senhores senadores, é 
que a decisão de cunho pessoal de uma pessoa pode 
resultar em uma gravidez na adolescência e um pro-
blema de caráter familiar.

No entanto, considerando os números endêmi-
cos de casos de gravidez entre 12 e 19 anos no país, 
temos a certeza de que seu impacto na sociedade é 
grande, negativo, e pode e deve ser evitado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito obri-
gado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PDT – DF) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 13, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória 

n° 606, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 13, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
altera as Leis nºs 6.704, de 26 de outubro de 
1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito 
à Exportação nas operações relativas a expor-
tações do setor aeronáutico, 11.494, de 20 de 
junho de 2007, para dispor sobre o cômputo no 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi s-
sionais da Educação - FUNDEB das matrículas 
em pré-escolas conveniadas com o poder pú-
blico, 12.715, de 17 de setembro de 2012, para 
estender a data-limite para adesão ao Regime 
Especial de Tributação do Programa Nacional 
de Banda Larga para Implementação de Re-
des de Telecomunicações - REPNBL-Redes, 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.513, de 
26 de outubro de 2011 (proveniente da Medida 
Provisória nº 606, de 2013).
Parecer sob nº 18, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador José Pimentel (PT-CE) e 
Relator Revisor: Deputado Zé Geraldo (PT-PA); 
favorável à Medida Provisória e às Emendas 
nºs 33 e 37, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 13, de 2013, que oferece; e pela 
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rejeição das Emendas nºs 1, 2, 18, 19, 22, 25 
a 28, 38, 39 e 45; e pela prejudicialidade das 
demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 05.06.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 05.04.2013)
Prazo fi nal prorrogado: 18.06.2013

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

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

do Requerimento nº 428, de 2013)

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

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

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

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

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

Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

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

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

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

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

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

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

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

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

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

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

8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 

Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

9
REQUERIMENTO Nº 462, DE 2013

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

10
REQUERIMENTO Nº 561, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
561, de 2013, da Comissão Temporária Desti-
nada a propor soluções ao Financiamento do 
Sistema de Saúde do Brasil, solicitando a pror-
rogação de seu prazo por mais noventa dias.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Está encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 59 mi-
nutos.)
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Ata da 92ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 11 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Flexa Ribeiro, Mozarildo Cavalcanti, Cyro Miranda,  
das Srªs. Kátia Abreu e Lúcia Vânia e dos Srs. Sérgio Souza e Walter Pinheiro

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 20 horas e 43 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres 
nºs 509 e 510, de 2013, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, concluindo pela apresentação dos Pro-
jetos de Resolução nºs 36 a 37, de 2013.

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 596, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado n.º 129, de 2006, de autoria do Se-
nador Paulo Paim, que “Acrescenta o § 4º ao art. 25 da 
Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que define planos 
de reajustamento nos contratos de financiamento ha-
bitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habi-
tação e dá outras providências”, seja encaminhado à 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle para que esta se pronuncie 
sobre o mesmo.

Sala das Sessões em – Senador Cyro Miranda.

REQUERIMENTO Nº 597, DE 2013

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a trami-
tação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
464, de 2003 (que já tramita em conjunto com outras 
matérias); do PLC nº 25 de 2004; do PLS nº 260, de 
2008; do PLS nº 413, de 2008; do PLS nº 91 de 2010; 
do PLS nº 542, de 2011; do PLS nº 561, de 2011; e 
do PLS nº 77, de 2012, por versarem sobre matérias 
correlatas.

Sala das Sessões, em – Senador José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 
Bloco/PTB – RR) – Os requerimentos que acabam 
de ser lidos serão incluídos em Ordem do Dia opor-
tunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 598, DE 2013

Fundamentado no que preceitua o Art. 222, 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
voto de aplausos ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Pará, Simão Robson de Olivei-
ra Jatene, pelo lançamento do Plano de Combate à 
Criminalidade no Pará, ocorrido no dia 7 deste mês, 

quando o Governador expressou a seguinte frase: 
“Será que não é violência alguém que vai para a 
vida pública sem eira e nem beira e acaba cheio de 
beiras e de eiras?”. 

Justificação

O Pará, como todos os demais Estados brasi-
leiros, vem sofrendo com a violência que obriga os 
cidadãos de bem a se manter presos dentro de casa. 
O Governo Federal pouco ou quase nada investe na 
segurança pública, jogando para as mãos dos gover-
nos estaduais toda a responsabilidade de combate à 
criminalidade.

O Mapa da Violência de 2013 – Mortes por Ar-
mas de Fogo revelou que no ano de 2010 o Brasil 
manteve a taxa de 20,4 homicídios por 100 mil ha-
bitantes. É o oitavo pior índice entre 100 países con-
sultados. Índice que possivelmente aumentou com 
o aumento do consumo de drogas, como o crack, 
e dos casos de sequestro relâmpago em Brasília, 
capital do País. 

Pois o Governador Simão Jatene, desde que foi 
eleito, tem se mantido atento e preocupado com esse 
enorme problema e lançou, em Belém, o Plano de 
Combate à Criminalidade no Pará. Entre as medidas, 
a renovação e ampliação da frota do Sistema de Se-
gurança Pública, que era de 660 e passou para 1.000 
viaturas e mais 443 motos, 60 cavalos e 04 helicópteros. 

Também foram criados o Corpo Voluntário de 
Militares da Reserva, o que permite a liberação des-
se efetivo para reforçar o policiamento nas ruas, e o 
Programa de Participação em Resultados para os po-
liciais, que serão premiados pela apreensão de cada 
arma de fogo ilegal, em circulação. A recompensa vai 
variar de R$ 300 a R$ 1,8 mil.

Para valorizar o policial e o bombeiro militar, o 
Governador Simão Jatene anunciou o aumento dos va-
lores do seguro de vida e invalidez para a categoria. O 
seguro de morte acidental, por exemplo, passou de R$ 
10 mil para R$ 70 mil; e o de invalidez permanente, de 
R$ 5 mil para R$ 30 mil. Além disso, em agosto deste 
ano será lançado concurso público para a contratação 
de dois mil novos policiais.

Mas para o Governador outro tipo de violência 
precisa ser efetivamente combatido: a corrupção, o 
assalto aos cofres públicos por políticos que se apro-
veitam da função para enganar a população e deixá-la 
na pobreza e na miséria. O assalto aos cofres públicos 
é violência “tão bárbara” quanto outros assaltos, lem-
brou o Simão Jatene.

“Não é violência a gente ver alguém que não 
foi outra coisa na vida, a não ser político, e 
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de repente virar milionário”, questiona o Go-
vernador do Pará. “Será que não é violência 
alguém que vai para a vida pública sem eira e 
bem beira e acaba cheio de eiras e de beiras?”.

Diante dessa iniciativa tão importante para 
os paraenses, de combate à criminalidade, e do 
brilhante discurso que ratifica o compromisso do 
Governador Simão Jatene de atacar políticos cor-
ruptos é que considero de extrema relevância o 
Voto de Aplausos ao Chefe do Executivo do Pará, 
como forma de mostrar que o Senado Federal está 
comprometido com iniciativas que valorizam a ética 
e o bem-estar social.

Sala das sessões, 11 de junho de 2013. –  
Senador Mário Couto.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 225, DE 2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os es-
tabelecimentos hospitalares disporem de 
unidades de terapia intensiva.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os estabelecimentos hospitalares, públicos 

e privados, disporão, obrigatoriamente, de unidade de 
terapia intensiva (UTI) com número de leitos corres-
pondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do total 
dos leitos existentes.

§ 1º As UTI poderão especializar-se no atendi-
mento a grupos etários específicos ou a determinados 
agravos, de acordo com as características assistenciais 
do hospital, conforme dispuser o regulamento.

§ 2º Excluem-se da obrigatoriedade estabelecida 
no caput os hospitais que, pelas suas características, 
não se destinam ao atendimento de pacientes em si-
tuação clínica ou cirúrgica de alto risco, de acordo com 
o regulamento.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I – estabelecimentos hospitalares: unidades de 

saúde que possuem, no mínimo, 50 (cinquenta) leitos 
para internação;

II – leitos de UTI: leitos destinados a pacientes 
em situação clínica grave ou de alto risco, que neces-

sitam de cuidados médicos, de enfermagem e de fi-
sioterapia intensivos, ininterruptos e providos por meio 
de equipamentos e recursos humanos especializados, 
além de monitorização contínua durante as 24 (vinte 
e quatro) horas do dia.

Art. 3º Os hospitais habilitados para o atendimento 
de gestantes de alto risco deverão dispor de leitos de 
terapia intensiva para adultos e neonatais em número 
correspondente a, no mínimo, 6% (seis por cento) do 
total dos leitos obstétricos existentes.

Art. 4º Os hospitais terão o prazo de 2 (dois) anos 
para se adequarem às disposições desta Lei, a contar 
da data de sua publicação.

Art. 5º A inobservância do disposto nesta Lei 
configura infração à legislação sanitária federal e 
sujeita seus infratores às penalidades previstas no 
inciso II do art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto 
de 1977.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A atenção universal e integral à saúde é um direito 
constitucionalmente estabelecido. No entanto, embora 
sejam inegáveis os avanços alcançados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) nos últimos anos, ainda há um 
longo caminho a percorrer no sentido de garantir uma 
atenção à saúde equitativa, integral, humanizada e de 
qualidade. A integralidade da atenção continua a ser 
um grande desafio para os gestores e os formuladores 
das políticas públicas de saúde.

Uma lacuna assistencial importante diz respeito 
à atenção ao paciente crítico, que demanda assistên-
cia ininterrupta e que envolve recursos tecnológicos e 
humanos altamente especializados, como a provida 
nas unidades de terapia intensiva (UTI).

Porém, a despeito da responsabilidade do Estado 
de garantir que a população tenha acesso a esse tipo 
de serviço, o cenário atual é de grave insuficiência e 
desigualdade na oferta de leitos de UTI no País.

Assim, no sentido de contribuir para o equacio-
namento da necessidade inquestionável de leitos de 
terapia intensiva, especialmente nas regiões mais 
desprovidas de recursos, apresentamos esta propo-
sição, que visa a determinar que os hospitais – exce-
to aqueles que, por características particulares, não 
lidam com pacientes críticos – disponham desse tipo 
de unidade.

Portanto, pela relevância social e sanitária da 
medida proposta, conclamamos os nobres Pares a 
emprestarem o seu apoio à aprovação do projeto de 
lei que ora apresentamos.

Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.437, DE 201 DE AGOSTO DE 1977

Configura infrações à legislação sanitária 
federal, estabelece as sanções respectivas, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I  
Das Infrações e Penalidades 

....................................................................................
Art. 10 – São infrações sanitárias: 
I – construir, instalar ou fazer funcionar, em qual-

quer parte do território nacional, laboratórios de produ-
ção de medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, 
produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer 
outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditi-
vos para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e 
demais produtos que interessem à saúde pública, sem 
registro, licença e autorizações do órgão sanitário com-
petente ou contrariando as normas legais pertinentes:

pena – advertência, interdição, cancelamento de 
autorização e de licença, e/ou multa. 

II – construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, 
postos ou casas de saúde, clínicas em geral, casas 
de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabe-
lecimentos ou organizações afins, que se dediquem 
à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem 
licença do órgão sanitário competente ou contrariando 
normas legais e regulamentares pertinentes:

pena – advertência, interdição, cancelamento da 
licença e/ou multa. 

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido à Comissão competente.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. GP-BR/FR nº 3/2013

Brasília, 24 de maio de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência 

que foi eleita e empossada, em 23 do corrente, a nova 
Diretoria do Grupo Parlamentar Brasil – França, para 
o biênio 2013/2015. Vossa Excelência, como Presi-
dente do Senado Federal, faz parte da mesma como 
Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da 
Câmara dos Deputados.

Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolu-
ção nº 27/90, de 17 de maio de 1990, da Câmara dos 
Deputados. O Projeto de Resolução nº 211/89, de au-
toria do então Deputado Evaldo Gonçalves, da Para-
íba, visava criar o referido Grupo Parlamentar como 
serviço de cooperação interparlamentar e tinha por 
objetivo intensificar o relacionamento entre as Casas 
Legislativas do Brasil e da República Francesa. Na 
atual Legislatura, o Grupo é formado por 54 Deputa-
dos e 22 Senadores.

Encaminho, em anexo, para os devidos registros, 
cópia da Ata da Reunião de Eleição e Posse da nova 
Diretoria do Grupo Parlamentar Brasil – França na 54ª 
Legislatura, a relação dos Parlamentares que o integram 
e a composição de sua Diretoria. Tive a satisfação de 
ser escolhido pelos meus pares do Congresso Nacio-
nal para presidir este importante Grupo Parlamentar 
no próximo biênio.

Na certeza de que Vossa Excelência dará o ne-
cessário apoio às ações que serão desenvolvidas para 
aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentos, 
antecipo os meus agradecimentos.

Atenciosamente, – Deputado Hugo Napoleão, 
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – França.

Os documentos a que se refere este ofício en-
contram-se publicados neste Diário (vide item 3.2).

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, por 
permuta com o Senador Jorge Viana.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Com a aquiescência do Senador Paim, 
que já está na tribuna, eu concedo...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero pedir 
minha inscrição no período de breves comunicações.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, quero pedir minha inscrição pela 
Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exªs já estão inscritos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, Presidente desta sessão, 
primeiro, como sou o orador nº 1, na ordem, natural-
mente, eu me dou o direito de dedicar a introdução 
do meu tempo para cumprimentá-lo. Já fizemos uma 
homenagem hoje na Comissão de Assuntos Sociais 
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a V. Exª, que está de aniversário no dia de hoje. Fica 
aqui o carinho, tenho certeza absoluta, de todo o Se-
nado da República, do povo do seu Estado e do povo 
brasileiro. V. Exª é um Senador que orgulha esta Casa 
e o País. Eu diria: vida longa ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti! Parabéns!

Senador Mozarildo Cavalcanti, eu quero fazer 
dois registros. Em seguida, temos uma reunião com 
os trabalhadores em hotéis, restaurantes e similares, 
para discutir questão de interesse desta categoria.

Então, registro, primeiro, que recebi o Reitor da 
Unijuí, Universidade Regional de Ijuí, Prof. Dr. Mar-
tinho Luís Kelm; também o Prefeito daquela cidade, 
Fioravante Batista Ballin; e o Vereador Valmir Seifert. 
Na oportunidade, eles me trouxeram um pouco da his-
tória da região e principalmente da universidade e a 
sua relevância para o desenvolvimento daquela parte 
tão importante do meu Rio Grande.

Situada na área noroeste do Estado gaúcho, a 
instituição contempla a difusão do conhecimento em 53 
Municípios. Essa inserção e vivência conferem à uni-
versidade a legitimidade para identificar as demandas 
sociais e buscar atendê-las dentro de suas capacidades.

Atualmente, o corpo docente pleiteia a implanta-
ção do curso de Medicina devido à escassez de profis-
sionais em áreas totalmente desassistidas. O projeto 
se alia à proposta do Governo Federal de aumentar o 
número de médicos no País com o objetivo de atender 
as áreas, principalmente do interior, que enfrentam di-
ficuldades na fixação de médicos.

Diferente de outras iniciativas que exigem a cons-
trução de estruturas novas, com alta complexidade 
e grandes custos, o projeto da Unijuí utilizará toda a 
estrutura já instalada e disponível para a comunidade.

Outra justificativa plausível que corrobora a im-
plantação do curso de Medicina é a relação do número 
de médicos por habitantes. A região dispõe de menos 
de um médico para cada mil habitantes, enquanto a 
média do Estado gaúcho é de 2,31 médicos por mil 
habitantes. Os dados, Sr. Presidente Mozarildo Ca-
valcanti, demonstram a necessidade de formação de 
profissionais que atendam a população, e a situação 
é ainda mais crítica na fronteira e região oeste.

Ademais, a universidade formulou a construção 
de um projeto pedagógico diferenciado que objetiva 
formar profissionais multiqualificados, adequados à 
realidade do SUS, alicerçado nos princípios huma-
nistas da prevenção e da constante qualificação nos 
diferentes níveis de atenção à saúde.

O projeto, Sr. Presidente, irá beneficiar 50% da 
área do Estado, com uma estrutura de alta complexi-
dade e de saúde básica, sem qualquer investimento 

estatal, garantindo condições efetivas de dignidade à 
pessoa humana.

Neste momento, em que o Ministério da Educa-
ção está prestes a divulgar edital para a habilitação e 
a instauração de novos cursos de Medicina, é impor-
tante levantar essa questão.

Estudos formulados pela Unijuí demonstram a 
necessidade de novos cursos no Estado do Rio Gran-
de do Sul, bem como a capacidade de a universida-
de assumir essa vocação. O que precisamos é que o 
Ministério da Educação inclua a região oeste do Rio 
Grande no edital destinado à ampliação dos cursos 
de Medicina.

Sr. Presidente, como Senador do Rio Grande, não 
posso deixar de expressar essa necessidade eviden-
ciada nos estudos formulados pela Unijuí. A melhoria 
do atendimento à saúde no Brasil passa necessaria-
mente pela formação de profissionais em demanda 
suficiente para o atendimento da população.

Sr. Presidente, quero ainda fazer outro rápido 
registro.

Recebi, há poucos dias, mensagem da Federação 
Riograndense da Terceira Idade – Fritid, com documen-
tos da diretoria executiva, que aqui passo a comentar.

Em complemento, encaminham também a pes-
quisa “A população idosa no mercado de trabalho da 
região metropolitana de Porto Alegre” e uma reporta-
gem do jornal O Sul sobre os idosos, com detalhes.

Consta também da ata da reunião realizada pela 
Federação Riograndense da Terceira Idade que, neste 
ano, será iniciado o processo de filiação de entidades de 
Porto Alegre, região metropolitana e interior do Estado.

A notícia de que nas cidades existe ainda uma 
entidade representativa e reivindicativa da terceira 
idade, com certeza, traz alegria a todos. Será feito um 
trabalho centralizado para a criação da mesma, a partir 
de uma representação reconhecida como legal pelo 
órgão correspondente, em cada localidade.

Dessa forma, a Federação acredita que os ido-
sos terão um agudo instrumento de suporte popular, 
defendendo a representação da terceira idade nas 
suas reivindicações e nos desejos mais sentidos, nos 
instrumentos mais importantes da cidadania como o 
orçamento participativo, o que mais se assenta à polí-
tica e à vida da terceira idade, mas também em todas 
as outras formas de esforço da melhoria da qualidade 
de vida de cada cidadão.

Eles também buscarão junto aos Parlamentares, 
às personalidades de todas as espécies, o avanço em 
políticas públicas para esse setor tão importante.

Sr. Presidente, considero o trabalho dessa entidade 
e de outras, como o Sindicato Nacional dos Aposentados, 
que me convidou para participar amanhã, aqui em Brasília, 
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de seu congresso, e a Cobap – já participei de encontros 
em quase todos os Estados e vou participar, no fim deste 
ano, de seu congresso nacional em Florianópolis –, com 
aposentados, pensionistas e idosos, já que nem todos 
são aposentados, muito importante. É importante que o 
idoso possa contar com uma entidade que o represente, 
que lhe dê suporte em seus direitos e anseios.

Nós bem sabemos que os idosos enfrentam situa-
ções difíceis ao longo do envelhecimento. A defasagem 
nas aposentadorias, como aqui seguidamente falo, é 
uma delas. Como arcar com despesas que só fazem 
aumentar, diante de um salário que só diminui? Muitos 
idosos têm buscado novos empregos como forma de 
complementar sua renda.

Como eu disse no início da minha fala, segun-
do dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego da 
Região Metropolitana de Porto Alegre, o envelheci-
mento da população brasileira observado nas últimas 
décadas trouxe uma conformação à pirâmide etária 
da região metropolitana da capital, revelando um ex-
pressivo aumento de segmentos mais maduros, em 
especial daqueles com mais de 60 anos que têm que 
voltar ao trabalho, enquanto...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – ... os indi-
víduos com menos anos de vida se encontram numa 
situação preocupante, porque, se têm mais de 50, não 
conseguem emprego e, se têm mais de 60, alegam 
que já estão aposentados. Enfim, é preciso que a gen-
te busque alternativas para assegurar que o cidadão, 
seja homem seja mulher, com mais de 50 anos, tenha 
o direito ao trabalho.

Os dados da pesquisa mostram que, entre 1993 
e 2007, a população idosa, como força de trabalho, 
encontra a maior dificuldade em ser absorvida na ati-
vidade produtiva. A sua inserção no mercado de tra-
balho geralmente se dá em condições desfavoráveis, 
com postos de trabalho menos qualificados e, não raro, 
principalmente para as mulheres, remuneração inferior.

Assim, o processo de envelhecimento da popu-
lação impõe a nós todos desafios no sentido de pro-
porcionar condições dignas de vida a esse segmento 
tão importante da nossa população.

Na análise das diferentes formas de inserção da 
população idosa na ocupação, chama atenção a baixa 
concentração de indivíduos em ocupações com víncu-
los mais estáveis e de melhor qualidade.

Outro ponto que verificamos na pesquisa é que, 
tomando-se apenas o benefício recebido através da 
aposentadoria ou pensão pelos idosos inativos, esse 
grupo tem rendimento médio inferior à média do total 
de ocupados. e, se pegarmos uma faixa entre um e 

três salários mínimos, acima disso é claro que é mui-
to, muito pior.

O Brasil, Sr. Presidente, precisa olhar com mais 
atenção a questão do envelhecimento. O debate sobre 
a situação dos idosos, ou melhor, a tomada de inicia-
tivas que melhorem as condições de vida do nosso 
povo e de toda a nossa gente não pode ser adiada.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O enve-
lhecimento, quando Deus o permite, bate à porta de 
cada um de nós, e, em breve, o número de portas será 
cada vez mais expressivo, porque mais idosos estarão 
batendo a essas portas. Consequentemente, o melhor 
é olhar com carinho para essa situação.

Enfim, agradeço à Federação Riograndense da 
Terceira Idade pelos dados enviados e pela disposição 
de mobilizar, lutar e fortalecer esse segmento junto às 
outras entidades.

Termino dizendo, Sr. Presidente, que a preocu-
pação de todos nós com a chamada terceira idade ou 
com a idade em que estamos envelhecendo aumenta 
a cada dia que passa, tanto é que verificamos, recen-
temente, a situação do Aerus.

Eu falava, ainda ontem, com o Senador Alvaro Dias 
sobre um requerimento que fizemos – eu, ele e a Sena-
dora Ana Amélia – ao Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, já que pediu vista de um processo que estava 
no Plenário para votação, para que ele devolva e que a 
matéria seja apreciada pelo Plenário do Supremo, para 
que os idosos, aposentados e pensionistas do Aerus não 
fiquem sem salários a partir dos próximos trinta dias.

O Senador Alvaro Dias, ainda ontem, ligou para 
o Supremo e a informação que recebeu e passou para 
mim e para a Senadora Ana Amélia é a de que, logo 
após o recesso do Supremo Tribunal Federal, a maté-
ria será pautada e votada. 

Então, nós estamos na expectativa de que haja 
tolerância por parte do Executivo, de forma que conti-
nuem pagando os aposentados do Aerus, embora de 
forma ainda muito aquém daquilo que eles teriam de 
direito, para que, quem sabe, no mais tardar em agos-
to, essa situação, com a decisão do Supremo, já que 
o parecer da Ministra Relatora...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... é favo-
rável, seja resolvida de uma vez por todas.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª 
e peço que considere, na íntegra, os meus dois pro-
nunciamentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –

Pronunciamento sobre a Universidade Regional 
de Ijuí – UNIJUÍ.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi em 
audiência o reitor da UNIJUI – Universidade Regional de 
Ijui – Prof. Dr. Martinho Luiz Kelm, o Prefeito da cidade 
Fioravante Batista Ballin e o vereador Valmir Seifert. 

Na oportunidade, trouxeram um pouco da história 
da Universidade e sua relevância para o desenvolvi-
mento do município e da região.

Situado na área noroeste do Estado do Rio Gran-
de do Sul, a instituição contempla a difusão do conhe-
cimento em 53 municípios.

Essa inserção e vivência conferem a Universida-
de legitimidade para identificar as demandas sociais e 
buscar atendê-las dentro de suas capacidades.

Atualmente, o seu corpo docente pleiteia a im-
plantação do curso de medicina devido à escassez 
de profissionais em áreas totalmente desassistidas.

O projeto se alia a proposta do Governo Federal 
em aumentar o número de médicos no país, com o ob-
jetivo de atender as áreas interioranas, que enfrentam 
dificuldades na fixação desses profissionais.

Diferente de outras iniciativas, que exigem a cons-
trução de estruturas novas com alta complexidade e 
grandes custos, o projeto da UNIJUÍ utilizará toda a 
estrutura já instalada e disponível para estas comu-
nidades.

Outra justificativa plausível, que corrobora com 
a implantação do curso de medicina, é a relação do 
número de médicos por habitante.

A região dispõe de 0,79 médicos para cada mil 
habitantes, enquanto que a média do Estado gaúcho 
é de 2,31 médicos por mil habitantes.

Os dados demonstram a necessidade de forma-
ção de profissionais que atendam essa comunidade.

A situação é ainda mais crítica na fronteira e re-
gião oeste.

Ademais, a Universidade formulou a construção 
de um projeto pedagógico diferenciado, que objetiva 
formar profissionais multiqualificados adequado a reali-
dade do SUS, alicerçado nos princípios humanistas, da 
prevenção e da constante qualificação nos diferentes 
níveis de atenção à saúde.

O projeto irá beneficiar 50% da área do Estado 
com uma estrutura de alta complexidade e de saúde 
básica, sem qualquer investimento estatal, garantindo 
condições efetivas de dignidade da pessoa humana.

Neste momento, em que o Ministério da Educa-
ção está prestes a divulgar edital para habilitação e 
instauração de novos cursos de medicina, é importante 
levantar essa questão.

Estudos formulados pela UNIJUI demonstram a 
necessidade de novos cursos no estado do Rio Gran-
de do Sul bem como a capacidade da Universidade 
de assumir essa vocação.

O que precisamos é que o Ministério da Edu-
cação inclua a região oeste do Rio Grande do Sul no 
edital destinado a ampliação dos cursos de medicina. 

Como senador de todos os gaúchos não posso 
deixar de expressar essa necessidade evidenciada 
nos estudos formulados pela UNIJUI. 

A melhoria do atendimento à saúde no Brasil pas-
sa necessariamente pela formação de profissionais em 
demanda suficiente para o atendimento da população.

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

nhamento taquigráfico.) –
Registro sobre mensagem encaminhada pela 

Federação Riograndense da Terceira Idade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi, há 

poucos dias, mensagem da Federação Riograndense 
da Terceira Idade – FRITID com a Ata da Reunião de 
Diretoria Executiva FRITID, de 29 de abril passado.

Em complemento, encaminham, também a pes-
quisa “A POPULAÇÃO IDOSA NO MERCADO DE 
TRABALHO DA REGIÃO METROPOLITANA DE POR-
TO ALEGRE e, ainda, Reportagem do Jornal “O Sul” 
sobre idosos.

Consta da Ata da reunião realizada pela Fede-
ração Riograndense da Terceira Idade que neste ano 
será iniciado o processo de filiação de entidades de 
Porto Alegre, Região Metropolitana e interior do Estado. 

Fiquei muito feliz com a notícia de que nas cidades 
onde não existe ainda uma entidade representativa e 
reivindicativa da terceira idade, será feito um trabalho 
centralizado para a criação da mesma a partir de uma 
representação reconhecida como legal pelo Cartório 
correspondente, em cada localidade e pela Fritid. 

Dessa forma, a Federação acredita que os ido-
sos terão um agudo instrumento de suporte popular, 
defendendo a representação da terceira idade, nas 
suas reivindicações e desejos mais sentidos, nos ins-
trumentos mais importantes da cidadania como o Or-
çamento Participativo, o que mais se assenta à política 
e a vida da terceira idade, mas também em todas as 
outras formas de esforço cidadão. 

Eles também buscarão junto aos parlamentares, 
personalidades de todas as espécies, personalidades 
políticas e religiosas e, também, de todos os apare-
lhos de Governo, meios de fortalecer a cidadania da 
população idosa.

Considero esse trabalho muito positivo. É impor-
tante que o idoso possa contar com uma entidade que 
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o represente, que lhe dê suporte em seus direitos e 
anseios. 

Nós bem sabemos que os idosos enfrentam si-
tuações difíceis ao longo do envelhecimento. A defa-
sagem nas aposentadorias é uma delas. Como arcar 
com despesas que só fazem aumentar, diante de um 
salário que só faz diminuir???

Srªs e Srs. Senadores, muitos idosos têm bus-
cado novos empregos como forma de complementar 
sua renda, mas encontrar trabalho numa idade mais 
avançada não é tão simples assim!

A Fritid enviou, como eu disse no início da minha 
fala, dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED) na região metropolitana de Porto Alegre.

O envelhecimento da população brasileira ob-
servado nas últimas décadas trouxe uma nova confor-
mação à pirâmide etária da Região Metropolitana de 
Porto Alegre, revelando um expressivo aumento dos 
segmentos mais maduros, em especial daqueles com 
60 anos e mais, enquanto o número de indivíduos com 
menos de 10 anos apresentou redução.

Essa redistribuição da pirâmide etária, por sua 
vez, impactou na composição etária da População 
Economicamente Ativa (PEA). 

Os dados da Pesquisa mostram que a PEA idosa, 
entre 1993 e 2007, mostram que, a população idosa, 
como força de trabalho, encontra maior dificuldade em 
ser absorvida na atividade produtiva. 

A sua (re)inserção no mercado de trabalho geral-
mente se dá em condições mais desfavoráveis – meno-
res possibilidades de emprego, vínculos empregatícios 
mais frágeis, postos de trabalho menos qualificados 
e, não raro, principalmente para as mulheres, remu-
nerações inferiores. 

Assim, o processo de envelhecimento da popu-
lação impõe novos desafios à sociedade no sentido 
de proporcionar condições dignas de vida a esse seg-
mento populacional.

Na análise das diferentes formas de inserção da 
população idosa na ocupação, chama atenção a baixa 
concentração de indivíduos em ocupações com vín-
culos mais estáveis e de melhor qualidade – emprego 
assalariado no setor público e no setor privado com 
carteira assinada.

Outro fato pontuado na pesquisa é de que, toman-
do-se apenas o benefício recebido através da aposen-
tadoria e/ou pensão pelos idosos inativos, percebe-se 
que esse grupo tem rendimento médio inferior à média 
do total de ocupados.

Sr. Presidente, o Brasil precisa olhar com mais 
atenção para a questão do envelhecimento, de tudo 
que faz parte desse processo; de tudo que está ligado 
ao envelhecer.

O debate sobre a situação dos idosos, ou melhor, 
a tomada de iniciativas que melhorem suas condições 
de vida, não poderá ser adiado para sempre.

O envelhecimento, ... quando Deus o permite,... 
bate à porta de cada um de nós e, dentro em breve o 
número de portas será bastante expressivo. Não seria 
melhor olhar para isso o quanto antes???

Agradeço à Federação Riograndense da Terceira 
Idade pelos dados enviados e pela sua disposição em 
fortalecer o segmento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – V. Exª será atendido na forma regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Senador Presidente em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Senador Mário Couto, com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer 
a minha inscrição para após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Como Líder?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E 
quero que V. Exª me informe, como bom nortista que é, 
se eu sou o primeiro Líder a falar após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Sim.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Te-
nho informações, Senador Mozarildo, bombásticas 
para dar ao povo do Estado do Pará. 

Vou pedir a Nossa Senhora que a Ordem do Dia 
seja curta e que eu possa falar na tarde de hoje.

Eu agradeço a inscrição. Vou esperar a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exª está inscrito.

Concedo a palavra, neste momento, pela Lide-
rança do PP, ao Senador Francisco Dornelles, do PP 
do Rio de Janeiro.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, Presidente Mozarildo Caval-
canti, eu queria, inicialmente, cumprimentar V. Exª pelo 
aniversário de hoje. Pela fisionomia, são poucos anos 
de idade; pela história, são 200 anos de sabedoria.

Parabéns a V. Exª.
Estudo da Iata, Sr. Presidente, mostra que o setor 

de aviação contribui com 1% do PIB brasileiro. O setor 
gera pelo menos 1,2 milhão de empregos, dos quais 
179 mil diretamente ligados à aviação civil.

No ano passado, 101 milhões de passageiros 
usaram o modal aéreo como meio de transporte, qua-
se o triplo de uma década atrás.
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O Brasil é, hoje, o terceiro maior mercado do-
méstico do mundo, atrás apenas de Estados Unidos 
e China. Estimativas apontam que o setor pode che-
gar ao início da década transportando mais de 210 
milhões de passageiros.

Para não frear o seu crescimento, o setor aéreo 
precisa superar alguns desafios em curto prazo. 

Em valores absolutos, os dois principais fatores 
de custo que afetam a competitividade das empresas 
são combustível e infraestrutura.

Os resultados apresentados pelos operadores 
domésticos em 2012, muitos deles negativos, vêm 
consolidar a necessidade de ações integradas entre 
o setor público e o privado, no sentido de preservar a 
viabilidade do transporte aéreo brasileiro dentro de um 
escopo tarifário que contribua para o desenvolvimento 
econômico nacional.

No âmbito de gestão dos operadores, as prin-
cipais empresas têm realizado ações administrativas 
com o objetivo de alterar o cenário financeiro que ora 
se apresenta. Contudo, todos os diagnósticos indicam 
a necessidade de iniciativas no âmbito do setor público 
para uma desoneração do setor aeroviário, de forma 
a se atingir um ambiente adequado para o desenvol-
vimento de atividade aérea comercial no País.

Uma conquista importante do setor foi a aprovação 
da alíquota de 1% sobre a receita, com a desoneração 
da folha de pagamento.

Já o combustível de aviação, representa 43% do 
custo do transporte aéreo. Cálculos da Iata mostram 
que, no Brasil, o preço do combustível é, em média, 
30% maior quando comparado à média global.

Incidem ainda sobre o preço do combustível de 
aviação, no Brasil, PIS/Cofins e ICMS. Com relação 
ao ICMS, a falta de homogeneidade na alíquota apli-
cada pelos Estados gera ineficiência operacional para 
as empresas, guerra fiscal e aumento da emissão de 
gases poluentes. 

A questão das tarifas aeroportuárias também 
merece atenção. A partir de 2011, tem-se observado 
um aumento dos custos dos operadores aéreos extre-
mamente elevado.

A concessão dos aeroportos de Guarulhos, Vira-
copos e Brasília, aos quais em breve se somarão Con-
fins e Galeão, e o programa de investimentos federais 
apontam para um caminho certo, mas seguem fortes 
os impactos gerados pelas deficiências existentes, o 
que gera custos para as empresas, para os consumi-
dores e para a sociedade em geral.

O exposto mostra, Sr. Presidente, a necessida-
de de um esforço conjunto entre operadores aéreos, 
autoridades da aviação civil, autoridades econômicas, 

administradores aeroportuários, de maneira consisten-
te e coordenada, para a redução dos custos do setor.

A Medida Provisória 617 retirou o PIS/Pasep 
e Cofins incidentes sobre a receita de prestação de 
serviços de transporte terrestre. Apresentei emenda 
estendendo esse benefício aos serviços prestados pe-
las empresas de navegação aérea pela necessidade 
fundamental de reduzir os seus custos.

A presença do ex-Governador do Rio de Janeiro, 
Moreira Franco, na Secretaria de Estado de Aviação, 
por sua larga competência gerencial, é uma garantia 
de que todos os problemas por que passa o setor te-
rão forte enfrentamento.

Sr. Presidente, muito obrigado. 

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

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

O SETOR AÉREO
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, estudo da IATA 

– International Air Transport Association, entidade 
que representa e vocaliza a indústria aérea em todo 
o mundo, divulgado em 2012, mostra que o setor de 
aviação contribui com 1% do PIB brasileiro, aproxima-
damente R$ 32 bi. O setor gera pelo menos 1,2 milhão 
de empregos, dos quais 179 mil diretamente na área 
de aviação civil.

A política econômica governamental e os esforços 
do setor foram responsáveis pelo rápido crescimento 
do transporte aéreo comercial de cargas e passagei-
ros. No ano passado (2012), de acordo com dados da 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 101 milhões 
de passageiros usaram o modal aéreo como meio de 
transporte, quase o triplo de uma década atrás.

O Brasil é hoje o 3o maior mercado doméstico 
do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. 
E estimativas apontam que o setor pode chegar ao 
início da próxima década transportando mais de 210 
milhões de passageiros.

Para não frear o seu crescimento, o setor aéreo 
precisa superar alguns desafios no curto prazo. Os prin-
cipais obstáculos dizem respeito ao aumento da compe-
titividade das companhias aéreas, à gestão dos recursos 
humanos e à sustentabilidade ambiental das operações.

Em valores absolutos, os dois principais fatores 
de custo e que afetam a competitividade das empresas 
são combustível e ínfraestrutura.

Os resultados apresentados pelos operadores 
aéreos em 2012, muitos deles negativos, vêm conso-
lidar a necessidade de ações integradas entre o setor 
público e privado no sentido de preservar a viabilidade 
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do transporte aéreo brasileiro dentro de um escopo 
tarifário que contribua efetivamente para o desenvol-
vimento econômico nacional.

No âmbito de gestão dos operadores, as principais 
empresas têm realizado ações administrativas com obje-
tivo de alterar o cenário financeiro que ora se apresenta, 
tais como: reestruturação administrava e operacional e 
fusões. Contudo, adicionalmente, todos os diagnósticos 
indicam para a necessidade de iniciativas no âmbito do 
setor público para uma desoneração do setor aeroviá-
rio, de forma a se atingir um ambiente adequado para o 
desenvolvimento de atividade aérea comercial no país.

Uma conquista importante do setor foi a aprova-
ção da alíquota de INSS de 1% sobre a receita, con-
quistada em setembro 2012, com a desoneração da 
folha de pagamento.

Já o QAV – Combustível de Aviação, representa 
43% do custo do transporte aéreo e a composição do 
preço do insumo inclui itens que devem ser revistos. 
Cálculos da IATA mostram que no Brasil o preço do 
combustível é, em média, 30% maior quando compa-
rado à média global.

Incidem ainda sobre o preço do Combustível de 
Aviação (QAV) no Brasil, PIS/COFINS e ICMS. Com 
relação ao ICMS, a falta de homogeneidade na alíquota 
aplicada pelos Estados gera ineficiência operacional 
para as empresas, guerra fiscal e aumento da emis-
são de gases poluentes. Atualmente, o ICMS varia de 
12% a 25% nos principais aeroportos.

A questão das Tarifas Aeroportuárias também me-
rece atenção. A partir de 2011, como conseqüência da 
recente mudança na política de remuneração da utiliza-
ção de áreas aeroportuárias e dos serviços aeroportuá-
rios e aeronáuticos, tem-se observado um aumento dos 
custos dos operadores aéreos extremamente elevado.

A concessão dos aeroportos de Guarulhos, Vi-
racopos e Brasília, aos quais em breve se somarão 
Confins e Galeão, e o programa de investimentos fe-
derais com grande foco na aviação regional, apontam 
para um caminho acertado, mas seguem fortes os 
impactos gerados pelas deficiências existentes, que 
gera custos para as empresas, para os consumidores 
e sociedade em geral.

O exposto mostra claramente a necessidade de 
um esforço conjunto entre os operadores aéreos, au-
toridades da aviação civil, autoridades econômicas, 
administradores aeroportuários, de maneira consis-
tente e coordenada, para a redução dos custos do 
setor, melhorando assim sobremaneira, as condições 
logísticas da indústria nacional, com benefícios a so-
ciedade brasileira como um todo.

A Medida provisória 617, de 2013, retirou o PIS / 
PASEP e COFINS incidentes sobre a receita de pres-

tação de serviços de transporte terrestre. Apresentei 
emendas estendendo esse benefício aos serviços pres-
tados por empresas de navegação aérea pela neces-
sidade fundamental do setor de reduzir seus custos.

A presença do Governador do Rio de Janeiro, Mo-
reira Franco, na Secretaria de Estado, por sua larga com-
petência gerencial, é uma garantia de que todos os pro-
blemas por que passa o setor terão forte enfrentamento.

Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Concedo a palavra, como orador inscrito, 
ao Senador Anibal Diniz. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Fora do microfone) – Sr. Presidente, eu pediria 
que meu pronunciamento fosse publicado na íntegra. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exª será atendido, na forma do 
Regimento. 

Concedo a palavra, portanto, ao Senador Anibal 
Diniz, como orador regularmente inscrito. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV e 
ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna, nesta tarde, 
para prestar contas de duas atividades que dizem res-
peito diretamente ao Acre e à Bancada federal do Acre. 

O primeiro assunto diz respeito ao esforço que 
toda a Bancada federal, juntamente com o Governo 
do Estado, o Governador Tião Viana, a Procuradoria 
Geral do Estado e os procuradores todos que estão en-
volvidos nesta causa em defesa dos 11 mil servidores 
do Estado do Acre que estão ameaçados de demis-
são, por conta de terem sido contratados no período 
anterior à Constituição de 1988, alguns no período de 
transição da aplicação da Constituição de 1988. Agora, 
recentemente, houve uma decisão do Supremo Tribu-
nal Federal, no sentido de tornar esses contratos nulos 
de efeito. Dessa maneira, há um grande clamor entre 
milhares de servidores do Estado do Acre. 

Hoje, tivemos duas audiências consecutivas. Esta-
va presente toda a Bancada federal: os oito Deputados 
Federais e os três Senadores. Estivemos, inicialmente, 
com a Ministra Carmem Lúcia, quando pudemos expor 
as razões dos servidores, as preocupações todas que 
envolvem essa situação e, principalmente, a busca de 
uma alternativa para amenizar o transtorno que será 
essa recomendação para a demissão de milhares de 
servidores. E sabemos o quanto o trabalho dignifica 
as pessoas. É o trabalho que dá dignidade, que dá 
sustento à família e que dá sentido à vida. Portanto, 
estamos todos empenhados, no sentido de garantir 
o emprego desses servidores e no sentido de tentar 
sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Fede-
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ral que votaram pela inconstitucionalidade da PEC à 
Constituição estadual, proposta pela então Deputada 
Naluh Gouveia, que tornava esses contratos de acor-
do com a Constituição. Mas os ministros do Supremo 
consideraram essa PEC inconstitucional e, agora, es-
tamos numa nova batalha no sentido de encontrar um 
caminho para a modulação dos efeitos dessa medida.

Estivemos com a Ministra Carmem Lúcia e, de-
pois, com o Ministro Marco Aurélio de Mello, e os dois 
puderam ouvir, atentamente, os argumentos postos 
e os clamores. Queremos, aqui, fazer esse registro, 
porque o empenho da Bancada federal tem sido total 
nesse sentido, assim como tem sido o empenho do 
Governador Tião Viana.

Na realidade, o Governador que recebeu a pri-
meira recomendação para demissão dos servidores 
foi o Governador Jorge Viana, ainda em 2005, mas o 
Governador Jorge Viana assumiu, com muita firmeza, 
a defesa desses servidores, e conseguiu, com vários 
recursos jurídicos, a partir da Procuradoria-Geral do 
Estado, manter esses servidores. Depois, o Governador 
Binho Marques também manteve a mesma posição, o 
mesmo enfrentamento, para evitar a demissão desse 
grande número de servidores. E, agora, nós temos a 
mesma posição do Governador Tião Viana, que mobiliza 
a Procuradoria-Geral do Estado, mobiliza toda a capa-
cidade jurídica do Estado em defesa dos servidores, 
para que não haja essa demissão, para que haja uma 
modulação de maneira a minimizar o impacto do que 
seria uma tragédia para a economia do Acre, para a 
vida dessas pessoas, desses milhares de servidores, 
que dependem do seu trabalho para sobreviver.

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespec-
tadores da TV, presto contas, neste momento, desse 
trabalho que aconteceu, em conjunto com a Bancada 
federal, os oito Deputados Federais mais os três Se-
nadores. Sob a coordenação do Senador Petecão, es-
tivemos com esses dois ministros do Supremo Tribunal 
Federal, agora à tarde, no sentido de sensibilizá-los e 
de buscar uma consideração a mais para com esses 
milhares de servidores do Acre. 

Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Pre-
sidente, de extrema gravidade para o povo do Acre 
também, é a péssima notícia de que, mais uma vez, 
a licitação para a contratação da obra da ponte sobre 
o Rio Madeira vai ser suspensa, aliás, está suspensa 
por ordem judicial. Isso já foi denunciado aqui no pas-
sado e vale a pena a gente recapitular. 

A ponte sobre o Rio Madeira é uma espécie de 
entrave, e, mesmo as bancadas federais do Acre e de 
Rondônia se unificando, nunca conseguimos superar 
esse entrave. Ninguém sabe exatamente por quê. Nós 
só sabemos que existe um grupo empresarial que opera 

o sistema de balsa ali no Rio Abunã. É um serviço ex-
tremamente deficitário, que causa um transtorno terrível 
para todos que precisam se deslocar de Rio Branco para 
Porto Velho ou de Porto Velho para Rio Branco, tanto 
para o transporte de cargas quanto para o transporte 
de pessoas. Todos os veículos têm que passar por es-
sas balsas e, no período de verão, é um transtorno total 
porque o rio tem o seu nível rebaixado, e, a partir daí, 
as balsas não conseguem a mesma capacidade para 
a travessia, formando filas quilométricas todos os anos. 

Levamos esse assunto à Presidenta Dilma, que 
deu ordem expressa ao Ministério dos Transportes para 
que fosse dado encaminhamento para a construção 
dessa ponte. Isso porque nós temos a ligação com o 
Pacífico a partir da BR-364 e da BR-317, só que te-
mos um gargalo ali, na localidade do Abunã, com a 
não construção da ponte sobre o Rio Madeira. E toda 
vez que se avança no processo de licitação, algo invisí-
vel, algo que não está nessa dimensão entra e impede 
que essa licitação aconteça. Assim vem ocorrendo há 
vários anos. E a ponte sobre o Rio Madeira não sai. 

Agora, temos mais uma notícia. Estava para ser 
aberta a licitação no dia 26 de junho, mas hoje, Se-
nador Mozarildo, já temos aqui uma decisão judicial 
suspendendo a licitação, porque dizem que foram de-
tectadas irregularidades nos editais. 

Não sabemos quais irregularidades são essas, 
mas sabemos que cada dia de atraso para a licitação 
e para a contratação da obra de construção da ponte 
sobre o Rio Madeira significa mais um período de ex-
ploração desse pessoal que lucra com esse trabalho 
de balsas. E quem paga o pato é a população. 

A população sofre, mas sofre muito quando tem 
de se deslocar de Rio Branco para Porto Velho ou de 
Porto Velho para Rio Branco, principalmente no período 
de verão, que é este período que nós estamos vivendo 
agora, daqui até outubro, novembro. Quando o volume 
das águas fica bem menor, a fila que se forma chega a 
cinco, seis, dez, quinze quilômetros de distância de car-
ros esperando pela travessia. Às vezes, caminhões que 
transportam produtos perecíveis têm suas cargas estra-
gadas no caminho, exatamente por conta desse gargalo. 

Infelizmente, a péssima notícia que temos hoje 
é que, mais uma vez, a licitação para a construção da 
ponte sobre o Rio Madeira foi suspensa (...)

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – (...) por 
ordem judicial. Dessa maneira, como o objetivo era ini-
ciar essa obra ainda no mês de julho ou agosto para, 
até o final de 2014, termos a ponte concluída, com 
essa notícia, certamente teremos um atraso de não 
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se sabe mais quanto tempo para o início das obras 
da ponte sobre o Rio Madeira.

Trago aqui este lamento, porque eu não sei quais 
razões levaram o Juiz Federal de Rondônia a decidir pela 
suspensão dessa licitação, mas sei que isso causa um 
grande transtorno à população do Acre e à população de 
Rondônia que dependem dessa ponte para transitar de 
um lado para o outro, de um Estado para o outro, seja a 
serviço, seja a passeio. Esse é um transtorno incalculável 
e, ao mesmo tempo, eu posso afirmar que aqueles que 
operam o serviço de balsa agradecem por essa decisão 
judicial, porque eles vão continuar lucrando, lucrando 
muito, sobre essa deficiência, porque eles lucram mais 
quanto pior estiver esse serviço, porque mais eles co-
bram pela travessia dos carros, dos caminhões e das 
pessoas na balsa sobre o Rio Madeira. 

Então, infelizmente, não teremos o início das 
obras da ponte sobre o Rio Madeira, conforme estava 
programado, e, aí, vale, mais uma vez, reforçar às Ban-
cadas do Acre e de Rondônia: Deputados e Senadores 
precisam, novamente, se juntar para ir ao Ministério 
dos Transportes, para ir até o Juiz Federal de Rondônia 
que tomou essa decisão, para saber quais foram os 
motivos, para que as pendências que foram aponta-
das sejam resolvidas o mais depressa possível, para 
que haja essa licitação e essa obra seja executada, 
porque o povo do Acre merece o respeito de ter uma 
ponte sobre o Rio Madeira, para que (...)

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – (...) o trans-
porte e as viagens entre Rondônia e Acre, entre Porto Ve-
lho e Rio Branco, possam acontecer sem esse transtorno 
terrível que é a travessia da balsa sobre o Rio Madeira.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Concedo a palavra, para uma comu-
nicação inadiável, à Senadora Vanessa Grazziotin, do 
PCdoB do Amazonas.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e 
companheiras, Sr. Presidente, é com muita alegria que 
falo nesse momento, visto que, semana passada, dia 5, 
comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente para 
falar de um tema ligado diretamente ao meio ambiente. 

Estivemos, no período de 6 a 8 deste mês, par-
ticipando de uma importante reunião da Globe Inter-
national. Trata-se de um organismo internacional que 
congrega, agrega parlamentares de vários países do 
mundo e que tem como objetivo principal o debate acer-

ca das questões ambientais que movimentam os países 
do mundo inteiro. Foi uma reunião muito importante. 

A convite da Globe International, eu que presido o 
grupo parlamentar brasileiro dessa organização, estive 
lá participando desse evento. Também este presente 
o Senador João Capiberibe, representando o Senado 
Federal, e o Deputado Márcio Macêdo, que represen-
tou a Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, além do Brasil, diversas repre-
sentações parlamentares participaram: África do Sul, 
a própria Alemanha, que recebeu a todos com muita 
hospitalidade, Costa Rica, Dinamarca, França, Gana, 
Geórgia, Índia, Japão, México, Nigéria e Marrocos, 
além de representantes do Parlamento Europeu, do 
Peru e do Reino Unido.

O debate principal girou em torno de questões rela-
tivas ao capital natural, à natureza, debate sobre o qual os 
países todos travam internamente, ou seja, a necessidade 
não só do reconhecimento do capital natural, mas da sua 
valoração para que possa ele ser computado, Sr. Presi-
dente, nos sistemas econômicos internos de cada país.

Contamos com presenças importantes, nesse even-
to, como a do Ministro da Cooperação Econômica e De-
senvolvimento Sustentável da Alemanha, Dirk Niebel; a do 
Dr. Pavan Sukhdev, que fez a apresentação principal do 
evento, que foi um estudo, já lançado no Brasil há algum 
tempo, por ele próprio, das Nações Unidas acerca de “A 
Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade” – TEEB. 

Contamos também com a presença da Presidente 
da GEF, que é a Facilidade Ambiental Global, impor-
tante órgão financiador também de políticas ambientais 
em diversos países do mundo. 

Contamos com a presença do Primeiro-Ministro da 
Geórgia; do Diretor de Agricultura e Desenvolvimento 
Sustentável do Banco Mundial, Diretor Juergen Voege-
le. Enfim, inúmeras pessoas que debatem muito esse 
tema internacionalmente, não apenas debatem, mas 
tomam decisões, orientam na aplicação de projetos. 

Um momento importante desse evento de que 
participamos foi o lançamento, pela Globe Internatio-
nal, de um estudo que realizou acerca da legislação 
sobre capital natural em seis países. 

O Brasil não fez parte desse estudo, mas, sem 
dúvida alguma, nós deveremos, e assim pleiteamos, 
participar desses estudos internacionais.

Esse primeiro estudo acerca da legislação que 
trata do capital natural foi desenvolvido na Botswana, 
Colômbia, Costa Rica, Geórgia, Alemanha, Peru, Fili-
pinas e Reino Unido, Sr. Presidente.

De nossa parte, o Governo brasileiro, através do 
Ministério do Meio Ambiente e do Ipea, desenvolve o 
TEEB Brasil, que conhecemos como o estudo da Eco-
nomia dos Ecossistemas e da Biodiversidade.
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Temos também a exata noção de que o Parlamen-
to contribui para o avanço nacional quanto à busca do 
desenvolvimento econômico sustentável, do ponto de 
vista social e ambiental. Isso porque não podemos, Sr. 
Presidente, dissociar em momento algum, e isso está 
muito claro, não só nos debates da Globe International 
que envolve parlamentares, mas no debate também 
das Nações Unidas, no debate do Banco Mundial, da 
necessidade de se garantir a erradicação da pobreza, 
como um componente fundamental para a busca do 
desenvolvimento sustentável.

Por fim, Sr. Presidente, durante o evento, nós apro-
vamos um comunicado, que consideramos como uma 
carta de princípios e de orientação ao mesmo tempo. 
Aprovamos com algumas modificações apresentadas 
por várias delegações, inclusive pelo Brasil.

Eu gostaria aqui, Sr. Presidente, neste tempo 
que me resta, de fazer a leitura de algumas partes da 
carta que aprovamos no evento e que considero fun-
damental. A nossa participação nessa reunião foi im-
portante para vermos o quanto países têm avançado 
nessa questão. A Costa Rica, por exemplo, é um país 
que tem um exemplo muito importante a dar ao mundo 
em relação ao tratamento com o meio ambiente, ao 
tratamento com o desenvolvimento.

Na Costa Rica, Senador Cyro Miranda, já há al-
guns anos, existe uma legislação que institui o paga-
mento pela prestação de serviços ambientais. Aqui no 
Brasil, um projeto que trata da matéria tramita desde 
2007; na sequência, o próprio Governo Federal enca-
minhou um projeto de lei. Ou seja, há um projeto do 
Poder Executivo apensado ao do Deputado Anselmo 
de Jesus e que tramita desde 2007.

Nós, na Comissão de Mudanças Climáticas, em 
nosso plano de trabalho, aprovamos como uma das prio-
ridades a aprovação dessa lei importante para o Brasil, 
porque a preservação, a conservação da natureza só 
será possível – repito – com o fim da pobreza e com 
a inclusão social de todos os brasileiros e de todas as 
brasileiras, assim como de todos os povos do mundo.

Por fim, Sr. Presidente, nesse nosso comunicado, 
na condição de parlamentares e reconhecendo o pa-
pel crucial dos parlamentares e dos parlamentos nas 

diversas nações no que diz respeito à criação de es-
truturas políticas e econômicas de marco legal neces-
sárias a apoiar a contabilidade do capital natural, nos 
comprometemos com o seguinte – aí vem uma série 
de sugestões: trazer para o debate, em cada um dos 
parlamentos, essa questão da discussão dos projetos 
relativos ao capital natural; estreitar os laços e também 
no debate, na discussão, com o Ministério de Meio 
Ambiente e com o Ministério da Fazenda de cada um 
de nossos países, de tal modo que possamos avan-
çar de uma forma mais equilibrada no mundo inteiro.

Por fim, o documento final aprova uma convocatória 
de todos os parlamentares dos parlamentos que compõem 
a Globe International para participação entre 6 a 8 de ju-
nho de 2014, ano que vem, da II Cúpula de Legisladores 
para o Meio Ambiente, visto que a primeira aconteceu em 
2012, aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

Então, é com muita alegria, Sr. Presidente, que 
quero repassar à Mesa uma cópia do estudo desenvolvi-
do pela Globe International, que envolve seis nações, e 
também do comunicado aprovado pelos parlamentares.

Nós tivemos oportunidade não só de debater, de 
conhecer as experiências de outras nações, mas tam-
bém de apresentar os avanços que o Brasil tem feito 
nesse aspecto. Foi muito importante porque quando 
estávamos lá – já concluo, Sr. Presidente –, exatamente 
no dia em que estávamos lá soubemos da divulgação 
pelo governo brasileiro de dados relativos ao desma-
tamento da Amazônia. Foi o menor índice dos últimos 
25 anos. Isso não acontece por acaso; acontece devi-
do a uma política que entendemos correta, mas uma 
política que precisa avançar no sentido de garantir, 
efetivamente, o desenvolvimento sustentável do Bra-
sil e, principalmente, da Amazônia, com a inclusão de 
toda a sua população.

Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. 
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º 
do Regimento Interno.) 
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senadora Vanessa, V. Exª será atendida, 
na forma do Regimento, quanto ao pedido que fez.

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, além de 
renovar aquilo que o Senador Francisco Dornelles 
há pouco expressou da tribuna, pelo aniversário do 
nosso Presidente em exercício, Mozarildo Cavalcanti, 
Senador Cyro Miranda, faço minhas as suas palavras 
quando ele diz: “pelo que se vê, pelas aparências, é 
um jovem; mas, pela experiência, pelo trabalho, pela 
sabedoria, representa 200 anos”. Quero me associar 
a essas expressões, sem dúvida alguma.

Mas eu quero, neste instante, trazer um breve 
relato sobre algo que nós temos em Santa Catarina; 
algo ainda jovem, que começou na Serra Catarinen-
se. Refiro-me aos vinhos catarinenses. Trata-se de 
um terroir novo que se descobriu e que vem, mais 
ou menos, na altura de um paralelo que vem do Chi-
le, passa por Santa Catarina e pega a África do Sul, 
produzindo, nessas regiões, vinhos que os melhores 
enólogos mundiais, ao apreciá-los, têm lhes atribuído 
notas equivalentes aos melhores vinhos do mundo. É 
de se tirar o chapéu, como se diz na gíria. E vou trazer 
a V. Exªs um pouco dessa atividade, que fomenta o tu-
rismo, fomenta caminhadas, fomenta novos empreen-
dimentos – pequenos, naturalmente –, mas que estão 
ensejando novas oportunidades de difusão do trabalho 
dessas pessoas que se esforçam nesse sentido.

Na edição deste mês de junho, a revista Viagem 
e Turismo, principal publicação do segmento no País, 
traz uma bela reportagem sobre o mais novo polo de 
enoturismo do País. Sob o título “Serra Nova, Uva Boa”, 
a revista destaca o trabalho das vinícolas catarinenses, 
que, além de produzirem vinhos de excelente qualida-
de, têm revelado papel catalisador no desenvolvimento 
do turismo catarinense.

Diferente do que ocorreu no Rio Grande do Sul, 
onde a atividade vinícola é fruto de uma tradição her-
dada dos imigrantes italianos, os vinhos de altitude 
da Serra Catarinense, cultivados a mais de 1400m de 
altitude, são resultado de um extenso trabalho técnico 
de pesquisa, realizado por profissionais que aposta-
ram na produção.

São Joaquim é conhecida por sua temperatura, 
que no inverno facilmente cai bem abaixo de zero grau 
e a neve é uma ocorrência comum, já era reconheci-
da nacionalmente pela produção de maçãs – mais de 
60% do total produzido no País vêm daquela região 

da Serra Catarinense, pegando Freiburgo. Temos, de 
fato, ali, uma região que produz muito.

Foi a Epagri, empresa de pesquisa agropecuária 
do Estado, que constatou a adaptação de cultivares 
vitiviníferas na região. Diante dos dados apresentados, 
no ano de 1999, instalou-se em São Joaquim o primeiro 
empreendimento vitivinícola para produção comercial 
de vinhos finos de altitude.

Com muita paixão, mas, principalmente, profis-
sionalismo, logo surgiram outras vinícolas, que estão 
transformando a região. Em 2005 foi criada a Acavitis 
– Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos 
Finos de Altitude, que hoje congrega mais de 20 produ-
tores. Com a vital participação do Sebrae – que, além 
de contribuir para a organização do setor e fortaleci-
mento da marca, hoje trabalha na criação de toda uma 
cadeia produtiva associada ao turismo –, a Acavitis 
hoje celebra os resultados.

Aliás, quando Presidente do BRDE, o banco 
de desenvolvimento, participamos diretamente disso. 
Principalmente o Senador Luiz Henrique, então Gover-
nador, motivou a caminhada nesse terroir novo com a 
redução do ICMS.

Atualmente, são centenas de hectares de vinhe-
dos plantados na Serra Catarinense, em altitudes que 
variam de 900 a 1,4 mil metros, não somente em São 
Joaquim, mas também em Campo Belo do Sul, Água 
Doce, Caçador, Videira e outras regiões. São dezenas 
de espécies cultivadas, como cabernet sauvignon, mer-
lot, pinot noir, cabernet franc, sangiovese, sauvignon 
blanc, chardonnay, tinta roriz, touriga nacional, trinca-
deira e malbec, entre outras, que se transformam em 
vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes de exce-
lente qualidade.

O reconhecimento nacional não tardou a chegar. 
Os rótulos catarinenses já ganharam uma série de prê-
mios e estão classificados entre os melhores vinhos 
produzidos no País, igualando-se em qualidade com 
concorrentes tradicionais, como Chile e Argentina.

A atividade vinícola, além de produzir seus resul-
tados econômicos diretos, é reconhecidamente uma 
fonte de atração turística internacional. A exemplo do 
que acontece na França, Portugal, Itália e nos vizi-
nhos já citados (Chile e Argentina), milhares de turis-
tas viajam para as regiões produtoras atrás das belas 
paisagens e de todo o clima que envolve o plantio e 
processamento das uvas.

Essa indústria, que oferece tantas oportunidades 
e traz consigo um imenso potencial agregador, com 
capacidade de promover o desenvolvimento social e 
econômico das regiões em que está instalada, não tem 
recebido, eu diria, o melhor apoio ou o apoio necessário.
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A carga tributária, por exemplo, que castiga de 
forma implacável empreendedores de qualquer setor 
da economia brasileira, é particularmente cruel com 
os produtores de vinhos. O consumidor que se depara 
com uma garrafa de vinho no supermercado deve sa-
ber que, do valor total do produto, aproximadamente 
65% são impostos, tributos e taxas.

Finalmente, agora, compulsoriamente, todos terão 
o direito de conhecer os valores que serão recolhidos 
a título de imposto sobre quanto se paga em qualquer 
produto neste País. É uma norma que entrou em vigor 
agora. E isso, sem dúvida alguma, vai ajudar a escla-
recer o consumidor sobre o quanto está pagando.

Para piorar, pelo fato de tratar-se de uma be-
bida alcoólica – a despeito de seu enquadramento 
tributário em muitos países europeus ser o mesmo 
de qualquer alimento –, os produtores de vinho não 
podem ter acesso ao Simples Nacional, programa 
que reduz a carga e simplifica bastante a forma de 
arrecadação de impostos para micro e pequenos 
empresários.

Mesmo tendo produções pequenas, os vinicul-
tores pagam impostos de “gente grande”, tornando a 
atividade extremamente onerosa, custo que, obviamen-
te, é repassado ao consumidor. Como consequência, 
temos uma aberração mercadológica: os consumidores 
encontram, nas prateleiras dos supermercados, vinhos 
importados do Chile, por exemplo, com preços muito 
inferiores ao dos concorrentes nacionais.

É que o Chile isenta, na saída de lá, de quaisquer 
impostos os seus produtos de exportação.

O mesmo fenômeno acontece com os produtores 
artesanais de cerveja, outro mercado que está flores-
cendo em nosso Estado, com o mesmo potencial de 
benefícios do vinho.

Os pequenos produtores, que trabalham com 
produtos de alta qualidade, em processos artesanais 
que resultam em poucos litros mensalmente, pagam 
os mesmos impostos que as multinacionais do ramo. 
Ou seja, não é só do vinho; isso ocorre mesmo para 
os que fazem o chope artesanal, a cerveja artesanal, 
produtores familiares de pequenas quantidades, que 
geram emprego, motivam o turismo, fazem casas de 
enxaimel, fazem pousadas, promovem a circulação 
de turistas para visitar as altitudes, para visitar os 
canyons daquela região. Quer dizer: fomentam essas 
atividades, mas, infelizmente, têm que pagar pesa-
dos impostos, não podem se enquadrar ao Simples, 
têm que pagar impostos como os grandes produtores 
multinacionais.

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Já encerro, Sr. Presidente.

Para corrigir essa distorção, propusemos, no 
ano passado um projeto de lei que permite a inclusão 
dessas empresas no Simples Nacional, ou seja, tão 
somente igualando seus direitos aos de qualquer outro 
empreendedor nacional.

Esperamos que o Brasil não dê as costas 
para essa – com o perdão do trocadilho – frutífera 
oportunidade, que alia perfeitamente o desenvol-
vimento econômico e social com preservação do 
meio ambiente.

Acho que é uma proposição que facilita, que vai 
ao encontro, que protege. Não é porque tem um pouco 
de álcool o vinho produzido artesanalmente – o mesmo 
da cerveja -, mas é que a produção é em pequenas 
quantidades e estimula o turismo, estimula o emprego, 
gera oportunidades de desenvolvimento, não só no meu 
Estado, não só no Rio Grande do Sul ou no Paraná, 
mas no Brasil inteiro. Pequenos negócios, com isso, 
poderiam ser enquadrados no Simples, visto que não 
são grandes produtores.

Por isso, vale a pena lutarmos por esse encami-
nhamento, que ajudará, e muito, sem dúvida alguma, 
a dar oportunidades, inclusive interiorizando o desen-
volvimento, desenvolvendo as menores localidades 
deste País, oportunizando a sustentabilidade do meio 
ambiente e, ao mesmo tempo, a geração de empre-
go e renda.

Muito obrigado, Sr Presidente, por esta oportu-
nidade.

O SR PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 
PTB – RR) – Concedo a palavra, para uma comu-
nicação inadiável, à Senadora Lídice da Mata do 
PSB da Bahia.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores e Senadoras, 
caros ouvintes que nos acompanham pelos veículos 
de comunicação do Senado, desde meados de 1990, 
Presidente, quando o Brasil começou a conquistar a 
estabilidade econômica e viu aumentada a sua com-
petitividade externa, o País vem colhendo safras re-
cordes de grãos.

As divisas geradas por esse setor têm ajudado 
a transformar o campo, trazendo progresso a diver-
sas regiões do Brasil, e sendo também importante 
esteio para os avanços sociais verificados nos últi-
mos anos, que têm beneficiado a população brasileira 
como um todo.

Caso as expectativas da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) se confirmem, o Brasil colherá, 
na safra 2012/2013, algo em torno de 184,3 milhões 



35746 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

de toneladas de grãos, quase 11% a mais do que a 
safra 2011/2012.

Chegamos a um estágio, entretanto, em que os 
gargalos no escoamento da produção começam a 
criar obstáculos ao desenvolvimento do setor, o que 
não é bom para o Brasil nem para os brasileiros. Nesta 
oportunidade, gostaria de abordar um desses garga-
los, que é a questão da armazenagem de grãos, e o 
farei rapidamente.

Semana passada, na quarta-feira última, parti-
cipamos do lançamento do Plano Safra no Palácio do 
Planalto. A Presidente da República anunciou como 
meta R$25 bilhões para a construção de armazéns 
privados no País, nos próximos cinco anos, e anun-
ciou ainda que a Conab investirá R$500 milhões para 
a modernização e também para a duplicação da sua 
capacidade de armazenamento.

Segundo a Conab, a capacidade estática de ar-
mazenagem do Brasil é da ordem de 145 milhões de 
toneladas. Em outras palavras, há um déficit de ar-
mazenagem de algo em torno de 35%, quando o ide-
al, segundo a Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO), é que haja folga de 
20% além do volume de produção.

Para a safra 2013/2014, o Ministério da Agricul-
tura trabalha com a previsão de crescimento de 10,8% 
em relação à safra atual, o que agravará ainda mais o 
problema já crônico de armazenagem.

Diante dessa realidade, precisamos que o País 
crie e defina uma Política Nacional de Armazenagem 
que contemple metas de curto, médio e longo prazo. 
Somente com a implantação de uma política especí-
fica será possível eliminar esse gargalo.

É preciso lembrar que a capacidade de armaze-
nagem é uma variável importantíssima, tanto para o 
agronegócio quanto para o aperfeiçoamento da política 
de estoques reguladores do governo.

Para o setor, armazenar é vital, tendo em vista 
que permite ao produtor vender sua safra quando o 
mercado alcançar preços competitivos. Sem armazéns 
suficientes, o agricultor é obrigado a vender logo seus 
grãos. Se não o fizer, corre o risco de perder a produção.

Portanto, essa concessão de crédito que a Presi-
dente da República anunciou é extremamente impor-
tante. Ela será de crédito a juros menores e irá apoiar 
novos investimentos na estrutura de armazenagem. 
Trata-se, portanto, de investimento no futuro do País. 
Também visa tornar a rede de armazenamento mais 
eficiente, pela qual os agricultores poderão otimizar a 
distribuição e fazer com que os alimentos cheguem 
mais rapidamente aos consumidores, reduzindo a in-
flação e os efeitos da seca no Nordeste, especialmente.

Além do apoio para a construção de novos arma-
zéns privados que já se encontram contemplados no 
Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014, considero im-
portante que também sejam realizados investimentos 
na construção de novos armazéns da Conab. Esses 
armazéns são fundamentais para a política de esto-
ques reguladores do Governo, uma vez que permitem 
à Conab estocar grãos em regiões estratégicas do 
País, comprando a safra quando os preços do produtor 
forem insatisfatórios e vendendo-a quando os preços 
aumentarem demasiadamente. 

Os estoques reguladores são fundamentais para 
a manutenção da competitividade da agricultura, uma 
vez que contribuem para gerar estabilidade de preços. 
Em outras palavras, diminuem os riscos da produção 
agrícola, que já são grandes por natureza, pois ga-
rantem ao produtor uma remuneração minimamente 
aceitável e também beneficiam o pequeno produtor, 
que pode adquirir produtos a custos mais acessíveis.

Sr. Presidente, ao defender a elaboração de uma 
Política Nacional de Armazenagem, eu gostaria de 
destacar o exemplo da Bahia. Nesta safra 2012/2013, 
meu Estado foi um dos mais castigados pela seca, o 
que acarretou uma diminuição de 7,93% na colheita 
de grãos em relação à safra 2011/2012.

(Soa a campainha.)

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Já 
finalizo Sr. Presidente.

Teremos uma produção de aproximadamente 
6,3 milhões de toneladas de grãos. A recuperação da 
produção que esperamos que ocorra na próxima safra 
deve agravar o problema de armazenamento.

Por isso, na semana passada encaminhei solici-
tação ao Presidente da Conab no sentido de viabilizar 
a instalação de dois novos armazéns desta companhia 
no Estado da Bahia, sendo um no Município de Luís 
Eduardo Magalhães, no oeste baiano, de grande ca-
pacidade, em torno de 100 mil toneladas, e outro em 
Juazeiro, Município do norte do Estado, de capacida-
de menor. 

Defendo que é preciso, ainda, aumentar os inves-
timentos na construção de armazéns da Conab, tão 
importantes para a política de estoques reguladores 
e para a distribuição de alimentos aos mais pobres.

Quero ressaltar...

(Interrupção do som.)

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) 
– Rapidamente, Sr. Presidente. Já termino. (Fora do 
microfone.)... que a situação que vivemos agora, na 
seca, com a dificuldade de abastecimento de milho, 
pode ser muitas vezes diminuída se nós tivermos a 
possibilidade desses armazéns. 
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O oeste baiano possui uma posição geográfica 
privilegiada para o escoamento da produção de grãos, 
quando comparada às regiões produtoras como Mato 
Grosso. Enquanto este Estado dista 2 mil quilômetros 
do Porto de Santos, metade dessa distância separa a 
região oeste da Bahia dos portos localizados no litoral 
de nosso Estado.

Em termos de frete, estima-se que o transporte da 
soja baiana custe 30% menos do que o da soja de Mato 
Grosso para o Porto de Santos. Uma forma comple-
mentar de melhorar o planejamento e o escoamento da 
produção baiana seria investir pesadamente em arma-
zenagem, até mesmo dentro das propriedades rurais, 
o que permitiria aos produtores vender sua produção 
no momento certo, gerando benefícios econômicos 
e sociais para a região, para a Bahia e para o Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, o fundamental é que nós 
possamos aqui, mais uma vez, destacar a necessidade 
de se planejar e a necessidade de termos uma política 
nacional de armazenagem, para que nós possamos 
prevenir que esse Brasil que tanto produz grãos tenha 
regiões bastante desabastecidas. Portanto, necessita-
mos de um planejamento racional da armazenagem 
da nossa produção. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Antes de anunciar o próximo orador 
inscrito, a Presidência lê expedientes que se encon-
tram sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 
Bloco/PTB – RR) – A Presidência designa, como 
membro titular, o Deputado Mandetta, em substitui-
ção ao Deputado Ronaldo Caiado, e, como membro 
suplente, o Deputado Rodrigo Maia, em substituição 
ao Deputado Mendonça Filho, para integrarem a Co-
missão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória n° 618, de 2013, conforme o Ofício n° 
163, de 2013, da Liderança do Democratas na Câ-
mara dos Deputados.

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

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 163-L-Democratas/13

Brasília, 10 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão  Mista destinada 
a emitir parecer à Medida Provisória nº 618/13, que 
“Altera a Lei nº 10.552, de 13 de novembro de 2002, 
para dispor sobre a concessão de garantia da União a 
entidades controladas indiretamente pelos entes da Fe-

deração; autoriza o aumento do capital social da VALEC 
– Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a 
União a renegociar condições financeiras e contratuais 
das operações de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômicos e Social – BNDES que 
menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos 
Municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de 
agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito 
ao BNDES, no montante de até R$15.000.000.000,00 
(quinze bilhões de reais), em condições financeiras e 
contratuais que permitam o seu enquadramento como 
instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento 
patrimonial que venha a substituí-lo na formação do 
patrimônio de referência; promove ações de coopera-
ção energética com países da América Latina; e dá 
outras providências”, em vagas existentes.
 
TITULAR SUPLENTE
Deputado Mandetta Deputado Rodrigo Maia

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – A Senhora Presidente da República 
adotou, em 6 de junho de 2013, e publicou no Diário 
Oficial da União de 7 de junho de 2013, a Medida Pro-
visória nº 619, de 2013, que autoriza a Companhia 
Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do 
Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão 
e na fiscalização de obras e serviços de engenharia 
relacionados à modernização, construção, ampliação 
ou reforma de armazéns destinados às atividades de 
guarda e conservação de produtos agropecuários; alte-
ra as Leis n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e n° 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a condição 
de segurado especial, o Decreto-Lei nº 167, de 14 de 
fevereiro de 1967 e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, para dispor sobre prazos do penhor rural, 
e as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009 e 
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; atribui força de 
escritura pública aos contratos de financiamento do 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata 
a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, 
celebrados por instituições financeiras por meio de 
instrumentos particulares; institui o Programa Nacio-
nal de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 
Tecnologias Sociais de Acesso à Água – Programa 
Cisternas; e dá outras providências.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 
1, de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:
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SENADORES

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

TITULARS SUPLENTES
Eunício Oliveira 1. Ana Amélia
Francisco Dornelles 2. Kátia Abreu
Sérgio Petecão 3. Romero Jucá
Paulo Davim 4. Vital do Rêgo
Ricardo Ferraço 5.

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

TITULARS SUPLENTES
Wellington Dias 1. Eduardo Lopes
Acir Gurgacz 2. Randolfe Rodrigues
Rodrigo Rollemberg 3. Walter Pinheiro
Inácio Arruda 4. Zezé Perrella

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

TITULARS SUPLENTES
Aloysio Nunes Ferreira 1. Alvaro Dias
Cássio Cunha Lima 2. Paulo Bauer
Jayme Campos 3. Wilder Morais

Bloco Parlamentar União e Força  
(PTB/PR/PSC/PPL)

TITULARS SUPLENTES
Eduardo Amorim 1. Alfredo Nascimento
Gim Argello 2. Armando Monteiro

Deputados 
PT

TITULARS SUPLENTES
José Guimarães 1. Sibá Machado
Valmir Assunção 2. Luiz Couto

PMDB

TITULARS SUPLENTES
Eduardo Cunha 1. Darcísio Perondi
Marcelo Castro 2. Edinho Araújo

PSD

TITULARS SUPLENTES
Eduardo Sciarra 1. Guilherme Campos
Eleuses Paiva 2. Heuler Cruvinel

PSDB

TITULAR SUPLENTE
Carlos Sampaio 1. João Campos

PP

TITULAR SUPLENTE
Arthur Lira 1. Roberto Britto

DEM

Abelardo Lupion 1. Ronaldo Caiado

PR

TITULAR SUPLENTE
Anthony Garotinho 1. vago

PSB

TITULAR SUPLENTE
Beto Albuquerque 1. Glauber Braga

PDT

TITULAR SUPLENTE
André Figueiredo 1. Salvador Zimbaldi

Bloco (PV/PPS)

TITULAR SUPLENTE
1.

PTB

TITULAR SUPLENTE
Jovair Arantes
1. Antonio Brito

PRTB* 
* Rodízio nos termos do  

art. 10-A do Regimento Comum

TITULAR
SUPLENTE
Aureo 1.

O calendário de tramitação da Medida Provisória 
será publicado.

É o seguinte o calendário:

– Publicação no Diário Oficial da União: 7-6-2013
– Designação da Comissão: 11-6-2013 (SF)
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação.
– Emendas: até 13-6-2013 (6 dias após a pu-
blicação).
– Prazo na Comissão: Declaração incidental 
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, 
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo 
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita 
a comunicação à Câmara dos Deputados por 
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN. 
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 4-7-
2013 (até 28º dia).
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– Recebimento previsto no Senado Federal: 
4-7-2013.
– Prazo no Senado Federal: de 5-7-2013 a 1º-
8-2013 (42º dia).
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 1º-8-2013.
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 2-8-2013 a 4-8-2013 (43º ao 45º dia).
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de 5-8-2013 (46º dia).
– Prazo final no Congresso: 19-8-2013.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os ofícios das lideranças:

Of. nº 128/2013 – BLUFOR

Brasília, 7 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim, como membros titulares e os 
Senadores Alfredo Nascimento e Armando Monteiro, 
como membros suplentes, para integrarem a Comis-
são Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 
619, de 2013, que “Autoriza a Companhia Nacional de 
Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S. A. ou 
suas subsidiárias para atuar na gestão e na fiscaliza-
ção de obras e serviços de engenharia relacionados 
à modernização, construção, ampliação ou reforma 
de armazéns destinados às atividades de guarda e 
conservação de produtos agropecuários; altera as 
Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e nº 8.213, de 
28 de junho de 1991, para dispor sobre a condição 
de segurado especial, o Decreto-Lei nº 167, de 14 de 
fevereiro de 1967 e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, para dispor sobre prazos do penhor rural, 
e as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009 e 
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; atribui força de 
escritura pública aos contratos de financiamento do 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata 
a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, 
celebrados por instituições financeiras por meio de 
instrumentos particulares, institui o Programa Nacio-
nal de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 
Tecnologias Sociais de Acesso à Água – Programa 
Cisternas; e dá outras providências”.

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

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

Of. nº 32/13-GLDEM

Brasília, 10 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Sr. Senador 

Jayme Campos, como titular e o Senador Wilder Mo-
rais, como suplente, para integrarem a Comissão Mis-
ta, incumbida de estudo sobre a Medida Provisória nº 
619, de 2013.

Atenciosamente, – Senador José Agripino,  
Líder do Democratas.

Ofício nº 164-L-Democratas/13

Brasília, 10 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, 

como membro suplente, e o Deputado Abelardo Lu-
pion, como membros titular, a Comissão Mista desti-
nada a emitir parecer à Medida Provisória nº 619/13, 
que “Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento 
a contratar o Banco do Brasil S. A. ou suas subsidiá-
rias para atuar na gestão e na fiscalização de obras 
e serviços de engenharia relacionados à moderniza-
ção, construção, ampliação ou reforma de armazéns 
destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a condição de segurado especial, o 
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições finan-
ceiras, por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias sociais de Acesso à 
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”, 
em vagas existentes.

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, 
ao Senador Cyro Miranda, como orador regularmente 
inscrito pelo PSDB de Goiás.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de 
dizer que tenho o privilégio, através desta tribuna, de 
parabenizá-lo pelo dia de hoje, pelo seu aniversário, 
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e desejar-lhe uma estrada longa, bem pavimentada, 
com sabedoria. Que Deus o proteja!

Srªs e Srs. Senadores, comunicação da nossa 
Casa, do Senado, Rádio, TV e Agência, amigos.

Nunca vimos tantas manchetes e matérias, ao 
longo de apenas uma semana, apontando um cenário 
tão sombrio para a economia brasileira: “Equipe eco-
nômica abandona metas”, diz O Estado de São Paulo; 
“Risco Brasil sobe 25% em um mês e é o maior é um 
ano”, continua mais adiante; “Alimentos voltam a subir, 
dólar dispara e atropela BC”, diz o Correio Braziliense 
de hoje; “Brasileiros empurram 2013 com a barriga”, 
dizia O Globo ontem. O fato é que, – lamentavelmen-
te, uma percepção geral, tanto de especialistas quan-
to dos eleitores – o Governo Dilma perdeu as rédeas 
da economia.

É sintomático quando, diante de um grave quadro 
como o que vivemos, autoridades do Governo tentam 
minimizar a queda da popularidade da Presidente Dil-
ma. Não conseguem entender que os problemas do 
Brasil não se resumem às críticas da oposição e dos 
pessimistas de plantão.

Aliás, há mais de um ano, estamos, Sr. Presidente, 
através desta tribuna, alertando o Governo desse pro-
blema e desse caos econômico de que estamos à beira.

A equipe econômica precisa cair na real e ana-
lisar com a devida atenção as razões que levaram 
a Standard & Poor’s a rever a nota do Brasil. Talvez 
entendam que a forma como a economia está sendo 
conduzida levará o País a jogar por terra o esforço de 
duas décadas no sentido da estabilização. A agência 
justificou o rebaixamento diante do crescimento fraco 
do País, do investimento declinante do setor privado e 
da deterioração da política fiscal do Governo.

É exatamente esse aspecto que nos preocupa 
mais, como um brasileiro, que, mesmo em campo polí-
tico oposto, não torce pelo fracasso do Governo Dilma. 
Se a Presidente fracassar, será o fracasso do Brasil.

Mas será que a equipe econômica e a própria 
Presidente têm consciência de que estão no rumo er-
rado, ou pensam que apenas alguns ajustes poderão 
salvar o Governo de um fiasco?

O quadro negativo da economia não é momentâ-
neo, tampouco pode se justificar por cenários externos. 
O Brasil foi conduzido à situação atual por uma suces-
são de erros de natureza macroeconômica. O maior 
de todos foi acreditar nesse mito do Estado forte, que 
interfere nos setores produtivos de forma arbitrária e 
sem lógica, quebra regras contratuais e assusta os 
investidores; gasta a rodo criando novos ministérios e 
secretarias e parece acreditar que ninguém está ven-
do a queda acentuada das condições de estabilidade 
e do poder aquisitivo.

A gigantesca máquina pública fez encolher o su-
perávit primário de 4,33% do PIB no primeiro quadri-
mestre de 2012 para 2,7% no mesmo período de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Senador Cyro, V. Exª me permite uma 
interrupção breve? É para anunciar a presença nas 
nossas galerias dos alunos do Ensino Fundamental da 
Escola Classe da 314 Sul, Asa Sul, daqui de Brasília, 
Distrito Federal. Sejam bem-vindos à nossa sessão.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Que sejam muito bem-vindos.

Em um ano, Presidente, perdemos mais da me-
tade do superávit. 

Senador Lindbergh, nesse ritmo, em mais um ou 
dois anos, já não teremos a economia necessária para 
o pagamento dos juros de dívida pública.

O déficit externo, por sua vez, passou de US$17,4 
bilhões para US$33 bilhões.

Senador Alvaro Dias, a balança comercial está 
negativa em mais de US$5 bilhões.

Há grande probabilidade de um aumento substan-
cial da dívida do Governo e da erosão da estabilidade.

Já ficou claro para o mundo que a elevação subs-
tancial do crédito por parte dos bancos públicos para 
estimular a demanda doméstica poderá apresentar 
problemas de qualidade e liquidez.

O BNDES terá uma conta salgada pela frente, 
que contribuirá para o provável desequilíbrio fiscal nos 
próximos anos.

Em 2009, R$44 bilhões em empréstimos do BN-
DES eram passíveis de receber subsídios do Tesouro. 
Em 2013, esse valor saltou sete vezes e é de R$320 
bilhões.

O quadro que constatamos hoje, Sr. Presidente, 
em que a credibilidade do Brasil se perde, é o resul-
tado de sucessivas manobras contábeis para tentar 
esconder o excessivo gasto público.

A verdade é que o Governo está passando um 
cheque sem fundo que vai cair nas mãos do sucessor 
da Presidente Dilma.

Nesse ritmo, será preciso refazer todo o percurso 
em direção à estabilidade econômica, há muito aban-
donada pelo Governo.

Vejam, Sras e Srs. Senadores, a que ponto che-
gamos: a caderneta de poupança pode voltar a render 
0,5% ao mês, mais TR, a partir de agosto, quando, 
segundo as expectativas, a taxa de juros deve chegar 
a 9% ao ano.

Estamos próximos à inflação de dois dígitos!
O Governo não consegue perceber o que a dona 

de casa e o contribuinte já viram há muito tempo: o 
salário perdeu o poder de compra e ameaça, sobre-
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tudo, os milhares de brasileiros que migraram para a 
classe média.

Tudo está subindo: os preços das mensalidades 
escolares, dos planos de saúde, do transporte e da 
compra do mês.

Não é por acaso que o aumento do consumo 
das famílias no primeiro trimestre foi inexpressivo em 
relação ao último trimestre de 2012.

Será que o Governo pensa que a dona de casa 
que vai toda semana fazer as suas compras de super-
mercado com a mesma lista não vê que, mês a mês, o 
seu poder de compra está sendo reduzido e que cada 
vez ela leva um produto a menos para a casa?

Entre os pequenos empresários, o crédito está 
mais caro e a demanda mais fraca, o que reduz inves-
timentos e contratações.

As políticas de incentivos fiscais e ao consumo 
estão esgotadas.

Tanto as empresas quanto as famílias colocaram 
o pé no freio.

Só há uma maneira de reverter esse quadro: o 
Brasil precisa de um choque de gestão, com metas 
fiscais e marcos regulatórios estáveis.

Sr. Presidente, eu, como partido de oposição, 
torço para que a Presidente Dilma perca as eleições, 
mais pela vontade dos brasileiros e não pelo caos 
econômico.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Concedo a palavra, como Líder, ao Se-
nador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Parlamentares, eu quero, hoje, 
muito rapidamente, em nome da Liderança do Parti-
do Socialista Brasileiro, registrar, com muita alegria, 
o lançamento do Parque Científico e Tecnológico da 
Universidade de Brasília.

A UnB é uma instituição da maior respeitabilidade, 
uma das maiores e melhores universidades brasileiras. 
Hoje, conta com 2.241 professores, 400 laboratórios, 
414 grupos de pesquisa, 82 cursos de graduação, 84 
cursos de mestrado, 62 cursos de doutorado, e 39.917 
alunos.

O Parque Científico e Tecnológico do Distrito 
Federal é um sonho antigo de diversos brasilienses e 
brasileiros que estão na UnB, há anos, e que vêm se 
envolvendo nesse projeto.

Eu quero aqui registrar a importância, para a 
implantação do Parque Científico e Tecnológico, do 
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Universidade de Brasília (CDT), que será o gestor des-
se parque, e que tem sido um grande incentivador da 

inovação no Brasil e, desde 2006, vem defendendo a 
ideia da implantação desse parque.

É importante registrar que esse parque, lançado 
hoje pelo Reitor Ivan Camargo, pela Vice-Reitora Sônia 
Báo, com a participação do Presidente da Câmara Le-
gislativa, Deputado Wasny de Roure, e de vários outros 
representantes do Governo do Distrito Federal, de ou-
tras instituições, do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
tem basicamente três grandes suportes.

O Centro de Biotecnologia Molecular busca criar 
um ambiente apropriado para promover o desenvolvi-
mento de projetos biotecnológicos envolvendo as com-
petências dos laboratórios de biologia molecular e de 
microbiologia molecular e biotecnologia com o setor 
empresarial. É importante registrar a competência reco-
nhecida da Universidade de Brasília no que se refere à 
área de biotecnologia e também é importante registrar 
aqui que o prédio do Centro de Biotecnologia Molecular 
contou com o apoio da Bancada do Distrito Federal, 
que, através de emendas parlamentares, garantiu a 
construção desse prédio, cujo processo licitatório já 
está sendo concluído para ser iniciada a construção.

Mas teremos também, no Parque Científico e 
Tecnológico da Universidade de Brasília, um hotel de 
projetos tecnológicos e um laboratório de engenharia 
biomédica, cuja construção foi iniciada hoje, com o 
lançamento da pedra fundamental.

Nesse parque, contaremos com diversas áre-
as de atuação, a saber: biotecnologia; tecnologia de 
informação e comunicação; tecnologia biomédica; 
energia; nanotecnologia; fármacos e medicamentos; 
tecnologias ambientais; tecnologias de educação; e 
tecnologias sociais.

Nós tivemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, um avanço muito grande no País com a apro-
vação da Lei de Inovação, que vem garantir e permitir 
uma interação cada vez maior entre universidades e 
empresas.

Sabemos que a universidade...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – ... tem sido responsável pela produção do co-
nhecimento. O Brasil está numa posição expressiva, 
no cenário mundial, na produção de conhecimento, em 
publicações científicas, mas nós não temos o mesmo 
desempenho no que se refere ao registro de patentes, 
ao desenvolvimento de tecnologias.

Daí a necessidade de uma integração cada vez 
maior – integração essa prevista na Lei de Inovação – 
entre as universidades e as empresas, compartilhando 
laboratórios, compartilhando espaços, garantindo a in-
cubação de empresas de base tecnológica na área da 
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universidade, e, com isso, agregando valor, agregando 
conhecimento às universidades e cumprindo aquela 
missão fundamental da universidade de unificar, de 
unir ensino, pesquisa e extensão.

Por isso, foi com muita alegria...

(Interrupção do Som.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Foi com muita alegria que participei, hoje, do 
lançamento do Parque Científico e Tecnológico da Uni-
versidade de Brasília. Sabemos que essa é a grande 
vocação de Brasília.

Nós temos, como disse, uma instituição âncora, 
fundamental, de vanguarda: a Universidade de Brasília. 
Nós temos aqui cinco centros da Embrapa, nós temos 
uma sede da Fiocruz. Temos universidades importan-
tes como a Universidade Católica...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – ... que também vem-se destacando na produção 
de conhecimento científico.

A articulação de todas essas instituições pode e 
deve fazer do Distrito Federal um grande polo de conhe-
cimento científico e tecnológico, ajudando a capacitar 
nossos gestores, a melhorar a qualidade do ensino no 
Distrito Federal e a produzir riqueza, agregando valor 
a nossa produção.

Portanto, parabéns à Universidade de Brasília! 
Parabéns ao Reitor Ivan Camargo, parabéns à Vice-
-Reitora Sônia Báo por essa iniciativa da maior impor-
tância para o futuro da UnB e para a inserção cada vez 
maior da UnB no campo produtivo no Distrito Federal 
e em toda a região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollem-
berg, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Cyro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Rollemberg.

O próximo orador inscrito é o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Cyro Miranda, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, o Senador Cyro Miranda, há 
pouco, apresentou desta tribuna um diagnóstico sobre 
o desempenho do Governo e as consequências desse 
desempenho claudicante, inseguro e incompetente.

A população começa a sofrer as consequências 
e começa também a abrir os seus olhos, Senador.

Veja a conclusão da pesquisa CNT, divulgada hoje.

De forma geral, nota-se queda do otimismo em 
relação a temas centrais como emprego, renda men-
sal, além de piora em temas como saúde, educação 
e segurança.

Saúde, educação e segurança são setores da Ad-
ministração Federal condenados reiteradamente pela 
opinião pública brasileira nas mais diversas pesquisas 
realizadas, e, nesta, há um aumento da insatisfação 
em relação ao desempenho do Governo nessas áreas 
essenciais para a vida de todos os brasileiros.

Os números indicam oscilação negativa dos ín-
dices de popularidade da Presidente Dilma Rousseff, 
tanto na avaliação quanto na aprovação pessoal, em 
consequência da percepção do aumento da inflação, 
que impacta de forma moderada e elevada a renda 
familiar do brasileiro. V. Exª fez referência, no seu dis-
curso, ao impacto que produz agora o recrudescimento 
da inflação, sobretudo nos alimentos, que afeta espe-
cialmente a vida dos mais pobres neste País.

É importante também alertar que, além da infla-
ção, temas como baixo investimento público, paralisia 
do Governo Federal com obras, balança comercial e 
alta do dólar, que afeta principalmente as classes mé-
dia e média alta, podem se tornar um problema para 
o Governo.

Portanto, quando se faz uma pesquisa, é preci-
so que se interprete, que se leia e, sobretudo, que se 
faça a leitura correta dos números que são apontados 
pelos institutos de pesquisa.

Nessa pesquisa, por exemplo, a manchete do 
jornal diz que Dilma se elege no primeiro turno. Mas 
como se elege no primeiro turno? Se essa pesquisa 
indica que 73% dos eleitores não possuem candidato 
para a Presidência da República, como pode alguém 
se eleger no primeiro turno?

Este índice é o mais importante da pesquisa, no 
meu entendimento: 73% afirmam não possuir candi-
dato à Presidência da República neste momento. É 
um índice que condena o desempenho do Governo. É 
um índice que condena o desempenho da Presidente 
da República.

É natural que quem está exercendo o poder cir-
cunstancialmente tenha o benefício do conhecimento 
pleno da população – Dilma Rousseff é conhecida por 
95,5% dos brasileiros. Além disso, há uma tendência 
natural, especialmente daqueles eleitores mais tími-
dos, ao serem consultados sobre a intenção de voto, 
de afirmarem com a maior facilidade que votam em 
quem já está na Presidência da República.

Portanto, esse percentual de 73% de brasileiros 
que afirmam não possuir candidato a Presidente da 
República é a maior condenação explícita ao governo 
Dilma nessa pesquisa de opinião pública.
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Mas, Sr. Presidente, hoje a Comissão de Meio 
Ambiente e Fiscalização e Controle aprovou requeri-
mento, de minha autoria e do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, que convoca o Presidente da Caixa Econô-
mica, Jorge Hereda, para que preste esclarecimentos 
sobre a babel em que se transformou o programa Bol-
sa Família. Na verdade, o Sr. Hereda deve explicações 
– e muitas explicações – nesta sua vinda ao Senado.

O apelo que fazemos é para que a Presidência 
da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Con-
trole o convide rapidamente, porque nós já estamos 
acostumados. Requerimentos são aprovados e não há 
providência para que o convidado venha ao Congresso, 
e ao Senado especialmente. Nesse caso, é importante.

Há poucos dias, nós tivemos essa enorme lam-
bança, inclusive com a tentativa de incriminar a opo-
sição, quando, na verdade, a responsabilidade por 
aquele episódio lastimável, com milhares de pessoas 
acorrendo às agências da caixa Econômica Federal 
para retirar o Bolsa Família, aquela lambança enorme 
teve origem exatamente entre os gestores do progra-
ma Bolsa Família, e foi a razão primordial para esse 
convite ao Presidente da Caixa Econômica Federal.

Hoje, notas veiculadas no UOL, com base em 
relatórios de fiscalização da Controladoria-Geral da 
União, mostram que “servidores, empresários, produ-
tores rurais, alunos de escolas particulares, familiares 
de autoridades e até pessoas falecidas constam na 
lista de beneficiários do Bolsa Família.” Pasmem, Srs. 
Senadores! Empresários, proprietários rurais e fan-
tasmas. Falecidos continuam recebendo os recursos 
do Bolsa Família. 

Esse que é o programa que alavanca o prestígio 
popular da Presidência da República, antes e agora. É 
esse o programa que o PT usa como mote da sua po-
pularidade, como esteio maior da sua gestação. Esse 
é um programa que apresenta um festival de irregulari-
dades. Servidores, empresários, produtores rurais, alu-
nos de escolas particulares, familiares de autoridades 
e até pessoas falecidas recebendo o Bolsa Família! 

Há poucos dias, todos nós vimos no Jornal Na-
cional, o jornal de maior audiência no País, uma se-
nhora elegante, com um brinco vistoso, uma bijuteria 
de bom gosto, essa senhora afirmando: “Olha, eu fui 
depositar o dinheiro do meu marido na caderneta de 
poupança e aproveitei para retirar o Bolsa Família, e 
retirei dois meses. Saquei dois meses com o cartão”. 
Portanto, essa senhora denunciava para todo o Brasil, 
sem pretender, mais de uma irregularidade.

No programa de fiscalização, 58 relatórios de 
Municípios – nós estamos nos referindo, apenas, a 
58 relatórios de Municípios. Portanto, imaginemos que 
isso ainda é pouco diante do que há de irregularidades 

no Programa Bolsa Família. A fiscalização foi feita no 
final de 2012. 

Como destaca o UOL, a CGU identificou mais de 
5.000 benefícios pagos a pessoas que supostamente 
teriam renda per capita familiar superior ao limite es-
tabelecido pelo programa. 

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Al-
guns casos: em Belford Roxo, 1.512 famílias benefici-
árias constam na folha de pagamento na situação de 
benefício liberado, e que apresentam renda mensal 
per capita superior a meio salário mínimo.

“Os relatórios apontaram para uma série de 
problemas, como falta de controle da frequ-
ência escolar e do cartão de vacinação das 
crianças, inexistência de comissão gestora do 
programa e até desvios de recursos enviados 
para atividades complementares.”

O meu tempo está se esgotando, mas reproduzo 
outras anomalias: em Olindina, Bahia, por exemplo – 
a nossa homenagem aos baianos –, cinco servidores 
públicos, entre eles dois estaduais da Secretaria da 
Educação e da Assembleia Legislativa da Bahia, es-
tavam na lista.

“Em Vazante (MG), vários servidores com ren-
da superior a R$1.000 mensais recebiam o 
benefício. Um deles ganhava R$ 134 de Bolsa 
Família, mesmo com salário de R$ 2.279,05.”

Em Xexéu (PE), pessoas mortas na lista paga 
até o final do ano passado. 

Segundo a inspeção, o problema foi causado por 
deficiência no controle do cadastro.

Enfim, são informações importantes publicadas 
hoje e que, certamente, serão importantes para esse 
questionamento ao presidente da Caixa Econômica 
Federal.

Segundo a Controladoria-Geral da União, as 
pessoas que solicitam o benefício assinam um termo 
de confirmação das informações prestadas, mas não 
têm obrigação de apresentar documentos que com-
provem os dados.

Enfim, Sr. Presidente, concluindo, para encerrar 
e agradecendo a V. Exª, a fiscalização dos cadastros 
do programa e Municípios é falha, precisa ser revista. 
São ostensivas as deficiências no controle do cadastro 
do programa. Esses relatórios da CGU demonstram 
isso. Os problemas organizacionais comprometem a 
eficiência e a lisura do programa.

A corrupção, lamentavelmente, instalou-se em 
todos os órgãos da administração federal, como mos-
tram as ocorrências no programa Minha Casa, Minha 
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Vida e também no programa Bolsa Família. Não há 
sensibilidade humana diante do drama vivido pelas 
pessoas mais pobres do País. Roubam em todas as 
áreas, não importa que o roubo comprometa a qualida-
de de vida de pessoas já extremamente sacrificadas, 
que vivem na penúria. O roubo está afetando milhares 
de brasileiros sem condições de exercitarem na pleni-
tude a cidadania. 

Nós lamentamos profundamente e queremos 
ouvir, neste caso, o presidente da Caixa Econômica 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Como 
bem V. Exª colocou, a estabilidade tão querida pelos 
brasileiros está em um momento muito delicado.

Passo agora a palavra ao Senador Acir Gurgacz, 
que falará como Líder do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de iniciar a minha fala, quero 
cumprimentar o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo 
seu aniversário, desejando-lhe felicidades, saúde e 
muita paz para V. Exª, que é grande parceiro nosso e 
atuante em favor da Região Amazônica, em especial 
do seu Estado de Roraima. Meus cumprimentos, Se-
nador Mozarildo.

Senhoras e senhores, o Governo Federal anun-
ciou a contratação de médicos estrangeiros, principal-
mente de Portugal, da Espanha e de Cuba, para suprir 
a deficiência de médicos no interior do Brasil. Esses 
médicos devem atuar no Programa de Valorização do 
Profissional da Atenção Básica, o Provab, e serão pa-
gos pelo Ministério da Saúde.

A informação foi divulgada pela Ministra-Chefe da 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência 
da República, Ideli Salvatti, e causou apreensão entre 
os médicos brasileiros, estudantes que estão para se 
formar em nossas universidades, bem como entre os 
profissionais que se formaram em universidades no 
exterior e até hoje aguardam a revalidação do diploma 
e uma oportunidade de trabalho no nosso País.

O Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, dis-
se, na última terça-feira, que o programa em estudo 
pelo Governo para trazer médicos formados em outros 
países deve prever que os profissionais permaneçam 
pelo prazo máximo de três anos no Brasil, atuando 
apenas na rede pública de regiões carentes. O Ministro 
Mercadante disse que o Brasil não vai aceitar médico 
sem registro profissional no país de origem.

Sr. Presidente, entendo a dificuldade que o Go-
verno Federal encontra para levar médicos a regiões 
remotas do nosso País e conheço bem este problema, 
pois vivemos esta realidade no meu Estado de Ron-

dônia. Nosso Estado tem a quinta mais baixa quanti-
dade de médicos por habitantes do País. Ou seja, não 
atingimos a quantidade ideal de médicos por habitante 
recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que 
é de 1 médico para cada 1.000 habitantes.

Pelos dados de 2012 do Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), Rondônia possui 
1 médico para cada 1.250 habitantes. A maior parte 
desses médicos está concentrada na capital, Porto 
Velho, e nas cidades-polos, como Ariquemes, Ji-Para-
ná, Cacoal e Vilhena. Esses Municípios ficam no eixo 
da BR-364, mas nós temos pequenos Municípios, no 
interior do Estado, mais distantes da BR-364 e mais 
distantes da nossa capital, Porto Velho, onde as pre-
feituras oferecem até R$15 mil de salário por mês para 
médicos generalistas recém-formados, e não há quem 
se disponha a atender àquela população.

De fato, está muito difícil conseguir médicos que 
queiram atuar no interior do país e nem todas as pre-
feituras possuem condições financeiras de pagar um 
bom salário aos médicos. Esta, aliás, é uma justificativa 
usada pelo Governo para a contratação de estrangei-
ros, uma vez que seria uma forma de reduzir o custeio 
dos prefeitos, já que o Ministério da Saúde irá pagar 
os benefícios desses médicos estrangeiros.

No entanto, creio que a busca por médicos es-
trangeiros não irá resolver essa situação, até mesmo 
porque a proposta nasce como uma medida temporá-
ria, como anunciou o Ministro Mercadante.

No lugar de trazer estrangeiros, vejo duas alter-
nativas bem mais a mão do Governo e de fácil imple-
mentação: uma delas é o Ministério da Saúde reabrir 
o PROVAB, aumentando o valor da bolsa oferecida 
aos médicos brasileiros que optarem em trabalhar no 
interior do País e realizarem o curso de pós-graduação 
em Saúde da Família, que hoje é de R$8 mil; e a outra 
seria o Ministério da Educação acelerar o processo de 
revalidação do diploma de brasileiros que estudaram 
Medicina no exterior.

Faço esta sugestão, Sr. Presidente e colegas 
Senadores, porque mais de 3 mil rondonienses, hoje, 
cursam Medicina nas cidades de Santa Cruz de La 
Sierra e em Cochabamba, duas importantes cidades 
universitárias da Bolívia, e, pelo menos outros 500 
rondonienses já se formaram nestas universidades 
nos últimos anos e estão na luta pela revalidação do 
diploma e para poder atuar no nosso Estado de Ron-
dônia e nos demais Estados do Brasil.

São futuros médicos que, por certo, gostariam de 
trabalhar em Rondônia, perto de suas famílias, fazendo 
bem à sua gente, mas ainda não tiveram a oportuni-
dade de prestar o Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos, o Revalida.
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Isso porque o nosso estado ainda não foi con-
templado pelo Revalida, o que deverá ocorrer este ano, 
segundo informações do Ministério da Educação. O 
exame deverá ser aplicado pela Universidade Fede-
ral de Rondônia, a UNIR, e seguirá o padrão nacional. 
De todo modo, fica aqui o apelo ao Governo Federal 
que dê uma atenção especial a estes brasileiros que 
buscam formação no exterior.

Só na Bolívia, cerca de 15 mil brasileiros cursam 
Medicina. Se contarmos os estudantes que estão em 
Cuba, na Argentina e no Equador, os países mais procu-
rados pelos brasileiros, são mais de 20 mil estudantes. 

Além disso, existe uma demanda reprimida de 5 
mil médicos aguardando a revalidação de seus diplo-
mas, enquanto inúmeros Municípios brasileiros care-
cem de pelo menos um médico para cuidar da saúde 
de sua gente. Portanto, no lugar de trazer estrangei-
ros, nada mais justo do que regulamentar a situação 
dos estudantes brasileiros por meio da revalidação 
dos diplomas.

Até pouco tempo, era preciso encarar a falta de 
padronização dos exames, as dificuldades de uma 
prova que era vista como “feita para reprovar”, entre 
outros problemas. Atualmente, o Revalida está em fase 
de implantação e promete ser uma boa solução para 
esse problema.

Criado pelo Ministério da Educação em 2011, o 
Revalida, que teve o primeiro exame aplicado no ano 
passado, em apenas cinco capitais, veio para resol-
ver as dificuldades e agilizar o processo de regulari-
zação de médicos brasileiros que realizaram o curso 
no exterior, bem como, para regularizar a situação dos 
médicos estrangeiros que queiram trabalhar no Brasil. 
Entretanto, como ainda está em fase de implantação, 
alguns ajustes ainda estão sendo feitos pelo Governo 
e a tendência é que ele atenda, nos próximos anos, 
à demanda reprimida de profissionais que aguardam 
uma oportunidade menos burocrática para revalidar 
o diploma e prestar um importante serviço de saúde 
ao nosso País. Como já disse, esses jovens médicos 
recém formados podem – e muito – contribuir para 
minimizar a crise da falta de profissionais no interior 
do nosso País.

Além disso, é preciso ampliarmos a discussão 
sobre a integração do Brasil no Mercosul, também 
no âmbito educacional, cultural e do mercado de tra-
balho. As atuais discussões sobre o Mercosul estão 
mais no campo econômico e nos esquecemos das 
questões que de fato interessam aos brasileiros e aos 
sul-americanos. Mais do que a revalidação do diplo-
ma, precisamos avaliar a formação do médico, a grade 
curricular, a estrutura de ensino e a importância dessa 
troca cultural e profissional para a América do Sul e 

Latina. Temos que pensar em maneiras de qualificar 
melhor, aqui no Brasil, os nossos médicos, mas sem 
inviabilizar essa troca cultural e de conhecimento que 
é importante para os profissionais, para os estabele-
cimentos de saúde e para o Brasil.

De todo modo, as soluções precisam ser imple-
mentadas com urgência, pois a doença não aguarda 
decreto, revalidação do diploma ou a contratação de 
médicos.

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pre-
cisamos melhorar já o atendimento em saúde à po-
pulação do interior do Brasil, que carece de cuidados 
básicos, como o atendimento pré-natal, ambulatorial 
e clínico. As nossas crianças ainda estão morrendo 
de uma simples virose ou por desidratação. Isso não 
combina mais com o Brasil, que é a sexta potência 
econômica do mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eram essas as minhas colocações.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Senador Acir Gurgacz, obrigado pelo seu pro-
nunciamento e por tocar num assunto extremamente 
relevante, principalmente no seu Estado. 

Realmente, o MEC precisa dar celeridade ao 
Revalida. Agora, nós temos uma informação de que 
94% dos médicos que fazem o Revalida estão sendo 
reprovados. Então, eu acho que aí há necessidade 
de uma celeridade ainda maior, para que nós apro-
veitemos essa leva de fora para suprirmos as nossas 
necessidades.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Fora 
do microfone.) – Por isso a importância do Revalida.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Exatamente. E deve acontecer com celerida-
de para que (...)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Fora 
do microfone.) – Para separar aqueles que têm con-
dições de atuar daqueles que não têm.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Exatamente. Comungo com o pensamento 
de V. Exª.

Chamo agora o próximo inscrito, Senador Jorge 
Viana, por permuta com o Senador Paulo Paim.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, caros colegas Senadores e Senadoras, ocu-
po a tribuna hoje para relatar uma audiência que toda 
a Bancada do Acre, tendo à frente o Senador Sérgio 
Petecão, que é o Coordenador da Bancada este ano, 
com minha presença, a do Senador Anibal Diniz e dos 
oito Deputados e Deputadas Federais, teve no Supre-
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mo Tribunal Federal com a Ministra Carmem Lúcia e 
com o Ministro Marco Aurélio. 

Tratamos de um tema que leva grande aflição a 
toda população do Estado – são quase 50 mil pesso-
as envolvidas –, especialmente a um número enor-
me de servidores, e me refiro a um número de 11 mil 
servidores; parte deles está sendo afetada por uma 
decisão do Supremo, ainda não concluída. Está se 
votando uma modulação, e ainda temos alguns votos 
a serem colhidos, em que se estabelece uma situação 
de muita preocupação por parte dos servidores, que 
significa, dependendo da decisão a ser tomada, a re-
tirada de 11 mil servidores do Estado e a abertura de 
concurso público.

Mas o problema, Sr. Presidente, colegas Sena-
dores e Senadoras, todos que me acompanham pela 
Rádio Senado e pela TV Senado, é que eu mesmo fui 
governador por 8 anos, de 1999 até 2006, e nós tive-
mos, nesse período, esse assunto levantado. Eu, na 
condição de governador, me deparei com uma situação 
que tinha uma interpretação da Justiça do Trabalho de 
que os servidores deveriam ser demitidos sumaria-
mente e que um concurso público deveria ser aberto.

Fui me aconselhar com a área jurídica do gover-
no e com a Assembleia Legislativa da época. Traba-
lhamos juntos e resolvemos apresentar uma emenda 
constitucional defendendo o direito das pessoas de 
seguirem trabalhando, até porque boa parte desses 
11 mil servidores foi contratada antes da Constituição 
de 1988 e todos eles estavam na situação de contra-
tados antes de 1994.

Eu só assumi o governo em janeiro de 1999 e re-
latamos à Ministra Cármen Lúcia e ao Ministro Marco 
Aurélio que o Estado do Acre, como outros Estados 
do Brasil, viveu, durante longos anos, a contragosto do 
nosso povo, numa situação de território. Depois, sem 
as condições necessárias – mas foi uma conquista 
para todos nós –, viramos Estado e, na condição de 
Estado, as atribuições aumentaram e os recursos es-
cassearam. Então, com menos dinheiro e mais atribui-
ções, o Executivo acreano conviveu com um período 
de muita dificuldade.

Passados alguns anos da criação do Estado do 
Acre, em 1962, nós tivemos a Emenda Passos Por-
to, que criou uma melhor distribuição de recursos na 
Federação. 

O governador, na época, e ex-Senador Nabor 
Júnior fez contratação de um conjunto enorme de ser-
vidores, criando uma melhor condição para a presta-
ção de serviços em áreas essenciais, como saúde e 
educação, para o Estado do Acre.

O certo é que uma parcela grande desses servi-
dores e também dos contratados, posteriormente, no 

governo de Édison Cadaxo e Iolanda Lima, Flaviano 
Melo e Édison Cadaxo, entrando inclusive no governo 
Edmundo Pinto, esses servidores foram chamados, 
assinaram contratos de trabalho, prestaram serviços 
e agora estão sob ameaça de uma decisão que muda 
completamente a vida depois de quase três décadas 
de trabalho de alguns. E nós todos da Bancada esta-
mos unidos num propósito de criar uma alternativa, 
uma condição para encontrar uma solução para esse 
problema. 

O Governador Tião Viana, através da Procuradoria 
do Estado, tem feito o possível e o impossível nesse 
sentido e estamos todos juntos na busca de fazer algo 
que não está à margem da lei; ao contrário, boa parte 
desses servidores, como falei, foi contratada antes da 
Constituição de 1988 e, quando eu estava no gover-
no, o que exigi foi que todos estivessem trabalhando, 
prestando um serviço público. 

Uma parcela enorme deles já se aposentou, 
outros estão em vias de e outra parcela segue traba-
lhando, prestando um serviço, à espera de cumprir o 
tempo de serviço e terem uma tranquila aposentado-
ria. E vem essa notícia que nos deixou, todos, preo-
cupados. Mas, hoje, vi a sensibilidade de Ministros do 
Supremo que têm a responsabilidade, são guardiões 
da Constituição e que precisam ter um olhar para a 
realidade. Nós não estamos pedindo medidas fora da 
lei; ao contrário. Nós não estamos pedindo apenas um 
gesto de favor; nós estamos querendo que uma reali-
dade seja levada em conta. 

É fato que a transição do Acre território para 
o Acre Estado implicou muitas dificuldades para os 
dirigentes à época e para aqueles que atuaram no 
serviço público. E o que nós queremos é que o bom 
senso prevaleça. 

Quero aqui de público agradecer a gentileza 
da Ministra Cármen Lúcia, do Ministro Marco Aurélio 
Mello. Estamos ainda procurando outros Ministros do 
Supremo, todos juntos, a Bancada inteira, numa ação 
também coordenada com o Governo do Estado. E eu, 
particularmente, queria, falando para todos os servido-
res, alguns que podem estar nos acompanhando pela 
Rádio Senado, pela TV Senado e mesmo pela Internet, 
que nós estamos unidos nessa luta. 

Eu, como governador, trabalhei, lutei; conquis-
tamos bons anos de tranquilidade e, agora, como Se-
nador, sinto-me na obrigação, no dever de me somar 
aos colegas, ao Governo do Estado e seguir nessa 
luta, como bem anunciei, ainda há pouco, nas redes 
sociais. No caso, anunciei na minha fan page e re-
latei, também, a reunião e esse otimismo que tenho 
para uma solução complexa, difícil, mas que nos une 
a todos no Acre; e, especialmente, quero mandar um 
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recado para todos os servidores – 11 mil servidores – 
que se uma boa solução depender do nosso trabalho, 
do nosso esforço, da nossa união, então nós já alcan-
çamos, porque estamos trabalhando muito, estamos 
unidos e oferecendo os nossos mandatos para essa 
causa, que é de todo o povo do Acre. 

O Acre é um Estado que já deu uma enorme con-
tribuição para o Brasil, com a produção de borracha, 
e segue dando essa contribuição. É um Estado que 
muito nos orgulha e que, nesse momento, precisa de 
uma compreensão para uma fase que viveu, entre a 
transição de Território para Estado que não depende 
dos acreanos, (...)

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – (...) mas 
que pode ser compartilhada pelas autoridades da Re-
pública. E é isto que queremos: que o Supremo Tribunal 
Federal, a mais Alta Corte da República, possa levar 
em conta as peculiaridades, as condições, o medo, a 
insegurança que tomou conta de servidores; tudo isso 
precisa ser substituído pela tranquilidade e por uma ação 
justa de garantir a esses servidores públicos seguir em 
frente com as suas famílias e com o seu trabalho.

Presto aqui a minha solidariedade a todos e, ao 
mesmo tempo, cumprimento todos da Bancada que se 
uniram; juntamente com o Governo do Estado, esta-
mos trabalhando em defesa dos servidores públicos do 
Estado, que sofrem a ameaça de uma decisão judicial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Pela Liderança do PTB, o Senador Mozarildo 

Cavalcanti, o aniversariante do dia.

(Interrupção de som.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu queria 
aproveitar para dar os parabéns ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que muito nos orgulha. 

Eu, na qualidade de Vice-Presidente – hoje ex-
cepcionalmente na presidência da Casa –, queria di-
zer a todos que estão nos acompanhando que há um 
cumpleaños do nosso Senador, mais um aniversário 
do Senador Mozarildo, que é um bom colega, que 
defende a Amazônia, defende o Estado de Roraima 
e que nos orgulha a todos com sua companhia e sua 
labuta permanente, chegando cedo e saindo tarde do 
Senado Federal. Então, desejo saúde e felicidade a V. 
Exª e a sua família, querido colega, Senador Mozarildo.

Falo da tribuna, mas, na condição de Presidente da 
Casa, pelo menos interinamente, queria desejar votos 
de saúde e felicidade. Parabéns pelo seu aniversário!

Muito obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Senador Jorge Viana!

Quero também agradecer a todos os colegas que 
já me cumprimentaram por este dia e quero dizer que 
fico cada dia mais feliz quando vejo que o nosso tra-
balho aqui, no Senado, embora muitas vezes mal en-
tendido, tem realmente produzido, ao longo do tempo, 
significativas melhorias no que tange às instituições, 
ao respeito à vontade popular – lógico que com as di-
ficuldades de sempre.

Mas, hoje, quero falar exatamente porque, no dia 
20, se fosse ainda território, iria completar 70 anos o 
nosso Estado de Roraima. Onde é o Estado de Ro-
raima hoje era, na verdade, uma parte do Município 
do Amazonas, e Getúlio Vargas, com a sua visão de 
estadista, de um homem realmente preocupado com 
o Brasil, com a defesa da Amazônia e das nossas 
fronteiras, criou, em 1943, exatamente no dia 13 de 
setembro, vários territórios federais, entre os quais o 
Território do Acre, do meu amigo aqui presente, o Ter-
ritório do Amapá, do Senador Randolfe, e o Território 
de Rondônia. Aliás, o Acre foi antes território.

Pois bem, em 1943, quando da criação do terri-
tório, todos foram pegos de surpresa, porque foi um 
decreto do Presidente que resolveu desmembrar aque-
las áreas dos Estados do Amazonas e do Pará e criar 
esses territórios, mas também criou dois outros terri-
tórios, que, depois foram reincorporados aos Estados 
de origem: Ponta Porã e Iguaçu, que, na Constituinte 
de 1946, foram reincorporados aos Estados de origem.

Mas, como Amapá e Rondônia, Roraima viveu 
45 anos como território, mais exatamente Roraima e 
Amapá, que foram os últimos a serem elevados à ca-
tegoria de Estado. Aliás, Roraima e Amapá só foram 
realmente elevados à categoria de Estado na nossa 
Constituinte de 1988. Este, inclusive, é um orgulho que 
eu tenho, como roraimense, de ter participado desse 
trabalho constituinte, que incluiu justamente na nossa 
Constituição, no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a transformação de Roraima e Amapá 
em Estados.

Passados 25 anos, apesar de todos os percalços 
e até das injustiças cometidas com os funcionários do 
ex-Território Federal de Roraima, nós temos avança-
do bastante, pelo menos fazendo uma análise global 
desses 25 anos. 

Nós tivemos a instalação da Universidade Fede-
ral de Roraima. E é também mais uma honra que eu 
tenho ter sido o autor da lei autorizativa. 

Esteve ainda há pouco, aqui, no plenário, conver-
sando comigo, o Senador Sarney, que era Presidente 
da República e que, na época, não só sancionou a lei 
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autorizativa que criava a Universidade Federal e tam-
bém uma outra lei que criava a escola técnica, como 
enviou ao Congresso a mensagem constituindo o corpo 
de funcionários técnico-administrativos e professores. 
Então, nós realmente temos evoluído muito.

O Território de Roraima foi instalado nove me-
ses depois da sua criação, exatamente no dia 20 de 
junho. Por isto que eu estou fazendo hoje este pronun-
ciamento: visto que no dia 20 de junho não vou estar 
aqui. Eu gostaria de fazer o registro na data, mas es-
tou me antecipando para dizer que, primeiro, graças 
a essa visão de Getúlio Vargas, nós deixamos de ser, 
digamos assim, um rincão esquecido do Estado do 
Amazonas para nos transformar numa unidade da Fe-
deração. Inicialmente, era uma semiunidade, porque o 
Território Federal, na verdade, não funciona como uma 
unidade efetiva da Federação. Havia os governadores 
nomeados. O povo não elegia nem prefeito, nem go-
vernador, nem senador. Elegia um número pequeno de 
deputados federais – inicialmente, um; depois, dois; e, 
depois, quatro, a metade do que estabeleceu a nossa 
Constituição como mínimo por Estado.

Nós, roraimenses, e nós também que fomos de 
outros Estados para lá, como foi o caso do meu pai, 
que foi para lá em 1943, antes da criação do Territó-
rio, e foi como funcionário público federal, do Serviço 
Especial da Saúde Pública; os meus avós maternos 
foram da Paraíba para lá, na década de 1930, foram 
para o Estado do Amazonas, portanto.

Então, tanto os que nasceram lá como os que fo-
ram para lá e os que estão indo para lá, e muita gente 
tem ido espontaneamente ido para Roraima em busca 
de melhores condições de trabalho... E, aqui, inclusive, 
aproveitando, porque eu falei da universidade – e o Se-
nador Acir tratou do assunto dos médicos –, na nossa 
Universidade, depois de uns anos de criada, o Reitor 
Hamilton Gondim, na época eu estava sem mandato, 
era membro do Conselho Universitário, resolveu criar 
um curso de Medicina lá.

E eu e outros dois professores cuidamos de elabo-
rar o projeto, que, logicamente, foi baseado em outros 
projetos, e propusemos a criação do curso de Medici-
na. E esse curso de Medicina já está, há mais de uma 
década, funcionando, formando várias turmas, e nós 
temos a felicidade de dizer que a realidade mudou com 
a formação de médicos lá em Roraima.

É verdade que nós ainda temos muitos lugares no 
interior onde o médico não se fixa? É, mas é verdade 
também que isso se dá não só pelo simples fato de, 
às vezes, ele estar num Município em que a unidade 
hospitalar não tem equipamento nenhum e que ele se 
sente inseguro para atender a população e não colocar 
em risco a vida dessa população.

Então, muito mais do que só criar novos cursos 
ou ampliar o número de vagas, que é uma coisa que 
já foi feita, inclusive, para Roraima, e vai ser ampliado, 
tem que se criar, em vários Estados, principalmente 
nos pequenos, os cursos de Medicina. Hoje já tem no 
Acre também, não tinha no Acre, Roraima foi primeiro 
até do que o Acre e do que o Amapá, mas, felizmente, 
com essas faculdades de Medicina dentro das nossas 
Universidades Federais, e até facilitando que univer-
sidades estaduais ou mesmo privadas possam abrir 
cursos de Medicina adequados, porque quando foi para 
instalar o nosso, havia uma reação total das entidades 
médicas e de outros vários representantes junto ao 
Conselho Nacional de Saúde contra a criação do curso, 
porque achava que Roraima não tinha condição de ter 
um curso de Medicina, e hoje, nós vemos autorizado 
o curso, hoje nós temos o curso como uma realidade 
e muito bem avaliado pelo Ministério da Educação.

Então, eu quero encerrar, Sr. Presidente, cum-
primentando todos os roraimenses, tanto aqueles que 
nasceram lá como aqueles que foram para lá, como 
meu pai e meus avós, porque nós, felizmente, demos 
dois passos importantes: um, graças a Getúlio Vargas, 
passando para Território Federal; e outro, graças à 
Constituinte de 1988, da qual eu tive a honra de parti-
cipar junto com os Deputados de Roraima e do Amapá, 
transformando aquele Território em Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Pela ordem, Senador Aloysio. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu fui consultado pelo Líder do Governo, 
assim como os demais Líderes também o foram, para 
que pudéssemos, no interesse da continuidade de au-
diências públicas que estão ocorrendo agora, deixar 
para votar amanhã a medida provisória que está na 
Ordem do Dia de hoje trancando a pauta. 

Eu, por exemplo, estou agora participando de uma 
comissão – e o Senador Eduardo Amorim também – 
que está discutindo a reforma do Código Penal, espe-
cialmente o tema das penas alternativas. Seria uma 
pena deixar essa comissão, uma vez que convidados 
que vieram de longe estão aqui conosco.

Assim, há outras comissões funcionando.
Então, a ideia, ou a proposta do Senador Eduar-

do Braga, com a qual eu concordo, é deixar para votar 
essa medida provisória amanhã.
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Por outro lado, existe um requerimento para pror-
rogarmos o prazo para os trabalhos de uma comissão 
especial sobre o financiamento do sistema de saúde, 
que penso que não causa nenhuma controvérsia en-
tre nós.

A sugestão que faço a V. Exª é que possamos 
votar esse requerimento e, em seguida, encerrarmos 
a Ordem do Dia para que possamos retomar as co-
missões que estão em funcionamento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Consulto se os demais Líderes estão de acor-
do. (Pausa.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, da parte do Partido dos Trabalhadores, há 
concordância.

Apenas, aqui, o Senador José Pimentel faz um 
apelo para que possamos votar dois créditos que há 
no Estado do Ceará.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É 
um crédito do Ceará e um outro crédito para a União 
estruturar o combate à corrupção.

Esses dois créditos, Sr. Presidente, foram apro-
vados por unanimidade. Na CAE, hoje pela manhã, 
aprovamos o pedido de urgência. E eu pediria a V. Exª 
que nós pudéssemos votar os dois créditos, e as outras 
matérias nós deixaríamos, por acordo, para amanhã.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Quais são os créditos?

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Consulto o Senador Aloysio e o Senador Má-
rio Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não ouvi quais são os créditos.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É 
um crédito no valor de US$18 milhões feito entre o 
Bird e o Governo Federal para estruturar o processo 
de combate à corrupção no País. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pois não!

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – O 
segundo crédito é de US$112 milhões, do Governo do 
Estado do Ceará, com o aval da União, para fazer inves-
timentos na infraestrutura turística do Estado do Ceará.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Consulto aos Líderes se há acordo.

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

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Estou plenamente de acordo. Só não 
sei se essa quantia de US$18 milhões será suficiente 
para o programa que ele visa implementar. Combate 
à corrupção precisa de muito mais coisas.

Mas, enfim, estamos de acordo.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Lá 

no Nordeste costumamos dizer “de grão em grão a 
galinha enche o papo”.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Isso 
é uma fiscalização em cima de outra fiscalização.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É que tem gente que já está com o 
papo muito cheio!

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Então, ficou entendido que votaremos o Item 
10 da pauta e mais os dois Projetos de Resolução 
nºs 36 e 37.

V. Exªs estão de acordo? (Pausa.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 

estamos na Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Ainda não, Senador Mário Couto. Estamos 
consultando sobre isso.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª me permitiria ler um requerimento? Levará ape-
nas 30 segundos.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Pois não Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-se do reque-
rimento de 2013.

É sobre o que aconteceu na semana passada 
na Ilha do Marajó, especificamente no Município de 
Santa Cruz do Arari.

Pasmem, senhoras e senhores: o Prefeito Mar-
celo Pamplona prendeu 300 cachorros, colocou-os em 
um barco, levou-os à Ilha do Marajó e jogou na Baía 
do Marajó os animais.

Eu entro com um requerimento, Sr. Presidente, 
censurando a atitude do Prefeito e pedindo às auto-
ridades do meu Estado, principalmente ao Ministério 
Público Federal, que determinem uma punição ao Pre-
feito pela atitude truculenta, raivosa. Foi uma atitude 
para quem não está em seu estado normal. Acredito 
que o Prefeito Marcelo Pamplona tenha estado sob o 
uso de algo que não seja normal e que tenha afetado 
a sua cabeça. Tomar uma atitude como essa merece 
o repúdio do Senado Federal.

Por isso faço o requerimento ao qual já dei en-
trada junto à Mesa.

Muito obrigado, Sr. Presidente
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 599, DE 2013 

Fundamentado no que preceitua o Art. 223, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto 
de censura ao Senhor Marcelo Pamplona, Prefeito 
Municipal de Santa Cruz do Arari, por ter determina-
do a captura de cerca de trezentos cães, que foram 
torturados e jogados no rio. 

Justificação

Impõe-se como medida de extremada importância 
manifestar votos de repúdio à ação do Prefeito Marcelo 
Pamplona, que determinou aos servidores municipais 
a captura de cães que, segundo ele, provocavam su-
jeira nas ruas e transmitia doenças para a população.

Essa atitude do prefeito desagradou os morado-
res que, segundo denúncias, até mesmo animais com 
donos foram recolhidos e muitos teriam morrido por 
maus-tratos. Vídeos registram cachorros sendo laçados 
e levados para um curral, presos por cordas. Outros, 
levados até às canoas e amontoados em um pequeno 
porão da embarcação. O vídeo registra, ainda, animais 
sendo agredidos e mortos, outros sendo jogados no 
rio, e alguns sobreviventes, que tentavam sair da água.

Esse fato causou indignação a todos os mora-
dores do município, pela desumanidade e truculência 
com que foram tratados os animais.

Sala das sessões, – Senador Mário Couto.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB – 
GO) – O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 600, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 258 combinado com 
o art. 260 do Regimento Interno do Senado Federal, a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
397, 413, 457 e 458, de 2012, com os Projetos de Lei 
do Senado nºs 281, 282 e 283, de 2012, que se encon-
tram tramitando no âmbito da Comissão Temporária de 
Modernização do Código de Defesa do Consumidor. 

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 601, DE 2013

Solicita, nos termos do art. 374, inciso II, 
em consonância com o art. 258 do Regi-
mento Interno, a tramitação em conjunto 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 
2003; 459, de 2012; 464, de 2012; 5, de 2013; 
22, de 2013; e 24, de 2013 com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283, todos 
de 2012 – Reforma do Código de Defesa do 
Consumidor.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 374, inciso II, em consonân-

cia com o art. 258 do Regimento Interno, requeremos 
a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do Se-
nado nºs 301, de 2003; 464, de 2012; 457, de 2012; 
458, de 2012; 459, de 2012; 5, de 2013; 22, de 2013 
e 24, de 2013 com os Projetos de Lei do Senado nºs 
281, 282 e 283, todos de 2012 – Reforma do Código 
de Defesa do Consumidor para que os mesmos sejam 
analisados no âmbito daquela Comissão.

Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Ama-
ral, (PT-MS).

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Pois não, pela ordem. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Antes de o senhor 
anunciar a Ordem do Dia, porque senão eu nem po-
deria fazer o pedido que vou fazer, eu queria contar 
com a gentileza e contar com os Líderes, para que 
pudéssemos colocar na Ordem do Dia de hoje o PLC 
30, que veio da Câmara, que dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistência à saúde.

Esse projeto veio ao Senado em abril e foi apre-
ciado e aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, 
em decisão terminativa, em 7 de julho de 2010.

Se pudéssemos colocá-lo em votação até para 
promover o debate, para discutir... 

Queria contar com a anuência dos Lideres.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Senador, vai ficar para amanhã, porque, pelo 
acordo das Lideranças, apenas o requerimento e dois 
projetos de resolução, mas tomaremos as providências 
para que seja incluído na pauta de amanhã. 
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sim. Peço para incluir na Ordem do Dia, então, con-
forme o art. 167.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Havendo entendimento com a Liderança.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O.k.
Aproveitando, peço minha inscrição, como Líder, 

para falar depois da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Pois não. V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – 

ORDEM DO DIA

Requerimento em votação.
Item 10:

REQUERIMENTO Nº 561, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
561, de 2013, da Comissão Temporária desti-
nada a propor soluções ao Financiamento do 
Sistema de Saúde do Brasil, solicitando a pror-
rogação de seu prazo por mais noventa dias.

Votação do requerimento. 
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam com se encontram. (Pausa.)

Será aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2013

Projeto de Resolução nº 36, de 2013 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 509, 
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator: Senador Francisco Dornelles), 
que autoriza a República Federativa do Brasil 
a contratar operação de crédito externo, no 
valor total de até dezoito milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
Para discutir. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. 

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final.
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Votação. (Pausa.) 
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2013

Projeto de Resolução nº 37, de 2013 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 510, 
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg), 
que autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da 
União, com a Corporação Andina de Fomento 
(CAF), no valor de até cento e doze milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão. 

Discussão do projeto, em turno único. 
O projeto está em discussão.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Fora 

do microfone.) – Para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Para discutir, Senador Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero registrar a presença do nosso Secretário de Tu-
rismo do Estado do Ceará, nosso Deputado Federal 
Bismarck Maia, que acompanha de perto esse tema.

Esse empréstimo de US$112 milhões se destina 
a investimentos na infraestrutura turística do Estado 
do Ceará, na duplicação de rodovias, na melhoria das 
rodovias e da infraestrutura.

Portanto, eu quero pedir aos nossos pares o 
apoio, porque é muito importante para um Estado 
que se dedica ao turismo, como é o nosso Estado, o 
Estado do Ceará.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Muito obrigado.
Secretário, seja bem-vindo.
Ainda em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, a discussão 

está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final.
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Votação. (Pausa.) 
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e 

transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 13, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória  

n° 606, de 2013)

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

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

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

Requerimento nº 428, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de 
autoria do Deputado Gilmar Machado, que 
altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre 
empregados da cobrança adicional sobre as 
despesas em bares, restaurantes, hotéis, mo-
téis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

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

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

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

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

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

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

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

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

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

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

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

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-

nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

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

9 
REQUERIMENTO Nº 462, DE 2013

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

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013

Requer, nos termos do disposto no art. 255, II, 
c, 12, c/c art. 99, I, do Regimento Interno, que sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 341, de 2012, que altera 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe so-
bre os Planos de Benefícios da Previdência Social e 
dá outras providências, para dispor sobre a extensão 
do salário-maternidade, sob a denominação de salá-
rio-paternidade, ao pai na hipótese de óbito da mãe 
durante o parto; rejeição do filho por parte da mãe; ou 
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nos casos de adoção onde o pai é o único adotante; e, 
modifica o art. 473 da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para ampliar o período de licença-
-paternidade nesses casos, seja ouvida a Comissão de 
Assuntos Econômicos, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, em razão das re-
percussões econômicas que o projeto pode acarretar.

Sala das Sessões, – Senador Francisco Dor-
nelles, PP – RJ.

REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 258 combinado com 
o art. 260 do Regimento Interno do Senado Federal, a 
tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado 
nº 52 de 2010, que trata da licença maternidade e pa-
ternidade, com o Projeto de Lei do Senado nº 341, de 
2012, por versarem de matérias correlatas. 

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 142, de 2003; do PLS nº 341, de 2012; do PLS nº 
162, de 2013; e do PLS nº 175, de 2013, por versarem 
sobre matérias correlatas.

Sala das Sessões, – Senador José Pimentel.

REQUERIMENTO Nº 605, DE 2013

Solicita, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno, a tramitação em conjunto dos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 129, de 2007 e 278, 
de 2012 (atendimento a deficientes visuais e 
auditivos por instituições financeiras).

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos temos do art. 258 do Regimento Interno, 

requeiro a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 129, de 2007 e 278, de 2012, em função 
de compartilharem o mesmo propósito, qual seja o 
atendimento a deficientes visuais e auditivos em ins-
tituições financeiras.

Sala das Sessões,     de junho de 2013. –  
Senador José Agripino, (DEM-RN). 

REQUERIMENTO Nº 606, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal a tramitação conjunta do 
PLS 392 de 2007, que “Altera a Lei nº 9.496, de 1997, 
para autorizar a União e os Estados, no âmbito do Pro-
grama de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a abater 
do cálculo do resultado primário despesas dos Estados 
com investimentos em obras de infra-estrutura”, com 

o PLS 335 de 2011, que “Acrescenta artigos na Lei 
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, para autorizar 
a União a abater do saldo devedor da dívida pública 
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, valor equivalente a até 20% (vinte por cento), 
para programas de investimentos”.

Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 607, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 218, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, que seja inserido 
em ata, e perante os anais do Senado Federal, VOTO 
DE PESAR em razão do falecimento, em São Paulo, 
do ex-vereador de João Pessoa e Superintendente do 
SEBRAE-PB, Júlio Rafael Jardelino da Costa.

Fundador do PT – Partido dos Trabalhadores no 
Estado da Paraíba, Júlio Rafael foi sempre muito res-
peitado por sua atuação como homem público; econo-
mista de profissão, também foi vereador em João Pes-
soa, Diretor da SUDENE, Gerente de Planejamento da 
ADENE – Agência de Desenvolvimento do Nordeste e 
Superintendente do SEBRAE-PB, por três mandatos.

Portanto, diante de sua história de dedicação ao 
bem público, é, seguramente, merecedor dos votos de 
pesar desta Casa legislativa.

Sala das Sessões, 10 de junho de 2013. – Sena-
dor Cássio Cunha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 102, de 
2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, comunicando que foi dado conhecimento 
aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor 
do Aviso nº 22, de 2013, e recomendando o seu ar-
quivamento.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 102/2013/CAE

Brasília, 14 de maio de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 22ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de As-
suntos Econômicos, realizada em 14 de maio, foi dado 
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conhecimento à Comissão do Aviso nº 22 de 2013 (nº 
500-Seses-TCU-Plenário), de 24 de abril de 2013, do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do 
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos 
autos do processo nº TC-021/2012-9, bem como do 
Relatório e do Voto que o fundamentam. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do Of. CAE nº 21/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – O Aviso nº 22, de 2013, vai ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Pela Liderança... (Pausa.) 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Da oposição.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, eu queria pedir inscrição, pela Liderança 
do Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Após a Ordem do Dia, está inscrito o Sena-
dor Mário Couto.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
queria só pedir inscrição pela Liderança do Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, venho hoje a esta tribu-
na falar novamente de corrupção, o tema que escolhi 
para, na maioria das vezes, falar, comentar, pedir às 
autoridades providências para o combate à corrupção. 
E acabamos de votar um requerimento pedindo verbas 
para combater a corrupção.

Quero iniciar na tarde de hoje dizendo que vou 
falar ao povo da minha terra, vou falar ao Estado do 
Pará, ao Estado querido do Pará, ao grande Estado 
do Pará, cujo potencial é maravilhoso, mas que mui-
tas vezes foi saqueado, saqueado por pessoas que se 
acostumaram, durante toda uma vida, a roubar a Nação. 

Quero, ao iniciar, Srª Presidenta, parabenizar o 
Governador do meu Estado, que não tem medido es-
forços para combater a criminalidade e a corrupção 
em defesa do povo paraense. Externou o Governador 
no último sábado, em pronunciamento feito no lança-
mento de um programa que combate a criminalidade 
no Estado do Pará, uma frase que serviu para mostrar 
a todo o meu Estado o quanto o meu Governador não 
aceita conviver com a corrupção no Estado do Pará 
ou em qualquer lugar do nosso País. Fiquei feliz ao 
observar a atitude séria do nosso Governador Simão 
Jatene ao pronunciar a seguinte frase: “Será que não 

é violência alguém que vai para a vida pública sem 
eira nem beira e acaba cheio de beiras e de eiras?”. É 
verdade, Governador Simão Jatene, o povo do Pará 
sabe exatamente do que se trata e para quem é feita 
essa frase. 

Como sempre digo desta tribuna, jamais virei aqui 
apresentar denúncias, minha nobre Presidenta, sem 
trazer documentos que as comprovem. Estão aqui em 
minhas mãos documentos que comprovam a denúncia 
que vou fazer hoje à tarde, nesta tribuna.

Vou mostrar que o PMDB do meu Estado no ano 
de 2010, no ano das eleições, usou o Departamento 
de Trânsito para fazer a sua campanha. Eu demorei a 
chegar a esses dados, eu demorei a conseguir esses 
dados, mas todos são oficiais, Srª Presidenta. Eles 
não vieram às minhas mãos mandados por alguém, 
não vieram às minhas mãos sendo uma denúncia que 
não está protocolada, oficializada. Esses documentos 
foram pedidos por mim, através de requerimento, ao 
Departamento de Trânsito.

A família Barbalho, mais uma vez, está aqui no 
meio dessas corrupções, no meio desses desvios de 
dinheiro. Aqui está um irmão – irmão! – do Senador 
Jader Barbalho. Aqui se mostram desvios feitos à em-
presa RBA, ao Diário do Pará, ao Jornal Vanguarda, 
e a todos os apadrinhados do Grupo Barbalho no Es-
tado do Pará.

Esta denúncia é a pior que já fiz neste ano; esta 
denúncia é de arrepiar os cabelos; esta denúncia mos-
tra o cinismo tão grande desta família.

E Srª Presidenta, é preciso ter coragem, porque 
o grupo é poderoso.

O ex-promotor Fonteles declarou num filme feito 
por uma produtora americana premiado, e hoje, Pre-
sidenta, recebi mais de trezentas correspondências 
– só hoje – pedindo o acesso a este filme. O próprio 
Procurador-Geral da República diz que ele estava en-
frentando um grupo forte e não conseguiu colocá-los 
na cadeia. 

Mas vamos à denúncia: A denúncia entristece o 
paraense, porque foi de você paraense, foi seu paraen-
se o dinheiro que vou mostrar que foi roubado agora. E 
é comprovado com documentos que não podem dizer 
que são documentos inventados ou documentos falsos 
como faz aquele jornaleco o Diário do Pará. Aqui são 
documentos pedidos por mim e encaminhados pelo 
Detran no dia de hoje. 

Olha meu Estado, olha meu querido Estado do 
Pará, eu vou fazer uma comparação, primeiro, do 
montante de dinheiro gasto só nesse ano de 2010. O 
dinheiro repassado para o Grupo do jornal Diário do 
Pará e da RBA pertencente à família Barbalho. Eles 
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repassaram, em 2010, R$3 milhões, só investidos em 
funcionários encaminhados por esta família. 

Em bus-door, aquela propaganda de ônibus que 
fica atrás dos ônibus, foram gastos só no ano de 2010, 
meu caro Senador Cássio, três milhões, duzentos e 
setenta mil. Com um detalhe importante meu paraen-
se. Não tem registro de que foi recebido nada, de que 
foi feito serviço, ninguém atestou. Esta é a mais pura 
roubalheira que vi na minha vida. O serviço foi pago e 
não foi prestado, Brasil!

Olhem como eles continuam agindo! Não foi só 
no tempo da Sudam. Eles continuam roubando meu 
Estado. Eu não posso ficar calado. Eu não posso me 
calar. Nem sendo ameaçado de morte eu posso me 
calar. Posso até cair, mas caio defendendo o povo do 
meu Estado.

Por impressos, só no ano da política, sem justi-
ficativa, sem dizer o que era que se estava pagando, 
sem dizer o que foi feito, eles pagaram R$4.467.125,00. 
Na mais dura cara de pau, sem nenhum atestado e 
documento nenhum. Fôlder, banner, cartazes, para 
patrocinar a campanha dos Barbalho em 2010.

Ministério Público do meu Estado, que foi com 
tanta sede à Assembleia, veja o que está acontecendo 
no Detran do Estado do Pará no ano de 2010. Só em 
cartazes e fôlder, quase R$800 mil, sem a prestação 
do serviço. Nada foi feito.

Vou fazer um comparativo, meu querido Pará, de 
quanto eles se favoreceram durante os três ou quatro 
anos que ficaram, no Governo da Ana Júlia, no De-
tran do Pará. A RBA recebeu R$1 milhão. Isso nos 
primeiros levantamentos. Vem mais. São os primeiros 
levantamentos. A televisão dos Barbalho recebeu, em 
2010, 2009 e 2008, R$1.813.647,96. Sabe quanto rece-
beu a concorrente da Globo? Sabe quanto recebeu a 
concorrente da Globo, a Liberal? Recebeu R$345 mil!

Brasil querido! Ministério Público! Supremo Tri-
bunal Federal! Supremo Tribunal Federal! Onde estão 
os processos, meus queridos Ministros? Olhem! Como 
não põem na cadeia, eles continuam roubando. Olhem, 
Ministros! Olha, Joaquim Barbosa! Tu não tomas ne-
nhuma providência, Joaquim! Tu és idolatrado pelo 
povo brasileiro! Os corruptos da Sudam continuam 
agindo à luz do dia. 

O jornal A Vanguarda nem circula. Esse jornal 
não existe. É um ou outro que se vê. E recebeu, em 
2009, mais do que o jornal O Liberal. Em 2009, o jornal 
O Liberal recebeu R$156 mil e A Vanguarda recebeu 
R$158 mil. Sabem de quem é esse jornal? De Luiz 
Guilherme Barbalho.

É a família, é o grupo. Todos sabem fazer. São 
especialistas em ladroagem. Não estou falando aqui 

aleatoriamente. Não estou inventando nenhum fato. Eu 
estou falando a verdade comprovada. 

Busdoor: R$3,27 milhões. Nada foi feito. Só se 
fez passar o dinheiro para o grupo.

Impressos. Impressos diversos. Não se sabe o 
que foi, não se sabe o que foi feito. É uma vergonha! 
É uma vergonha, Brasil! Onde nós chegamos? O País 
tem que tomar rumo.

Quando eu voto requerimento do Governo pedin-
do dinheiro para combater a corrupção... O Governo 
tem que olhar para isso. O Governo ainda fica no seu 
grupo com pessoas que cometem esse tipo de crime 
no maior cinismo que pode existir neste País.

Brasileiros e brasileiras, meus queridos paraen-
ses, nenhum... Preste atenção, Pará! Preste atenção! 
Nenhum, nenhum documento foi atestado desses R$9 
milhões que foram gastos em impressos.

Não entraram no Detran esses serviços, minha 
terra querida! O dinheiro só foi repassado. O Detran 
não recebeu esses serviço porque não estão atestados 
e não existe entrada de nenhum serviço lá.

Era só pagar! Era só pagar! Em 2010, a coisa 
ficou feia porque aí foi a campanha. E aí eles gasta-
ram o dinheiro, bancaram o partido. Assim fica fácil 
ganhar. Olha como eles burlam a proibição eleitoral! 
Olha como eles fogem! Olha como eles são professo-
res de corrupção!

A CPI da Assembleia Legislativa tem que tomar 
conhecimento disto aqui. A CPI pode pedir cadeia para 
isto aqui. Ela tem autoridade para pedir. Ela pode en-
quadrar todos esses elementos que receberam dinheiro 
sem prestar serviços ao Detran. Essa CPI não pode 
parar. Essa CPI tem que mostrar ao povo paraense 
que os Barbalho continuam metendo a mão no bolso 
de cada filho dessa terra da querida Nossa Senhora 
de Nazaré.

É incrível como acontecia, paraenses! E ainda 
querem ter moral para quererem se igualar a grupos 
sérios. E ainda querem ter moral para me acusar.

Olhem um item! Olhem um item: “Diversos”. Em 
“Diversos”, ele usa R$714 mil, e não se sabe o que é. 
Pior, pior é quando se olha mais embaixo dessa tabe-
la e o Detran informa: O Detran pagava para Castilho, 
e eu tenho informações de que o filho do dono dessa 
empresa ...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
vivia nos Estados Unidos, vivia na Europa, vivia es-
banjando dinheiro entre 2009 e 2010, comprava carro 
importado como se compra um alfinete. O Detran pa-
gava, paraenses!
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Olha o mais absurdo, meu querido chefe do Mi-
nistério Público do meu Estado! Tivemos aquela sensa-
ção, na folha de pagamento da Assembleia Legislativa, 
sensação, porque muitos casos foram comprovados.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –O 
Detran, paraenses, pagava para a empresa Castilho ...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
R$45 mil por mês, para o funcionário, para o traba-
lhador da empresa Castilho. Não era funcionário do 
Detran, não! 

Vocês podem estar perguntando “o que é que 
tem?” Não era funcionário do Detran, não! O Detran 
pagava R$45 mil para o funcionário da empresa Casti-
lho, para agradar, porque a empresa Castilho era liga-
da aos Barbalho. Era para agradar os Barbalho. Mais: 
pagava à empresa...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. Bloco/PSD 
– TO) – Senador Mário Couto, 22 minutos. Mais um 
minuto final para V. Exª, por favor.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mais 
dois minutos e eu fico satisfeito com V. Exª.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Deu 
os dois minutos? Dê-me dois minutos. Estou falando de 
um assunto muito sério, talvez um dos assuntos mais 
importantes, este ano, nos meus pronunciamentos. 
Se a senhora me der dois minutos, eu fico satisfeito.

Mas não é! Como eu ia dizendo, paraenses, não 
é funcionário do Detran. Eles tiravam dinheiro do cofre 
para satisfazer a vontade dos Barbalho. Eles tiravam 
dinheiro do cofre, dinheiro público, para pagar a um 
funcionário que não era funcionário público, que era 
funcionário de uma empresa! Nós não podemos... 

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
concordar, Ministério Público do meu Estado, não po-
demos concordar, membros da CPI do Detran, com os 
absurdos que essa família ainda faz no meu Estado. 
Olha a diferença do (Fora do microfone.) ano de 2010 
para 2011...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou descer. O jornal A Vanguarda não recebeu mais 
quando o PSDB entrou. Os busdoor, aqueles que gas-
taram R$3 milhões, no Governo de Simão Jatene só 
foi R$41 mil; impressos, onde gastaram R$9 milhões, 

no Governo do Simão Jatene só foi $187 mil. Não teve 
mais dinheiro para a RBA, nem um tostão a mais. Nem 
para jornal nenhum, nem para Castilho. Os números 
são estupidamente diferentes. A diferença é monstru-
osa da corrupção para a seriedade. 

Espero, ao descer desta tribuna, que o Ministério 
Público do meu Estado ponha...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...sim, 
na cadeia, na Justiça, aqueles que continuam de cara 
cínica roubando no meu Estado (Fora do microfone.).

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. 
Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Kátia Abreu.

A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. Bloco/PSD 
– TO) – Com a palavra a Senadora Angela Portela.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Muito obrigada, Srª Presidenta Senadora Kátia 
Abreu; Srs. Senadores e Srªs Senadoras, na semana 
passada, nós falamos aqui de um ano do novo Có-
digo Florestal, da lei que regulamenta o uso da terra 
em nosso País, em nosso Estado de Roraima. O ano 
do novo Código Florestal coincidiu com os indícios de 
conclusão do Zoneamento Ecológico Econômico que 
o Governo do Estado de Roraima está concluindo até 
o final deste ano.

Então, esse é um momento de extrema impor-
tância, de extrema relevância, porque conseguimos 
incluir, nesse novo Código Florestal, uma medida, um 
dispositivo legal que, sem dúvida nenhuma, beneficia 
muito o nosso Estado de Roraima, beneficia muito os 
produtores rurais, os agricultores, que criaram expecta-
tiva muito grande em torno da possibilidade de o nosso 
Estado crescer, de desenvolver-se, de usar a terra com 
segurança jurídica, para que Roraima, enfim, tenha a 
possibilidade de sair para um novo modelo econômi-
co. Um modelo econômico que vise à produtividade, 
à inclusão do homem do campo numa vida melhor, 
à inclusão das famílias de Roraima numa vida mais 
digna, a fim de que o Estado saia da condição de eco-
nomia do contracheque, da condição de dependente 
dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal.

Por essa razão, Srª Presidenta, registramos, na 
semana passada – e, neste momento, fazemos um 
link –, o novo Código Florestal, que foi aprovado há 
um ano; os indícios de elaboração e de conclusão do 
Zoneamento Ecológico Econômico e a regularização 
fundiária do nosso Estado de Roraima.

Quando o nosso Estado recebeu 6 milhões de 
hectares de terra da União, repassadas em 2009 pelo 
Presidente Lula – mais de três anos atrás, obviamen-
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te –, falou-se até que ocorreria uma revolução agrária 
em nosso Estado. Com efeito, tudo indicava a abertura 
de uma nova fronteira agrícola no País, lá no extremo 
Norte, na fronteira com a Venezuela.

Desses 6 milhões de hectares, 4 milhões se com-
põem de áreas de Cerrado com enorme potencial. São 
terras aptas a qualquer tipo de cultura, sem necessida-
de de desmatamento. Proporcionam, portanto, o me-
lhor dos mundos, que é a produtividade elevada sem 
necessidade de agredir o meio ambiente amazônico.

Entretanto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o 
tempo passou, e as expectativas não se cumpriram. 
Pretendia-se desencadear um grande processo de 
regularização de terras, que chegaria a 28.500 pro-
priedades, com área entre 80 e 1.500 hectares cada 
uma. Nada disso aconteceu. Pior: o próprio Instituto 
de Terras e Colonização de Roraima (Iteraima) admite 
que serão tituladas, no máximo, entre 18 mil e 20 mil 
propriedades.

A verdade, Srª Presidenta, é que o processo 
de titulação das terras de Roraima foi interrompido, e 
interrompido por determinação da Justiça Federal. O 
Poder Judiciário mandou não apenas suspender esse 
processo, mas também cancelar todos os títulos emi-
tidos até esse momento, cinco meses atrás. Atendeu, 
assim, a um pedido do Ministério Público em Roraima, 
que apontava irregularidades na titulação. De acor-
do com a denúncia, o Governo Estadual não fizera o 
georreferenciamento das áreas, e, com isso, títulos 
transferidos a particulares estavam englobando áre-
as ainda pertencentes à União. Traduzindo, as terras 
agora regularizadas e tituladas estavam, na realidade, 
sobrepondo-se a áreas de preservação. Entravam em 
reservas florestais, em terras indígenas e até mesmo 
em assentamentos do Incra. Até mesmo a Floresta 
Nacional de Roraima foi vítima desses procedimentos.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, apesar da gran-
de parcela do território de Roraima, que se destina à 
conservação e à proteção ambiental, tornando nosso 
Estado uma reserva ecológica de importância mundial, 
a agricultura permanece como uma importante ativi-
dade econômica em nosso Estado, em nossa região. 

Um grande passo para o aumento do nosso po-
tencial agrícola deu-se com a aprovação da propos-
ta de redução do percentual da Reserva Legal, que 
apresentei na Comissão de Meio Ambiente do Senado 
e que hoje faz parte do nosso novo Código Florestal. 
Contamos, para isso, com a inestimável colaboração 
do eminente Senador Jorge Viana, Relator do Código 
na Comissão de Meio Ambiente, e com a compreensão 
da Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, que 
aprovou a nossa iniciativa. Contamos, Srs. Senadores, 
acima de tudo, com a Presidenta Dilma Rousseff, que 

manteve o texto – embora tendo aplicado diversos ve-
tos ao Código Florestal – aprovado neste Congresso 
Nacional. A Presidenta Dilma reconheceu a importância 
da aprovação desse dispositivo legal para o desenvol-
vimento do Estado de Roraima. Somos muito gratos 
pela compreensão da Presidenta Dilma em relação 
ao nosso Estado. 

Refiro-me, Srª Presidenta, ao Capítulo IV, Da Área 
de Reserva Legal, Seção I, que trata da delimitação 
da área de Reserva Legal, art. 12. Nossa proposta 
visava, sim, a promover o desenvolvimento do nosso 
Estado de Roraima. Porém, sem causar prejuízos à 
natureza da Amazônia Legal, cujo percentual de 80% 
da área a ser preservada mantém-se em vigor para 
os demais Estados. 

Poderemos, dessa forma, incorporar novas áre-
as à fronteira agrícola que se abre ante nossos olhos, 
ao mesmo tempo em que mantemos nossa missão 
de preservar o meio ambiente. Serão, meus amigos, 
Senadores e Senadoras, mais 150% de terras desti-
nadas à agricultura em nosso Estado de Roraima. Isso 
representa um ganho para o setor produtivo. 

Não podemos, porém, Srª Presidenta, conviver 
com práticas clientelistas e distorcidas, como as apli-
cadas no decorrer desse processo de regularização 
fundiária, de titulação, que foi suspenso pela Justi-
ça Federal em nosso Estado. A regularização deve 
ser feita, sim, nos moldes propostos, para permitir o 
aproveitamento da nossa terra e o avanço da justiça 
social. Para isso, porém, é preciso corrigir os erros do 
passado recente. Só assim atingiremos o objetivo de 
aumentar nossa produção agrícola, criar empregos e 
elevar a renda do povo de Roraima.

Srª Presidenta, esse é um tema importante, que 
eu queria trazer hoje para o plenário do Senado Fe-
deral, destacando a importância da conclusão do Zo-
neamento Ecológico Econômico do nosso Estado de 
Roraima. Após a aprovação desse zoneamento, que 
a Assembleia Legislativa possa aprovar a lei que as-
segura a redução da Reserva Legal, de 80% para 
50%, no Estado que comprova – o Estado de Rorai-
ma – que tem mais de 65% de suas áreas preserva-
das em unidades de conservação de domínio público 
e em reservas indígenas devidamente homologadas. 
Por isso, a importância de destacarmos a aprovação 
dessa proposta do nosso novo Código Florestal, que 
beneficia imensamente Roraima. 

Mas há um outro tema, Srª Presidenta, que eu 
também gostaria de abordar. A Bancada Federal de 
Roraima e do Amapá, todos unidos estão buscando, 
junto ao Ministério do Planejamento, ao Governo Fe-
deral, ao Governo da Presidenta Dilma, sensibilizá-los 
para a aprovação da PEC nº 111, para a Proposta de 
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Emenda à Constituição nº 111, de 2011, de autoria da 
Deputada Federal Dalva Figueiredo, do Partido dos 
Trabalhadores do Amapá. Queremos, com a aprova-
ção dessa PEC, incluir os servidores que trabalharam, 
durante o período de 1988 a 1993, nos quadros do 
ex-Território. São pais e mães de família que presta-
ram serviços a Roraima e ao Amapá no momento da 
implantação desses Estados – na ocasião, eram ex-
-Territórios.

Então, queremos, aqui, com este nosso pronun-
ciamento, buscar o entendimento com o Ministério do 
Planejamento, para que possamos já colocar a matéria 
para aprovação no segundo turno. Já a aprovamos em 
primeiro turno na Câmara Federal, e estamos, agora, 
em processo de discussão, de negociação e de bus-
ca de consenso junto ao Ministério do Planejamento, 
com o apoio do Partido dos Trabalhadores, para que 
possamos, efetivamente, pautar a PEC nº 111 para 
aprovação no segundo turno na Câmara dos Deputa-
dos. Aprovada no segundo turno, deveremos aqui, no 
plenário do Senado Federal, discutir e aprovar essa 
PEC nº 111, que gerou uma expectativa muito grande 
nesses servidores, que, durante o processo de implan-
tação de Roraima e do Amapá, trabalharam, prestaram 
serviços a esses Estados.

Eu queria dizer aqui para todos os sindicalistas, 
para toda a população de Roraima e do Amapá que 
acompanha esse processo que, felizmente, há união 
entre os seis Senadores – os três de Roraima e os do 
Amapá –, de toda a Bancada de Deputados Federais 
dos dois Estados. Há uma unidade, há uma compre-
ensão e um trabalho árduo de articulação junto ao 
Governo Federal, para que possamos aprovar essa 
proposta de emenda à Constituição e definitivamente 
reconhecer, o Congresso Nacional e o Governo Federal, 
a importância desses servidores, desses pais e mães 
de família, trabalhadores, que merecem o reconheci-
mento e merecem que nós continuemos unidos para a 
aprovação da PEC nº 111, em segundo turno, na Câ-
mara dos Deputados, e, posteriormente, a aprovação 
da PEC nº 111 aqui, no Senado Federal.

Por isso, Srª Presidenta, eu queria aqui desta-
car esses dois assuntos de extrema relevância para o 
nosso Estado de Roraima.

Era isso o que eu tinha dizer.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. Bloco/PSD 

– TO) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
Senador Eduardo Amorim, por 20 minutos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
colegas Senadoras, colegas Senadores, eu gastarei 
muito menos que 20 minutos.

Ouvintes da Rádio Senado, espectadores da 
TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes 
sociais, colegas Senadores, Itabaiana, minha cidade, 
cidade onde nasci, é conhecida não apenas no nosso 
Estado, o Estado de Sergipe, mas também em todo 
País como a Capital do Caminhão, isso por ter o maior 
percentual desse tipo de veículo por pessoa do País, 
tendo como um dos fatores preponderantes para esse 
fato a produção agrícola, que se intensificou principal-
mente a partir da implantação dos perímetros irrigados, 
como os de Jacarecica e Ribeira, na década de 80. No 
Município de Itabaiana, são produzidos frutas, verduras 
e cereais que abastecem não só o nosso Estado, mas 
grande número de cidades do Nordeste e do Brasil.

E justamente pela grande concentração de cami-
nhões no Município que o saudoso Antônio Francisco 
da Cunha, conhecido por todos como Rolopeu, idea-
lizou a Festa dos Caminhoneiros, há exatos 48 anos. 
Atualmente, o evento é considerado o maior da cate-
goria realizado no Brasil, recebendo, todos os anos, 
caminhoneiros e turistas de todo o Estado e do País 
como um todo, de diferentes partes do nosso País.

Mas, outro fator importante é o aspecto religioso 
da festa, que acontece exatamente no período em que 
a Trezena de Santo Antônio – padroeiro da cidade – é 
realizada, ocasião em que as chaves dos caminhões 
e os caminhoneiros são abençoados e quando os fes-
tejos juninos têm início.

Contudo, a festa traz, ainda, uma vasta progra-
mação com shows, o tradicional Jogo dos Caminho-
neiros, no Estádio Presidente Médici, a carreata e a 
eleição da Rainha dos Caminhoneiros. A propósito, 
aproveito a oportunidade para enviar meus parabéns 
à jovem Stefanny Lima, vencedora do concurso deste 
ano, como também à sua família. Mas a festa conta, 
ainda, com a Feira do Caminhão, que reúne empresas 
nacionais e internacionais do setor de transporte de 
carga, onde se realizam a prospecção e o fechamento 
de negócios da área.

Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou filho 
de Itabaiana, e como filho dessa terra, dessa cidade, 
reconheço a importância dos nossos caminhoneiros 
para a cidade, para o nosso Estado e para o País. Por 
isso propus o PLS 407/2012, que torna obrigatória 
a avaliação anual de saúde para os transportadores 
autônomos de carga, visando diminuir os problemas 
de saúde e proteger a vida desses trabalhadores que 
vivem em evidente situação de risco.

Dessa maneira, além do benefício direto para os 
caminhoneiros, toda a sociedade brasileira será indire-
ta ou diretamente beneficiada pela medida, pois trará 
maior segurança e melhorará a qualidade do trans-
porte em nossas rodovias. Essa proposição, que já foi 
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aprovada na Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
encontra-se, no momento, aguardando a relatoria do 
ilustre colega Senador Wellington Dias, a quem apro-
veito para solicitar o apoio para a aprovação desse 
importante projeto.

Entretanto, como falei no início, Itabaiana é tam-
bém consagrada popularmente como a Capital do 
Caminhão, e, no sentido de oficializar o que já é de 
domínio público, propus o PLS 10/2013, que confere ao 
Município o título de “Capital Nacional do Caminhão”. 
Essa proposição já recebeu parecer favorável do seu 
relator e aguarda para entrar na pauta de votação da 
Comissão de Educação, em caráter terminativo.

Para se ter uma ideia da importância dos cami-
nhões para o Município, Srª Presidente, existe hoje em 
Itabaiana, em média, um caminhão para cada nove 
habitantes. Já mencionei a produção agrícola como 
um dos fatores que influenciaram a forte concentração 
desse meio de transporte, mas não podemos nos es-
quecer dos produtos industrializados, que há muito são 
comercializados. Uma feira municipal que remonta ao 
ano de 1888 foi crescendo exponencialmente por mais 
de um século e, desde a década de 50, a cidade, que 
detém a segunda posição de centro comercial de Ser-
gipe, já era, à época, considerada o celeiro do Estado.

Ademais, por sua posição estratégica nos en-
troncamentos rodoviários, passou a ser um polo para 
o transporte de cargas na região e para o Sudeste, 
especialmente para a capital paulista. E, assim, por 
trazer mercadorias diretamente dos centros produto-
res, o comércio de Itabaiana se sobressaiu não ape-
nas em Sergipe, mas estendeu sua influência para os 
Estados vizinhos.

Tudo isso, Srª Presidente, sem falarmos que o se-
tor de comércio e serviços para esse ramo de transporte 
é marcante em Itabaiana, pois, ao longo da BR-235, 
que cruza a nossa cidade, há grande concentração 
de lojas de autopeças, oficinas, postos, indústrias e 
garagens que compram e vendem caminhões usados. 
E, sobretudo, a maior renda da nossa cidade vem dos 
fretes de caminhões.

Srª Presidente, Srs. Senadores, a presença des-
ses veículos é tão marcante no Município que, para 
se ter uma noção do que representam, influenciam 
diretamente a arquitetura das nossas casas, já que 
em grande parte delas o pé-direito é mais alto que o 
comum, para poder abrigar uma garagem proporcio-
nal a um caminhão.

Na quinta-feira próxima, inclusive, o link do pro-
grama Encontro, com Fátima Bernardes, transmitido 
pela Rede Globo de Televisão, estará em Itabaiana 
mostrando a Festa do Caminhoneiro.

Diante do que foi falado aqui, Srª Presidente, do 
plenário desta Casa, fica muito claro que os caminhões 
e os caminhoneiros permeiam a vida e a história do 
nosso Município, do nosso Estado, e nada mais justo 
que Itabaiana receba de fato o título de “Capital Na-
cional do Caminhão”. Afinal, Srª Presidente, o nosso 
principal sistema de transporte é o rodoviário, e tem no 
caminhão esse grande veículo de transportar nossas 
produções para todos os cantos do País.

Era só isso, Srª Presidente. Gastei muito menos 
do que tinha direito, como prometi.

A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. Bloco/PSD 
– TO) – Muito obrigada, Senador Eduardo Amorim.

Com a palavra, o Senador Romero Jucá, por 
dez minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e 
Srs. Senadores, amigos que nos acompanham pelas 
redes sociais, pela Rádio Senado, pela TV Senado, 
pedi a palavra para fazer um protesto aqui e, de cer-
ta forma, um apelo para que o Governo Federal tome 
providências urgentes. E que também o Ministério Pú-
blico Federal do País, a Procuradoria-Geral da Repú-
blica, avalie melhor uma ação ou uma recomendação 
do Ministério Público Federal do Amazonas à Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Ibama para 
que paralisem a obra de interligação da construção 
da linha de transmissão que liga Manaus a Boa Vista.

Srª Presidenta, há anos que trabalhei e trabalho 
por essa interligação. Roraima e Boa vista, hoje, pos-
suem um sistema isolado de energia. Nós recebemos 
uma parte da energia que consumimos da Venezuela, e 
o restante da energia que Roraima consome, no interior, 
é produzido por motores a óleo diesel, que consomem 
combustível, que poluem, que dão um atendimento de 
má qualidade à população.

Nós trabalhamos junto ao Ministro Edison Lobão. 
Nós trabalhamos junto ao Governo. Colocamos no PPA 
(Plano Plurianual) da energia brasileira a construção 
dessa interligação. O Brasil está interligando Tucuruí a 
Manaus, e o próximo passo seria agora a interligação 
entre Manaus e Boa Vista. Interligação fundamental, 
porque vai possibilitar inclusive a interligação de Boa 
Vista com a Guiana e com a Venezuela. Portanto, nós 
teremos tanto a facilidade de receber energia do res-
tante do Brasil como de vender energia produzida na 
Guiana, na Venezuela ou em Roraima para o Brasil. 
Portanto, haverá aí um sistema de mão e contramão 
no sentido de encaminhar e comprar ou receber ener-
gia desses países.

A licitação foi feita. A Eletronorte, empresa bra-
sileira, empresa do Governo brasileiro, tem 49% do 
consórcio e está há um ano e meio solicitando à Fu-
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nai autorização para entrar na área Waimiri Atroari e 
fazer o laudo ambiental necessário para que a obra 
seja iniciada.

A Funai vem postergando essa autorização.
É importante ressaltar que os postes – a linha 

de transmissão – passarão a 123 quilômetros da terra 
Waimiri Atroari, no leito da estrada, na área de servi-
dão da BR, portanto, sem nenhum contato com a co-
munidade indígena, sem nenhum desmatamento, sem 
nenhum tipo de impacto ambiental, porque a BR-174 
já esta aberta, já está com trânsito, interliga o Brasil a 
Venezuela, passando por todo o Estado de Roraima.

Pois bem, há tempos cobramos da Funai essa 
autorização, que não sai. E agora somos surpreendidos 
pela posição do Ministério Público do Amazonas, que 
não leva em conta o interesse nacional, não leva em 
conta a questão ambiental de Roraima, não leva em 
conta a necessidade de gerar energia limpa ao nosso 
Estado, não leva em conta a necessidade de desen-
volvimento do Estado, inclusive de 30 mil indígenas 
que dependem de energia em Roraima para serem 
atendidos em hospitais, em escolas, em atividades 
produtivas, em sedes de vilas, no programa Luz para 
Todos, que atende à população indígena. Tudo isso o 
Ministério Público não vê, e diz que não houve a con-
sulta à população Waimiri Atroari.

Portanto, o leilão, o edital feito na Bolsa de Valo-
res e a obra que já foi iniciada, tendo sido contratados 
equipamentos e materiais para iniciar a construção da 
linha, tem que ser anulada. Isso é, sinceramente, um 
absurdo. Isso é um prejuízo e uma afronta ao povo de 
Roraima.

Quero aqui protestar contra a posição do Ministé-
rio Público e contra a posição da Funai, que não auto-
riza a entrada para o licenciamento ambiental. Parece 
até um jogo combinado. Parece que Ministério Público 
e Funai estão atuando no sentido de barrar o desen-
volvimento de Roraima, de barrar o desenvolvimento 
da nossa região.

Por isso quero aqui fazer um apelo à Presidenta 
Dilma, à Casa Civil da Presidência da República, que 
coordena a ação dos outros ministérios, e ao Ministé-
rio da Minas e Energia, para que tomem providências 
urgentes a respeito dessa ação. E faço um apelo ao 
Procurador-Geral da República, para que efetivamen-
te chame às ordens essa postura e essa posição do 
Ministério Público Federal do Amazonas, que está in-
terferindo numa ação benéfica aos índios, benéfica ao 
Estado de Roraima e benéfica ao Estado do Amazonas.

Fica aqui então, Srª Presidenta, o meu protesto.
Concedo um aparte à Senadora Vanessa Gra-

zziotin.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 
Agradeço e quero me somar à preocupação de V. Exª, 
nobre Senador. Nós teremos, em breve – era para ter 
acontecido domingo, mas não aconteceu –, o teste da 
geração de energia em Manaus, com o Linhão de Tucu-
ruí, que é uma obra fantástica, uma obra maravilhosa, 
como V. Exª diz. A necessidade de levar a Boa Vista a 
energia que chega a Manaus pelo Linhão de Tucuruí é 
algo incontestável também. Eu tomei conhecimento da 
notícia de que o Ministério Público estaria embargan-
do, como V. Exª diz aqui. Entretanto, nobre Senador, 
procurei me certificar. O que o Ministério Público quer 
é apenas que se cumpra a lei no que diz respeito à 
audiência com a comunidade indígena daquela área.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Senadora Vanessa, só para complementar.

A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Pois não.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
A audiência está sendo solicitada há um ano e meio 
pela Eletronorte e pelo consórcio. O que o Ministério 
Público quer é que se cancele a licitação, o edital e 
a obra para, primeiro, fazer – não se sabe quando –, 
a reunião com os índios Waimiri Atroari, que não têm 
nenhum tipo de interferência na estrada, na BR, para, 
depois, novamente, lançar edital e fazer licitação. Por-
tanto, atrasar em quatro ou cinco anos a obra. Isso é 
um despautério. 

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senador, nós poderíamos ir ao Ministério Público e 
dialogar com ele.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Claro, claro.

A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Acho que nós poderíamos ajudar na solução. Eu 
concordo com V. Exª: nós temos uma estrada asfaltada 
que liga Manaus a Boa Vista. O trecho do Linhão vai 
ser exatamente esse. A obra não pode sofrer atraso 
porque será um prejuízo até para as comunidades in-
dígenas se a energia não chegar lá. Apenas para me 
colocar à disposição de V. Exª, Senador Jucá, para 
que possamos ir ao Procurador-Geral da República 
no Estado do Amazonas e ter um diálogo com ele a 
respeito dessa questão.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
agradeço a V. Exª.

Fica aqui o meu registro. Espero o bom senso do 
Ministério Público Federal do Amazonas, o bom senso 
do Chefe do Ministério Público do Brasil, do Procura-
dor-Geral da República, e o bom senso da Funai e do 
Ministério da Justiça para que tomem as providências 
para que uma obra importante como essa, para a in-
terligação... Inclusive para o Estado do Amazonas, 
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porque o Governo brasileiro negocia com o governo 
da Guiana a construção de três hidrelétricas de 4.500 
megawatts, o que fará com que energia da Guiana 
chegue também, em determinado período, a Roraima 
e ao Estado do Amazonas. Portanto, toda a região é 
interessada no processo de interligação energética. 
Espero que o bom senso prevaleça e que possamos 
continuar essa obra, que é importante para todo o País.

Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. Bloco/PSD 

– TO) – Senador Jucá, gostaria de me solidarizar com 
essa questão terrível em Roraima. 

Com certeza, esse cidadão do Ministério Público 
mora em casa com boa energia, trabalha com uma óti-
ma energia em casa, enquanto impõe a outros cidadãos 
brasileiros que permaneçam no escuro, nas trevas.

Com a palavra, o Senador Roberto Requião, por 
vinte minutos.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, pela 
ordem.

Queria saber de V. Exª – eu estava inscrita e fiz 
uma permuta com a Senadora Angela Portela – em 
que lugar estou como oradora inscrita, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. Bloco/PSD 
– TO) – Vou ler toda a lista.

Após o Senador Roberto Requião, Kátia Abreu, 
Cristovam Buarque, Eduardo Lopes, Walter Pinheiro, 
Wellington Dias, Ana Amélia, Flexa Ribeiro, Inácio Ar-
ruda, Pedro Taques, Eduardo Braga e Humberto Costa.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obri-
gada.

A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. Bloco/PSD 
– TO) – Com a palavra, o Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Romero Jucá, anauê!

A democracia reclama o contraditório. Eu vim à 
tribuna, neste momento, para falar um pouco da ques-
tão dos índios.

O Brasil está em guerra, Senador Jucá. Uma lon-
ga, cinco vezes centenária guerra: a nunca sobresta-
da guerra contra os índios. O assassinato do terena 
Oziel Gabriel, no dia 30 de maio, em Sidrolândia, Mato 
Grosso do Sul, Estado que concentra mais de 50% dos 
assassinatos de índios no País, nada mais é que um 
trivial, corriqueiro episódio desse conflito. Afinal, matar 
índio faz parte dos usos e costumes nacionais desde 
que Cabral aqui aportou.

Era de esperar que, com o passar dos tempos, 
com a civilização e com o refinamento de nossas eli-
tes fazendeiras, nesse processo contínuo de aquisi-
ção de valores humanitários, culturais e sociais, era 

de esperar que o velho costume de matar índios fosse 
superado. Como um dia superamos a antiga usança de 
escravizar negros, que, ressalve-se, só foram caçados 
e sequestrados na África, porque nossos índios se re-
velaram “mão de obra antieconômica”, pois morriam 
incontrolavelmente no cativeiro.

Aprendemos nos livros escolares que o ponto 
alto da chegada da família real portuguesa à colônia 
brasileira, em 1808, foi a decretação da abertura dos 
portos pelo príncipe regente D. João. No entanto, dois 
meses depois de instalado no Rio de Janeiro, D. João 
toma outra decisão que os nossos livros e a nossa 
memória seletiva dos fatos escondem.

No dia 13 de maio de 1808, por Carta Régia, o 
príncipe declara guerra aos índios botocudos por resis-
tirem à expansão das fazendas e áreas de exploração 
de minas, na Capitania de Minas Gerais. No entanto, 
proprietários de terras, minas e tropeiros de toda a 
Colônia expandiram o alcance da Carta Régia e con-
sideraram-se licenciados a empreender guerra contra 
todos os índios que habitavam o território brasileiro.

Em meu Estado, o Paraná, a Carta Régia chan-
celou um antigo costume que subsistiu até o final do 
século XIX, o costume dos fazendeiros das regiões 
dos Campos Gerais e dos Campos de Guarapuava 
e Palmas organizarem, anualmente, uma expedição 
guerreira contra os índios.

A cada sortida, eles eram mais e mais empurrados 
em direção às fronteiras com o Paraguai e a Argenti-
na, e tinham suas terras apossadas para a expansão 
da agricultura, da pecuária, da apanha da erva mate 
e exploração da madeira.

A Carta Régia declarando guerra aos botocudos 
contém as mesmas justificativas hoje usadas para 
usurpar a terra dos índios. Estão lá os argumentos em 
defesa da produção, estão lá os apelos para que os 
índios submetam-se aos brancos para – abro aspas 
– “gozarem os bens permanentes de uma sociedade 
pacífica e doce, debaixo de justas e humanas leis”.

Como estão lá as acusações aos índios de vio-
lência, crueldade e perturbação da ordem, como se 
fossem eles, ontem e hoje, os causadores dos conflitos. 
E a Carta Régia chega ao mais alto grau de mistificação 
ao acusar os botocudos de antropofagia e vampirismo. 
Segundo o príncipe, além de esquartejar e devorar os 
– abro aspas – “tristes restos” – fecho aspas – de suas 
vítimas, os índios abriam feridas nelas – abro aspas – 
“para depois sorver o sangue”.

Quanto à antropofagia, grande parte de nossos 
autores negam-na; foi pretexto para reforçar a declara-
ção de guerra; já o “vampirismo” dos botocudos fica à 
conta da ignorância, superstição e fantasias europeias 
de nossos colonizadores.
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A oficialização da matança desenfreou tal vio-
lência e crueldade que, citam historiadores, obrigou o 
próprio Governador da Capitania de Minas Gerais, be-
neficiária imediata da decretação de guerra, a intervir 
e adotar outros métodos para submeter os rebeldes. 
Mesmo porque a “solução final” do genocídio não sur-
tira os resultados esperados.

A Carta Régia de 1808 faz uma declaração de 
guerra permanente contra os índios.

Diz o futuro D. João VI – abro aspas:

Que desde o momento em que receberdes 
esta minha Carta Régia, deveis considerar 
como principiada guerra contra estes índios 
antropophagos uma guerra offensiva que con-
tinuareis sempre em todos os annos nas esta-
ções seccas e que não terá fim, senão quando 
tiverdes a felicidade de vos senhorear de suas 
habitações [quer dizer, de suas terras] e de os 
capacitar da superioridade das minhas reaes 
armas de maneira tal que movidos do justo 
terror das mesmas, peçam a paz e sujeitando-
-se ao doce jugo das Leis e promettendo vi-
ver em sociedade, possam vir a ser vassallos 
uteis, como já o são as immensas variedades 
de Indios que nestes meus vastos Estados do 
Brazil se acham aldeados e gozam da felicida-
de que é consequência necessária do estado 
social” [fecho aspas].

Enfim, a velha máxima de que índio bom é índio 
morto. Ou, quando muito, por generosidade das auto-
ridades e dos fazendeiros, índios submissos aos seus 
interesses; índios aldeados, vivendo longe de suas 
terras, sem terras.

Foram-se os tempos da Colônia, foi-se o Império, 
veio a República – a velha e depois a dita nova – e a 
Carta Régia de 1808 continua vigendo, impávida, so-
berana, imutável. Ouço aqui, neste plenário, leio nos 
jornais, vejo nas televisões e ouço nos rádios a mesma 
defesa do aldeamento ou urbanização dos índios, “civi-
lizando-os”, privando-os de suas terras, exterminando 
sua cultura, sua língua, sua crença, sua identidade.

Os gregos Heródoto e Tucídides, e o romano 
Cícero talvez tenham sido os primeiros a divulgarem 
o conceito de historia magistra vitae, a história como 
mestra da vida, expondo pragmaticamente os fatos para 
que o homem aprendesse com os erros do passado.

Não é só o caso das relações do Governo e da 
sociedade brasileira com os índios. O assassinato do 
terena Oziel mostra que pouco aprendemos com o pas-
sado, com os erros acumulados por tantos séculos. A 
antropofagia e o vampirismo de ontem são atualizados 
por toda a sorte de pretexto, hoje, para a invasão das 

terras não apenas dos índios e também das popula-
ções tradicionais dos quilombolas.

O príncipe justificava a declaração da “guerra 
permanente” contra os índios por causa dos graves 
prejuízos por eles causados aos fazendeiros e – abro 
aspas – “à minha Real Coroa”. Isso é governo colo-
nial. As rationes lupi de ontem são as razões do lobo 
de hoje, porque a guerra continua permanente, sem 
trégua, impiedosa. Uma guerra de extermínio.

E como se comporta o nosso Governo, hoje? 
Como se comporta o Governo que nós elegemos?

Este Governo retrocedeu em relação aos gover-
nos de Sarney, Fernando Henrique e Lula no tratamento 
da questão indígena.

De todos os governos desde a redemocratização, 
este Governo foi o único que não recebeu os índios. 
Recebe todo mundo, Senador Taques, até o Carlinhos 
Brown e sua ridícula caxirola, mas não recebe os índios. 
Os representantes do agronegócio tornam-se, como 
se diz, figurinhas carimbadas dos eventos palacianos, 
e tem na Ministra-Chefe da Casa Civil um interlocutor 
privilegiado. Já os índios mendigam ouvidos e corações 
abertos pelos corredores legislativos, pelos jardins da 
Esplanada dos Ministérios, expondo-se à indiferença, 
ao escárnio e ao preconceito.

O antropólogo Gilberto Azanha, um de nossos 
melhores especialistas, deplora: “O Governo Dilma 
retrocedeu neste debate e interpreta as questões in-
dígenas com o olhar do agronegócio”.

Na mesma linha, o coordenador da Comissão de 
Assuntos Indígenas da prestigiosa Associação Brasilei-
ra de Antropologia, João Pacheco de Oliveira, diz que 
nos últimos anos foi paralisado o processo de reco-
nhecimento dos direitos dos índios; e, segundo ele, a 
investida do agronegócio afeta também as populações 
tradicionais e as terras dos negros descendentes de 
escravos africanos.

Pelo que se vê, não é apenas a economia do Brasil 
que se vê refém das commodities, o Governo Federal 
também foi sequestrado pelos interesses das tradings 
e dos produtores internacionais de carnes e de grãos.

De 2003 a 2011, informam estatísticas mediana-
mente confiáveis, foram assassinados no País mais de 
500 índios. Nesse último ano da macabra medição, 62% 
dos assassinatos aconteceram no Mato Grosso do Sul.

Com uma taxa de homicídios de 100 por 100 mil 
pessoas, maior que a do Iraque e quatro vezes maior 
que a taxa nacional, o povo Guarani Kaiowá, do Mato 
Grosso do Sul, enfrenta uma verdadeira guerra contra 
o agronegócio, diz relatório do Conselho Missionário 
Indigenista – o hoje tão vilipendiado Cimi, alvo de todas 
as maldições de parte dos interesses das commodities 
e do comércio internacional da carne.
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Mas bendito seja o Cimi. Benditos sejam D. Tomás 
Balduíno e D. Pedro Casaldáliga. Benditos sejam todos 
aqueles que, ao longo de nossa história, confrontaram 
os ditames da Carta Régia de 1808, que oficializou uma 
prática que, na verdade, desembarcou nas terras de 
Santa Cruz com os europeus.

Prática essa que alçou a heróis da Pátria genoci-
das como Raposo Tavares, Borba Gato e outros aven-
tureiros que se distinguiram pela preação de índios, 
para fazê-los escravos.

Além de destruírem as reduções jesuíticas, que 
abrigavam milhares de índios, duma só feita, bandei-
rantes como Raposo Tavares capturaram no Paraná e 
levaram para São Paulo mais de 200 mil índios, contam 
os historiadores da minha terra.

Se glorificamos os genocidas do passado, como 
punir os torturadores do presente? 

Quem serão os heróis do genocídio de hoje?
Saímos por Brasília e encontramos os magotes 

de índios pintados e descalços à espera de uma au-
diência com o Governo, que nós, da Base, elegemos.

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, a 
Srª Kátia Abreu deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Lúcia Vânia.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 
– GO) – Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu, que 
falará como Líder, por 20 minutos.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presiden-
te, muito obrigada; colegas Senadores, a minha avó 
costumava dizer que é melhor ouvir certas coisas do 
que ser surdo.

O PIB deste trimestre, Srª Presidente, do Brasil 
inteiro, foi de 0,6% o crescimento do PIB no Brasil, mas 
as elites fazendeiras, como foram aqui mencionadas, 
inclusive do Estado do Paraná, produziram 9,5% do 
PIB no Brasil.

O Paraná contribuiu, com o terceiro lugar no valor 
bruto da produção, com o setor agropecuário, sendo um 
dos grandes responsáveis pelo sucesso do Estado do 
Paraná, graças aos produtores rurais, que não são eli-
tes fazendeiras de forma pejorativa, não. Os produtores 
do Brasil, assim como os do Estado do Paraná, mere-
cem todo o nosso respeito, pois ajudam a empregar, 
junto com os produtores do meu Tocantins e de todo 
o Brasil, 37% da mão de obra deste País, garantem 
40% das exportações brasileiras, produzem 25% do 
PIB do Brasil, e nós ainda temos que ouvir preconcei-
to. Preconceito, na lei, é crime. E o que foi feito agora 
há pouco nesta tribuna é crime, tendo preconceito e 
usando palavras abusivas. Não parece que é Sena-

dor de um Estado como o Paraná. Não parece que 
representa o agro tão fortemente como aquele Estado. 

Matar índios! Eu quero dizer ao senhor que os 
números do Ministério da Justiça e da Secretaria de 
Segurança Pública indicam que 92% das mortes dos 
índios no Mato Grosso do Sul foram causadas pelos 
próprios índios, numa guerra entre eles, estimulados 
por brigas de ampliações e demarcações de terras. 
Produtores rurais do Mato Grosso do Sul não são vân-
dalos, irresponsáveis, nem bandoleiros. São homens de 
respeito e mulheres que ajudam a contribuir com 9,5% 
do PIB, que nós crescemos neste primeiro trimestre. 
Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de 
pecuária deste País. 

Nós não podemos aceitar calados. Esta Casa 
representa o Estado brasileiro, em que pese cada um 
de nós ter sido eleito por um Estado. Nós estamos vi-
vendo uma volta à Idade Média, quando seres huma-
nos se atracavam por conta de terras. Um Brasil con-
tinental, de 850 milhões de hectares, e sobram para 
os produtores rurais, menos de 30% é ocupado pelos 
produtores rurais; 27,7% é ocupado pela produção 
agropecuária do País. Mas o Cimi, a Funai, os santos 
e as ONGs querem exatamente as áreas de produ-
ção, do sul do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do 
Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do seu oeste do 
Paraná, do sul da Bahia, que são as terras mais agri-
cultáveis do País. Pergunte se não demandam terras 
no Semiárido Nordestino, onde sofrem tanto aqueles 
produtores do Nordeste por falta de água e enfrentam 
a seca todos os dias. 

Esse é um movimento manipulado, organizado 
contra a produção brasileira. Nós já tivemos um dia o 
MST; depois, nós tivemos o Código Florestal, e agora 
a questão indígena. 

Nós só queremos perguntar aos brasileiros, aos 
nossos amigos brasileiros, irmãos: quando os homens 
e as mulheres do campo terão paz para trabalhar? É 
a única coisa que nós queremos, nada em troca. Não 
queremos medalhas pelo PIB; não queremos subir no 
pódio pelo PIB. Nós só queremos paz. Nós só quere-
mos que o nosso direito de propriedade seja respei-
tado e que nós não possamos usar e ouvir da tribuna 
do Senado um ataque frontal ao setor e aos Estados 
que trabalham para contribuir com esses números que 
acabo de citar. 

Srª Presidente, nós temos interlocução privile-
giada na mesma altura do que representamos para a 
economia nacional. Esse é o tratamento que o Palácio 
do Planalto nos dá, esse é o tratamento digno que o 
agro merece. Se está com saudade do passado, é só 
dormir e sonhar para ver se volta ao passado! Porque 
este Governo, em que não votei, que não apoiei, mas 
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sou honesta e humilde o suficiente para dizer, tem 
dado a mão ao agro, tem compreendido o agro, não 
com benesses, não com bajulações; o Governo tem 
atendido o setor naquilo que ele precisa para continuar 
crescendo e produzir PIBs como nós produzimos no 
primeiro trimestre: 9,7% de crescimento, contra 0,6% 
do Brasil inteiro.

Srª Presidente, nós estamos vivendo uma repe-
tição. Nós tivemos um período em que o Ministério do 
Meio Ambiente e o Ibama se tornaram órgãos não re-
publicanos, defendendo e fazendo militância pró-ONGs 
e os Greenpeaces da vida. Deixaram de representar 
o Brasil e sucumbiram ao desejo e ao monopólio das 
ONGs, governaram por anos este País sem ordem, 
sem comando, sem direção; conseguimos reverter, 
e o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama retornam 
normalmente como órgãos republicanos. Nós tivemos 
um período em que o Incra era outro órgão militante, 
que representava o MST e a invasão de terras no País; 
nós estamos assistindo ao resgate do Incra como um 
órgão republicano. É apenas o que queremos da Funai, 
que a Funai continue cuidando, que continue zelando 
pelos índios, mas não pode virar militante do Cimi, mi-
litante de ONGs, militante dela própria, numa reserva 
de mercado, usando seres humanos humildes, muitos 
que sequer aprenderam a ler, com índices indicadores 
de mortalidade infantil, com gravidez na adolescência, 
com alcoolismo, com abandono promovido pela Dona 
Funai, que se acha um santuário intocável. Os dias da 
Funai, dessa maneira intocável de ser, estão chegando 
ao fim, porque o Brasil já chegou aqui com a Funai. 
Não são só os produtores de Mato Grosso do Sul, do 
sul da Bahia, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul que já perderam a paciência e não aguentam 
mais tanta violência e truculência.

É a solução, é o Brasil inteiro, e vamos realizar 
a pesquisa nos próximos dias: o que o brasileiro das 
grandes cidades pensa das invasões de terra pelo 
MST, das invasões de terra pelos índios, provocando 
violência e morte. Nem os índios aguentam mais a Fu-
nai, nem os índios aguentam mais uma política falida, 
que não faz o seu dever de casa.

Por que não quer abrir a porta das aldeias para 
que possamos entrar? Tentem fazer uma pesquisa 
nas aldeias para saber se a Funai autoriza. Temos 
que entrar como clandestinos, porque é uma cortina 
de fumaça, uma barreira para que ninguém veja como 
os nossos irmãos índios estão vivendo. Nunca vi os 
defensores que estiveram nesta tribuna promoverem 
uma audiência pública no Senado para discutirem a 
saúde dos índios, para discutirem a educação dos ín-
dios, para perguntarem aos índios o que eles querem, 
porque nós, brancos, já moramos nas cavernas. E eu 

sugiro a esse Senador que desceu daqui agora, por-
que também ele foi civilizado, ainda está em tempo de 
ele voltar para as cavernas, sem água, sem energia 
elétrica, sem esgoto sanitário, sem água tratada. Por 
que vamos querer um museu vivo no Brasil? Os índios 
merecem o nosso respeito, a nossa admiração como 
irmãos brasileiros, como qualquer um, mas eles que-
rem o que toda pessoa inteligente quer: eles querem 
ser tratados com dignidade.

Eu recebi a Funai do Tocantins, que administra 
cinco Estados: Tocantins, Goiás, Maranhão, Pará e 
Mato Grosso. Entraram no meu gabinete em Brasília 
solicitando casas rurais para os índios, pedindo ins-
trumento de trabalho para os índios, e eu não recusei. 
Ao contrário, fiquei emocionada com o pedido e vamos 
trabalhar para colocar as casas rurais, como os índios 
querem e a Funai da Regional do Tocantins.

Sr. Presidente, quero dizer que, no dia 14, sexta-
-feira, na cidade de Nova Alvorada, Mato Grosso do 
Sul, onde aconteceu toda a violência, nós estaremos 
lá fazendo um grande movimento, chamado Onde há 
Justiça há Espaço para Todos, promovido pela Fede-
ração da Agricultura, com apoio total do Governo do 
Estado, com todas as entidades de classe do Estado, 
não só rurais, mas as entidades urbanas, os Deputa-
dos Federais, os Deputados Estaduais, os Senadores 
da República que aqui estão, e vou dar o aparte neste 
momento. 

Irão dezenas de produtores do Rio Grande do Sul, 
dezenas de produtores do Paraná e de Santa Catarina. 
Nós apresentaremos mais de 10 mil pessoas, num mo-
vimento civilizado, democrático, ordeiro, dizendo que 
nós não aguentamos mais! A única troca que nós pe-
dimos: continuaremos produzindo mais PIB, mas nos 
dê de troco paz, nos dê de troco segurança jurídica. 

Os documentos dos produtores estão em suas 
mãos. São titulados, escriturados pelo Poder Público. Ou 
será que a palavra do Estado brasileiro não vale nada? 

Sr. Presidente, quero cumprimentar Eduardo Rie-
del, Presidente da Federação de Mato Grosso do Sul, 
que coordena os produtores daquele Estado, que está 
no sofrimento com todos os seus companheiros, dias 
e dias, semanas e semanas sem dormir, preocupado 
com a violência, porque não é isso que nós queremos. 

Quero conclamar o Sr. Ministro da Justiça, Sr. 
Eduardo Omisso Cardozo, a cumprir a determinação 
da Casa Civil, que já pediu a suspensão das demar-
cações no Mato Grosso do Sul, e ele ainda se nega, 
depois das mortes, da violência, da queimação de ca-
sas, de máquinas e implementos. Ele ainda se recusa 
a cumprir o pedido e a determinação da Casa Civil. 
Já foi suspenso no Rio Grande do Sul. Já foi suspen-
so em Santa Catarina. Já foi suspenso no Paraná. É 
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terrível o sofrimento que viveram aqueles produtores! 
E o Senador pelo Paraná, que esteve aqui há pouco, 
nem sequer comentou o sofrimento dos paranaenses 
com as invasões indígenas. 

Eu exijo, Sr. Eduardo Cardozo, que, antes do dia 
14, eu lhe imploro que, antes do dia 14, o senhor tome 
as providências porque nós não vamos dar conta de 
segurar o movimento. As pessoas estão indignadas e 
revoltadas e não sabem para onde ir. São dezenas de 
fazendas sem reintegração de posse, invadidas por 
índios dentro das suas casas, usurpando o direito das 
pessoas. E, ainda por cima, a AGU e a própria Funai 
solicitam à Justiça Federal que suspenda a reintegra-
ção de posse. E a Justiça Federal resolve atender a 
AGU, resolve atender a Funai. 

Pergunto onde estava a AGU, Sr. Ministro Ada-
ms, onde estava o Sr. Ministro Eduardo Cardozo, da 
Justiça, no dia em que desapropriaram Suiá-Missu, no 
Mato Grosso, onde oito mil pessoas, brasileiros não 
índios, foram colocadas na estrada, de forma desolada, 
agressiva, sem perspectiva, e estão morando até hoje 
debaixo de lona?! Não apareceu o Ministério Público 
para pedir a suspensão! Não apareceu o Sr. Eduardo 
Cardozo pedindo a suspensão! 

O senhor não é Ministro da Justiça indígena. O 
senhor é Ministro da Justiça de todos os brasileiros. 
Cumpra sua obrigação, porque o senhor recebe sa-
lário do povo, salário público, para ser imparcial, para 
promover a ordem e a justiça no País. O senhor pre-
cisa responder aos brasileiros, que estão se sentindo 
injustiçados, Sr. Ministro da Justiça.

Quero aqui dar um aparte ao Senador Waldemir 
Moka, de Mato Grosso do Sul, que é um dos Senado-
res, assim como os demais, que têm acompanhado 
todo esse processo e feito um trabalho extraordinário, 
sobre-humano, para tentar resolver a situação.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
Senadora Kátia Abreu, faço este aparte com tristeza, 
com tristeza porque isso era uma tragédia anunciada. 
Quero lamentar, inicialmente, a morte do índio e o outro 
que foi ferido. Mas também temos de nos lembrar dos 
produtores. Temos um vídeo em que um produtor foi 
amarrado, cortaram-no e ele se esvaiu em sangue. Aí 
não se dá a mesma repercussão; é isso que lamento. 
Há um estímulo nesse sentido. Agora há pouco, um 
colega, aqui da tribuna, fez esse papel. Parece que o 
produtor rural é o grande vilão dessa história. Estamos 
falando de Mato Grosso do Sul, onde não há grilagem 
de terra, não há invasão. São produtores que estão lá 
há 50, 60, 70 anos, são já a terceira geração. Eu vi isso. 
Umas vez me disseram-me: “Senador Moka, esta terra 
era do meu bisavô, passou para o meu avô e para o 
meu pai. Nós estamos aqui e não vamos sair.” Esse é 

o medo que tenho. Algumas instituições – e o Cimi é 
uma delas – estimulam esse tipo de invasão, estimu-
lam esse tipo de agressão. Invadem a propriedade e 
queimam a sede. Está bom, a sede é do produtor rural. 
Agora, queimar casa de peão, de capataz, queimar a 
casa de pessoas que trabalharam 20, 30 anos, para 
mobiliá-la: “E vai ficar por isso mesmo?” Nesse caso aí, 
não pode porque é índio, é intocável? Vá alguém fazer 
isso! Vamos ver o que vai acontecer. É isso que está 
errado. Vivemos no império da lei, tem de ter lei para 
todo mundo. A forma de acabar com isso, Senadora 
Kátia... Desde o ano passado, aqui, aprovamos uma 
emenda de R$100 milhões, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Sou um daqueles que acham que se 
cometeu uma injustiça com a população indígena, que 
acham que sim. Houve uma injustiça com os povos 
indígenas, mas essa injustiça, essa dívida é de toda 
a sociedade brasileira, e não de um único segmento, 
ou seja, do produtor rural. Não se pode, querendo fa-
zer justiça, cometer uma injustiça. Então, é disso que 
estamos falando. Quero dizer a V. Exª que me sinto 
representado no seu discurso. Estou autorizado a 
falar pelo Senador Ruben Figueiró, e nós dois, aqui, 
estamos lhe hipotecando apoio neste seu discurso e 
agradecemos. Na verdade, farei um discurso amanhã 
– já estou inscrito para falar amanhã – para abordar a 
mesma tese. E digo mais: na sexta-feira, faremos uma 
grande mobilização de produtores, ordeira, mostran-
do que não queremos esse tipo de conflito; queremos 
uma solução. E a solução, se querem fazer com que 
as aldeias sejam aumentadas, é simples: coloca-se 
dinheiro no orçamento, desapropria-se, e nós, os pro-
dutores rurais, poderemos ir para outros lugares para 
continuarmos produzindo, porque é isto que sabemos 
fazer: produção rural. Agradeço a V. Exª pelo aparte.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Obri-
gada, Senador Moka.

Sei o que V. Exª, o Senador Figueiró e o Senador 
Delcídio do Amaral estão passando, neste momento, 
com relação à insegurança no seu Estado. Quero aqui 
anunciar que, no Mato Grosso do Sul, hoje, há 66 fa-
zendas invadidas por índios – 66 fazendas! Estamos 
aqui suplicando, porque isso vai virar uma guerra civil.

Num País deste tamanho, estamos agindo como 
primitivos, como bárbaros, graças à ausência da justiça 
do Ministério da Justiça. Quero lembrar que, de 1988, 
quando promulgamos a Constituição, para cá, já foram 
aumentadas as terras indígenas em 850%, são 14% 
do território nacional – 14% do território nacional! Não 
estou discutindo nem quero entrar no mérito se é pouco 
ou se é muito. Agora, com um Brasil deste tamanho, 
por que a União, com tantas terras devolutas, com tan-
tas unidades de conservação, não pode desapropriar, 
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entregar para os índios essas áreas? Por que tem que 
ser uma guerra contra as elites fazendárias, como aqui 
disse o Senador Requião? Lembrando que, repito, no 
Estado dele, apenas o setor primário representa quase 
20% de tudo o que o Paraná produz, sem considerar 
o agronegócio. É esse o troco, é essa a agressão que 
ele faz ao seu Estado.

O Estado do Tocantins, que faz 25 anos hoje, foi 
criado com a Constituinte. Nunca tivemos problemas 
com os índios na nossa terra. São dez tribos, muitos 
índios, dezenas e dezenas de índios, e nós nunca ti-
vemos um problema. De 20 dias para cá, nós estamos 
assistindo, na nossa capital, Palmas, a passeatas, a 
movimentos dos indígenas do meu Estado, o Tocan-
tins, a que nós temos o maior respeito, reivindicando a 
ampliação de áreas. Áreas que estão todas ocupadas 
pelos produtores rurais.

Eu não sei onde isso vai parar. No Maranhão, 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, com quatro amplia-
ções neste momento, áreas invadidas. Nós estamos 
assistindo, de braços cruzados, ao início...

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ... 
de um movimento e de uma situação sobre a qual nós 
estamos perdendo o controle.

Sr. Eduardo Cardozo, se acontecer mais uma mor-
te, (Fora do microfone.), eu vou atribuir a V. Exª essa 
responsabilidade. O senhor não pode ficar com esse 
ônus nas suas costas. O senhor é um homem político 
e tem carreira política. Tome uma atitude! Suspenda 
as demarcações em todo o País, coloque ordem na 
casa, obedeça à Casa Civil, que já determinou pelos 
estudos da Embrapa.

É tão simples, gente: o satélite identifica tudo! 
Existe uma leitura de satélite de 1960. Com a leitura 
do satélite, ano a ano, nós vamos saber se lá havia 
índio ou não. É tão simples!

Se, em 88, no dia 5 de outubro, aqueles índios 
estavam lá, a terra é deles! Qual o problema? Agora, 
graças a um laudo antropológico de um antropólogo, 
define-se e destrói-se a vida de centenas de pessoas 
num Estado que produz há 40, 50, 100 anos? Não, 
Srª Presidente, nós não podemos permitir que isso 
aconteça no Brasil. Um antropólogo, totalmente parcial, 
que define como área imemorial, nessa hora, com uma 
caneta só, sem discutir com ninguém. Se o Governo 
quiser indenizar os produtores, não pode, porque este 
antropólogo, de forma isolada, monocrática, decidiu 
que um terço de Mato Grosso do Sul é área indígena. 
Centenas e centenas de pessoas, empregos e empre-
gos, produção e produção, e nada é feito.

Senador Sérgio, do Paraná, que vivenciou isso 
há poucos dias e sabe do que nós estamos falando.

O SR. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB – 
GO) – Senadora Kátia Abreu, o tempo já está esgotado.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – É o 
último aparte, eu já encerrei.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Srª 
Presidente, minha cara Colega, Senadora Kátia Abreu, 
o que estamos fazendo no Brasil hoje é buscar uma 
solução para um conflito que vivemos há décadas. O 
que estamos buscando é que não haja a usurpação 
de direitos estatuídos na própria Constituição. Nós 
temos uma reivindicação perante o Supremo Tribunal 
Federal, e agora, com a escolha do novo Ministro, o 
Ministro Barroso, pedimos a ele a agilidade necessária 
na apreciação dos embargos apostos no acórdão que 
julgou a Raposa Serra do Sol. Isso traz um parâmetro 
para deliberarmos, pelo menos a partir dali, trazermos 
uma solução do ponto de vista do Poder Judiciário, 
uma indução de solução. Mas eu gostaria de aqui hi-
potecar, Senadora Kátia Abreu, a minha total solida-
riedade a V. Exª, para dizer que, realmente, o Ministro 
da Justiça precisa tomar pé da situação, porque é da 
Pasta dele a competência. Mais do que isso, eu acho 
que temos de fazer uma política nacional para o índio, 
porque não basta dar terra para o índio, não é só terra 
que resolve o problema dele. O que o índio quer é um 
sustento, uma vida digna. Agora, colocar no noroes-
te paranaense, terras antropizadas há mais de uma 
centena de anos...

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – O 
índio paraguaio.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – A maio-
ria. Dos milhares que existem lá, não há uma centena 
paranaense; uns 2 ou 3 mil são paraguaios. Que peixe 
há nos rios? Que caça? Vão morrer de fome, pois não 
sabem plantar nem cultivar. Então, nós temos de criar 
uma política nacional para o índio e também garantir 
o direito à propriedade, que está colocado na nossa 
Constituição como um direito do cidadão brasileiro. 
Então, quero parabenizar V. Exª pela coragem, pela 
postura na defesa dos produtores rurais brasileiros.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Muito 
obrigada, Senador.

Obrigada, Sr. Presidente, Colegas Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB 

– GO) – Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem, revisão da oradora.) – Cara 
Presidente desta sessão, Senadora Lúcia Vânia, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, a impunidade, a incapaci-
dade do Poder Público de conter a violência em nosso 
País, principalmente nas grandes metrópoles, cada dia 
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mais alarmante, são motivo suficiente para impedir a 
exclusividade de investigação pelas Polícias Federal 
e Civil, prevista na Proposta de Emenda à Constitui-
ção, a famosa PEC 37, de 2011, que deve ser votada 
no plenário da Câmara Federal no próximo dia 26 de 
junho, segundo agenda estabelecida pelo Presidente 
da Casa, Deputado Henrique Eduardo Alves.

Falo isso, Srªs e Srs. Senadores, porque, enquanto 
a polícia investiga os chamados “crimes de sangue”, 
sobrecarregados com as estruturas disponíveis, outras 
instituições, como o Ministério Público, devem ajudar, 
por exemplo, a acelerar os processos de investigação 
ambiental e de defesa do consumidor. Cabe lembrar 
que este Plenário aprovou, recentemente, o PL nº 132, 
relatado pelo Senador Humberto Costa, que regula-
menta as atribuições e garante maior autonomia aos 
delegados de polícia, nos inquéritos respectivos, os 
inquéritos policiais.

Eu discordo, sim, dos privilégios de uma instituição 
em detrimento de outra, pois acho que o corporativis-
mo enfraquece a democracia. A polícia é instituição e 
peça fundamental para ajudar na solução do compli-
cado “quebra-cabeça” da segurança pública do nosso 
País. Sou favorável, portanto, à colaboração inteligente 
entre as instituições, cada qual com sua especializa-
ção, habilidade, competência e prerrogativa.

Esforços conjugados possibilitam maior solução 
de problemas, sobretudo na nossa complexa estrutu-
ra social. Por isso, defendo a autonomia do Ministério 
Público para realizar investigações, assim como tam-
bém considero relevante o papel de investigação feito 
hoje por uma instituição importante, da qual participei 
honradamente há 40 anos: a imprensa. Estou falando 
de complementação de atuações, colaboração de tra-
balho, equipes e estruturas, sem substituições.

Sou favorável, sim, à autonomia de outros órgãos 
importantes para as investigações de crimes na Admi-
nistração Pública. Cito os casos da Receita Federal, 
do Banco Central do Brasil, da Controladoria-Geral da 
União e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – Ibama. São institui-
ções que cumprem a lei e ajudam, dentro dos limites 
previstos e legais, a resolver problemas e desvendar 
crimes, sejam quais forem, sem partidarismo, ou cor-
porativismo, ou ideologia.

Cito alguns exemplos. No caso, aqui, faço questão 
de referir os dados publicados no jornal O Globo, do 
último fim de semana, pelo colunista Merval Pereira, 
demonstrando a importância do trabalho do Ministé-
rio Público no combate a crimes financeiros, segundo 
o Procurador-Geral do Banco Central, Isaac Sidney 
Menezes Ferreira, citado na publicação.

A obrigação legal de informar ao Ministério Pú-
blico os indícios de crimes fez com que mais de 16 mil 
comunicações tenham sido feitas pelo Banco Central. 
Além disso, a lei permite a atuação do Banco Central 
nas ações penais iniciadas pelo Ministério Público. 
Atualmente, 55 processos estão em andamento. Por 
isso a importância de manutenção da atuação com-
partilhada, colaborativa.

Outro exemplo é o caso da adulteração do leite 
com formol, ocorrida no meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, e em outros Estados, como Goiás. A participação 
do Ministério Público foi fundamental para a solução 
do caso e a prestação de contas aos consumidores.

Ontem, recebi a visita de dois procuradores: o 
Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª 
Região, Dr. João Carlos de Carvalho Rocha, e, do 
Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul, Drª 
Fabíola Dörr Caloy.

No encontro, os representantes do Ministério 
Público apresentaram dados sobre a sobrecarga das 
autoridades policiais nas investigações penais, que li-
mita a solução de crimes e a eficiência das apurações, 
especialmente nas grandes capitais do País e áreas 
metropolitanas, onde as ocorrências são muito maiores.

Pesquisa sobre o inquérito policial, feita em Por-
to Alegre, capital do meu Estado, também no Rio de 
Janeiro, em Belo Horizonte e aqui no Distrito Fede-
ral, apontou deficiências da polícia nas investigações 
criminais. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, 
de 3.167 registros de homicídio em 2005, a maioria 
(92,5%) chegou ao Ministério Público somente quatro 
anos após o fato. Desses, apenas 111 (3,8%) foram 
levados ao Poder Judiciário por meio de denúncia. São 
dados preocupantes que afetam a percepção social 
sobre a segurança pública.

Como contraponto, cito os argumentos de Ro-
berval Fernandes, um morador de Niterói, no Rio de 
Janeiro, que se manifestou em relação aos impactos 
da PEC nº 37 nas instruções criminais. Segundo ele, 
tanto o Ministério Público quanto a polícia têm péssimo 
desempenho na conduta dos inquéritos.

A Polícia Civil não dispõe de efetivo necessário 
para a condução de investigações e, segundo esse 
morador do Rio de Janeiro, o Ministério Público, em 
muitos inquéritos que são devolvidos às delegacias, 
também enfrenta limitações que resultam em morosi-
dade e falta de sintonia nas investigações, com graves 
prejuízos à sociedade.

Hoje à tarde tive uma reunião importante com 
membros da Associação do Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios, aqui em Brasília, na sede da 
instituição, quando agendei uma reunião com a Drª 
Cátia Gisele Martins Vergara, Promotora da 2ª Promo-
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toria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades 
de Interesse Social. Ali, junto com o Vice-Presidente 
da Associação do MP do Distrito Federal, Dr. Trajano 
Souza de Melo, e da Ouvidora-Geral, Drª Maria Ro-
sinete de Oliveira Lima, além de outros promotores, 
procuradores, homens e mulheres. Aliás, Senador Pe-
dro Taques, na instituição aqui do Distrito Federal, dos 
10 presentes, eram 6 mulheres e 4 homens. Fico feliz 
porque, do gênero que tanto defendemos, as mulheres 
estão bem representadas.

O que ouvi naquela reunião do MP do Distrito 
Federal foi a atuação exemplar da Ouvidoria. Aliás, a 
Ouvidora foi da Polícia, o marido é um delegado. Ela 
me relatou casos de efetividade que vão bater às por-
tas na última instância em que encontra a sociedade 
e o cidadão para denunciar violência contra a mulher, 
abuso sexual de um paciente deficiente físico dentro 
de um hospital público, Senador Pedro Taques, ou 
abuso contra o consumidor em instituição privada de 
ensino aqui no Distrito Federal. Ações imediatas que 
envolvem o direito do cidadão, a cidadania. 

Se a PEC nº 37 for aprovada a sociedade vai ficar 
desprotegida, porque essas ações não serão feitas, 
Senador Pedro Taques, não serão feitas para atender 
à demanda da sociedade. É exatamente essa ação, 
que protege o cidadão, protege a cidadania, que pode 
estar sendo violentada, acabada, anulada, aniquilada 
se a PEC for aprovada. 

Vemos geralmente fatos lamentáveis sobre au-
mento da criminalidade e da violência no País, inclusive 
a violência doméstica, que atinge crianças, mulheres e 
idosos. Basta relembrarmos o caso do auxiliar de ma-
nutenção Eduardo Paiva, de 39 anos, covardemente 
executado, em plena luz do dia, em bairro nobre da 
cidade de São Paulo, mesmo após implorar de joelhos 
para não ser assassinado. O fato, flagrado por câme-
ras, na semana passada, motivou reportagem especial 
da Revista istoÉ sobre as dificuldades das autoridades 
policiais e do poder público para diminuir os números 
da insegurança no País. O jovem assassinado deixou 
dois filhos órfãos e engrossou as estatísticas crescen-
tes da violência nas grandes metrópoles. A notícia teve 
repercussão nacional e internacional.

Também por isso defendo o papel apartidário e 
republicano das instituições, seja do Ministério Públi-
co, seja da polícia.

Com muita honra, concedo um aparte ao Sena-
dor Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-
dora Ana Amélia, a senhora está vendo aquela parte 
escura do plenário ali? Imagine se um marciano desça 
de uma corda agora. Esse marciano vai ouvir a senhora 
e vai pensar: nós estamos na Suíça, nós estamos na 

Irlanda, na Finlândia, onde não existe corrupção. Nós 
vivemos em um dos países mais corruptos do mundo. 
E como nós poderíamos dispensar uma instituição de 
investigar quando se diz, no mundo todo, da universa-
lização da investigação? Eu não vejo outra justificativa 
a não ser vingança em relação ao trabalho que vem 
sendo feito pelo Ministério Público. O Ministério Públi-
co comete erros? Sim, como Senadores da República, 
como políticos, como policiais. Agora, você não pode 
penalizar uma instituição em razão do erro, da prática 
de crimes, de ilícitos por membros dessa instituição. Se 
isso fosse feito, nós teríamos que fechar o Congresso 
Nacional, porque o número de políticos que cometem 
crimes é muito maior que o número de membros do 
Ministério Público que porventura violam a lei. Nós 
não podemos – não podemos, Senadora Ana Amélia! 
– jogar a criança junto com a água suja quando lhe 
damos banho. Esse marciano vai subir na corda. Nós 
vivemos no Brasil, onde a corrupção campeia, a cor-
rupção grassa entre as instituições. E, agora, com a 
justificativa de dar exclusividade à polícia, nós vamos 
impedir que uma instituição venha a investigar. Nós 
temos que nos recordar também do prejuízo fiscal, do 
prejuízo para os Estados, porque as Receitas Estadu-
ais e a Receita Federal também investigam, através 
de procedimentos próprios, para estabelecer as multas 
tributárias. Elas investigam. Qual é o prejuízo que isso 
ocasionará nas receitas estaduais? Temos que levar 
isso em conta. Criminosos, quem comete ilícitos, exis-
tem em todo lugar. E nós não podemos acabar com a 
instituição com a desculpa de que o Ministério Público 
não pode investigar. Eu quero avisar ao marciano que 
está nos ouvindo que nós moramos no Brasil. Aqui 
não é a Suíça.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Mui-
to obrigada, Senador Pedro Taques. A pior decisão é 
aquela feita sob emoção e com espírito de vingança. 
Eu tenho dito que há muita reação política quando...

Considero a imprensa e o Ministério Público duas 
instituições irmãs siamesas no processo de fazer a 
divulgação desses atos, os chamados malfeitos da 
nossa sociedade. Então, penso que a defesa da PEC 
nº 37 vai contribuir negativamente para a restrição de 
direitos da sociedade.

O poder de investigação desses órgãos precisa 
ser mantido para a modernização e o desenvolvimento 
do nosso sistema democrático.

Aprovar a PEC nº 37 é o mesmo que criar um 
Estado policial, sem controles externos, burocrático, 
tornando o Ministério Público um mero repassador de 
provas ao juiz.

Manter a autonomia – conquistada ao longo das 
últimas décadas – para realizar investigações crimi-
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nais, no caso do Ministério Público, é premissa para o 
fortalecimento do Estado democrático de direito. Não 
fosse essa prerrogativa, não existiria o inquérito que 
resultou no independente julgamento da famosa Ação 
Penal nº 470 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
mais conhecida como Ação do Mensalão.

Ainda que tenham sido 8 dos 11 Ministros do 
STF indicados pelo Governo atual, do Partido dos 
Trabalhadores, a maioria dos magistrados da Supre-
ma Corte deste País preferiu escolher o caminho da 
independência e constatou a existência, realmente, no 
caso desse inquérito, dessa denúncia, acolhendo-a. E 
está em julgamento, mesmo desagradando os autores 
dos crimes de lavagem de dinheiro.

Graças também ao trabalho da imprensa e do 
Ministério Público, 25 dos 37 acusados saíram da 
condição de réus para ocupar a posição de conde-
nados. Não fosse essa colaboração democrática, não 
teríamos conhecimento sobre o desvio de recursos 
públicos, de dinheiro dos impostos do povo brasilei-
ro, usados ilicitamente para alimentar um esquema 
de compra de apoio no Congresso, montado, claro, 
por parlamentares, banqueiros e donos de agência 
de publicidade.

Nos últimos dias, as interações na minha página 
nas redes sociais, mais especificamente na minha pá-
gina e nos meus perfis no Facebook, demonstraram a 
preocupação da sociedade com o fortalecimento das 
instituições. Em post relacionado à PEC nº 37, no qual 
informei sobre minha presença no ato contra essa pro-
posta, no último dia 24 de maio, mais de 25 mil internau-
tas interagiram na página. Entre os que comentaram, 
mais de 90% se posicionaram contra a PEC nº 37, a 
PEC da impunidade, que atribui exclusividade à Polícia 
Federal e à Polícia Civil para investigar crimes e limitar 
o poder de atuação do Ministério Público.

Boa parte da população já percebeu que a auto-
nomia para investigar crimes, por exemplo, aumenta 
as chances de solução de delitos. Por isso insisto no 
fortalecimento do Ministério Público, nas diferentes 
áreas de atuação do órgão (federal, trabalho, militar), 
e na autonomia das instituições competentes para re-
alizar investigações criminais. Qualquer interferência 
contrária é um retrocesso, um descompasso em rela-
ção à lógica da cidadania e da moralidade.

Como jornalista que fui durante mais de 40 anos 
da minha vida profissional, não posso admitir qualquer 
tentativa de amordaçamento do Ministério Público nem 
de outras instituições fundamentais para os debates 
democráticos.

Investigações importantes e recentes puderam ser 
elucidadas, pois as autoridades competentes coletaram 
maior volume de dados e informações sobre crimes 

bárbaros e lamentáveis. Portanto, reforço aqui meu 
pedido para que os Deputados Federais considerem 
esses argumentos antes de deliberar sobre PEC nº 37.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, a Srª 
Lúcia Vânia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.

Meu caro Líder Eduardo Braga, V. Exª seria o 
próximo se não tivesse chegado o Senador Magno 
Malta, que está inscrito anteriormente. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Antes de conceder a palavra ao Líder Magno 
Malta, pela ordem, o Líder do PT, Senador Wellington 
Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para ler um requerimento apresentando condolên-
cias à família do Pastor José Neto, falecido no último 
dia 7 de junho.

Senador Magno Malta, o Pastor José Neto foi 
Secretário, Vice-Presidente e Presidente do Conselho 
de Ética da Convenção Estadual das Assembleias de 
Deus no Estado do Piauí. Foi também Presidente da 
Comissão de Temário da União de Membros da As-
sembleia de Deus do Nordeste e Vice-Presidente do 
Conselho de Ética da Convenção Geral das Assem-
bleias de Deus do Brasil.

José Neto era natural de Campo Maior, no Piauí, 
e dedicou desde cedo a sua vida ao evangelismo e ao 
pastoreio de igrejas. Antes de assumir a liderança da 
Assembleia de Deus em Teresina, há 15 anos, o Pastor 
José Neto liderou igrejas em Parnaíba, Picos, Campo 
Maior, Guadalupe e União.

O Pastor faleceu aos 81 anos, por volta das 
13h30, em Teresina. Ele comemoraria 82 anos no 
próximo dia 26. É uma pessoa com quem tive o pri-
vilégio de conviver. Um homem decente, um homem 
que, com certeza, estava muito além da sua missão 
na sua igreja.

Então, gostaria de transmitir à D. Nair, sua es-
posa, e a toda a sua família essas condolências em 
nome do Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Obrigado, Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 608, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 221, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas 
condolências à família do Pastor José Neto, falecido 
no último dia 07 de junho.

Justificação

O Pastor José Neto foi Secretário, Vice-Presidente 
e Presidente do Conselho de Ética da Convenção Es-
tadual das Assembleias de Deus no Estado do Piauí 
(CEADEP).

Ele foi também presidente da Comissão de Te-
mário da União de Ministros da Assembleia de Deus 
do Nordeste (UMADENE) e Vice Presidente do Con-
selho de Ética da Convenção Geral das Assembleias 
de Deus no Brasil (CGADB).

José Neto era natural de Campo Maior (PI) e 
dedicou desde cedo a sua vida ao evangelismo e ao 
pastoreio de igrejas. Antes de assumir a liderança da 
Assembleia de Deus em Teresina, há 15 anos, o pas-
tor Neto liderou as igrejas em Parnaíba, Picos, Campo 
Maior, Guadalupe e União, dentre outras.

O Pastor faleceu aos 81 anos por volta das 13h30, 
em Teresina. Ele comemoraria 82 anos no próximo 
dia 26.

O Pastor deixou esposa, a Srª Anair Ribeiro.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2013. –  

Senador Wellington Dias, (Líder PT).

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra o Senador Magno Malta, pela Li-

derança do PR, pelo prazo regimental.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela Li-

derança. Sem revisão do orador.) – Senador Welling-
ton, quero me juntar a V. Exª nesse voto de pesar. Esse 
homem de Deus, que eu conheci, estava muito além 
do seu tempo. Sendo um pregador do Evangelho, ima-
ginem quantas vidas esse homem tirou do gueto, do 
buraco, da escuridão, a quantos devolveu a vida. São 
centenas de alcoólatras, de pessoas desesperadas 
que conheceram a vida pela instrumentalidade desse 
homem. Portanto, eu sei que o Estado está enlutado. 
Eu também me sinto enlutado, como V. Exª, e me jun-
to a V. Exª nesse voto de pesar à família, evangélica 
e não evangélica, do Piauí, que chora a perda desse 
homem tão decente, desse homem de Deus de que 
V. Exª acabou de falar.

Sr. Presidente, eu vou dividir o meu tempo em 
duas partes. Eu vou tratar de dois assuntos absoluta-
mente importantes.

Senador Pedro Taques, nós estávamos juntos, 
agora, na Comissão do Código Penal, e eu quero aqui 
ser testemunha do esforço que V. Exª, como Relator, 
tem feito para reunir essa comissão. Quando a comissão 
foi indicada, ficou todo mundo doido para entrar nela. 
Desapareceu todo mundo, sumiu tudo. É a comissão 
para discutir o novo Código Penal. Eu tenho que falar 
isto para o Brasil.

O nosso Código Penal vigente é um ancião de-
sequilibrado. E a Comissão de Notáveis propôs um 
novo Código Penal que é um jovem mais desequili-
brado ainda.

E V. Exª, com seu esforço... E o debate hoje foi 
absolutamente importante – lá estava o Senador Aloy-
sio, o Senador Pimentel, eu, o Senador Suplicy, V. Exª 
– para debatermos a questão prisional no Brasil. Foi 
um debate absolutamente importante. Eu quero pa-
rabenizar V. Exª pelo esforço que tem feito, Senador 
Pedro Taques.

Volto a bater na mesma tecla. Há aqueles que 
dizem que eu sou músico de uma nota só. Mas eu 
sou um homem de causa, Senador Pedro Taques. E 
quando eu abraço uma causa, principalmente causas 
que causam dor e sofrimento à sociedade brasileira, 
eu ponho nela minha vida, o meu coração, as minhas 
energias, porque um homem é a sua crença, e eu sou 
as minhas crenças, eu sou aquilo em que acredito.

Eu me lembro de que, quando presidi a CPI do 
Narcotráfico– eu era Deputado Federal, junto com o 
Senador Wellington –, eu me senti como João Batista, 
a voz que clama no deserto. Eu falava sozinho e era, 
muitas vezes, ironizado pelo pessoal dos direitos hu-
manos, gente que, para mim, entende que os humanos 
é que não têm direito. Quem defende as posições que 
nós defendemos o que está fazendo senão defender 
os direitos humanos?

Eu tenho cruzado o País ao longo desses anos 
falando da redução da maioridade penal. É uma pena 
que aqueles que não acreditam em redução da maio-
ridade penal não apareçam para fazer o debate. 

Noventa e seis por cento da população brasileira 
vive a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor, o seu 
choro, vive o luto, o desespero, a angústia, a agonia 
de não saber se volta, de não saber se pode ir, por-
que as ruas foram tomadas por facínoras, homens 
travestidos de crianças, armados até os dentes, sem 
piedade, sem dó. 

A moda agora, em São Paulo, é um litro de álcool 
para botar fogo nas vítimas. Senador Armando Mon-
teiro, V. Exª, que é empresário, sabe como vivem os 
geradores de honra neste País – porque quem gera 
emprego gera honra, gera dignidade –, com carro blin-
dado, cheios de segurança, porque ajudaram a cons-
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truir um país e a construir dignidade para as pessoas, 
mas perderam o direito de ir e vir.

Senador Pedro, A Gazeta, jornal do meu Estado, 
no dia de hoje, traz o Secretário de Segurança dizendo 
que a lei estimula menores no crime. É meio tímido, mas 
já é alguma coisa, porque o meu Estado é o segundo 
mais violento da Federação. É um Estado pequeno, e 
são quase 21 mil homicídios nos últimos dez anos. É 
muito para um Estado do tamanho do Espírito Santo.

E nós estamos como que clamando por uma po-
lítica de segurança pública no meu Estado. E veja só, 
por que isso? Aqui, estão de costas.

Pode mostrar.
A sociedade não tem nem direito, sabem por quê? 

Porque a lei dá tanta cobertura, Senador Armando, que 
nem o rosto do assassino se pode mostrar. Um homem, 
um macho, como falamos no Nordeste, um macho 
travestido de criança, porque criança chupa chupeta, 
dorme no berço, faz xixi no colo da mãe, mas uma 
criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, que porta uma arma, que sequestra, que mata, 
que estupra... E aqui está: “Assassinos da balconista 
queriam dinheiro para comprar uma bicicleta”. Esses 
três aqui. Assassinaram uma balconista. Todos eles 
considerados pela lei como meninos de menor idade: 
um de treze, um de catorze e um de quinze anos. Nós 
vamos ficar parados assistindo a isso?

Eu tenho cruzado o País. No final de semana pró-
ximo passado, eu fiz um debate nas grandes emisso-
ras de rádio do Rio e nas grandes emissoras de São 
Paulo, encerrando, ontem, numa emissora em São 
Paulo. Para minha surpresa, quando saí da emissora 
de rádio, passou uma moto e o moleque suspendeu 
o capacete e falou: “Olha, você tem a língua grande 
demais!” Falou para mim.

Isso não vai me intimidar, nem vai me parar. Mas 
nós vamos ficar assistindo? E eu volto a falar aqui, Se-
nador Wellington, que ouvi uma entrevista do Ministro 
Gilberto Carvalho dizendo que o Governo é contra. 
Sim, Sr. Ministro, mas qual é a solução? O Governo 
é contra. “Nós somos contra”. Mas qual é a solução? 
“Nós somos contra a redução, sim”. Mas temos saída? 
“Nós somos contra”. Isso é brincadeira!

A sociedade está chorando, sofrendo, e a angús-
tia que me bate é a seguinte: 96% da população está 
dizendo “Ei, eu elegi vocês. Eu votei em vocês para me 
representarem, para sentirem minha dor, para sentirem 
o meu sofrimento. Nós estamos chorando, perdemos 
as ruas, estamos de luto. Há um caixão no meio da 
sala. Tem gente sendo enterrada hoje e vocês estão 
aí discutindo o sexo dos anjos!”

Não, mas o Senado está debatendo. Debatendo 
o quê? Reduzir de 18 para 16? Isso é brincadeira de 

mau gosto. Dezesseis anos é homem do mesmo jeito. 
O que é isso? Eu já tive dezesseis anos e tive dezoi-
to. Não mudou nada a partir dos 14, dos 13. Ora, com 
doze anos, na frente do computador, se desmoraliza 
o computador com um mouse na mão. Com 16 anos 
de idade, você muda as cores da bandeira e o hino do 
seu país. Aqui, pode-se votar.

Ora, ontem, em São Paulo... Cadê o Senador 
Suplicy? Ontem, em São Paulo, Senador Armando... 
Ei, Senador Wellington... Ontem, em São Paulo, inva-
diram uma pizzaria e saíram atirando, com as pessoas 
comendo, em família. A família está chorando agora, 
tem um caixão no meio da sala, e nós não estamos 
fazendo nada?

Cadê o Senador Suplicy? Aqui, em Brasília, “Pro-
fessor francês é morto a paulada na Vila Planalto”. Sabe 
quem foi? Um homem travestido de criança também.

Eu podia trazer tanta coisa aqui hoje, mas o meu 
coração se angustia tanto, tanto, tanto, tanto...

Eu me lembro de que, no meu Estado, na época 
do Governo do PT, o Governo Vitor Buaiz, Senador 
Wellington, o ex-Governador Vitor Buaiz, que é do 
seu Partido... Foi a primeira vez que eu vi um projeto 
de segurança pública. Eles criaram a chamada Polícia 
Interativa, que era uma coisa muito simples, mas que 
deu certo. A ONU, inclusive, faz uma menção a essa 
tal Polícia Interativa agora, à chamada Polícia Interativa 
do Espírito Santo. E, depois, o Corredor de Segurança, 
que foi criado no governo do então Governador José 
Ignácio. E o atual Governador, Renato Casagrande, era 
Vice-Governador de Vitor Buaiz. Ora, se essa chama 
toda de violência no Estado do Espírito Santo ninguém 
está conseguindo apagar ou aplacar, por que não co-
piar o que deu certo lá atrás? Ele era vice-governador. 
Pelo menos copia essa tal Polícia Interativa para a so-
ciedade sentir que há uma presença ostensiva na rua.

A minha proposta – eu vou repetir para o Brasil 
– é esta que está na minha camisa: redução da maio-
ridade penal já! 

Senador Wellington, eu estava sendo entrevista-
do agora pelo Armando que, como todos que me en-
trevistam, me fez a seguinte pergunta: “Mas o senhor 
não acha que pegar uma criança e colocar dentro do 
presídio é muito temerário?” De quem nós estamos 
falando? Do meu sobrinho que tem cinco anos ou de 
um macho de 17 que estupra, mata, sequestra? Dei-
xa eu falar uma coisa: eu não estou falando disso. Eu 
não estou falando disso. Até porque o cara que está no 
presídio é que tem medo dessa criança, tem medo de 
essa criança ir para lá e matá-lo dormindo. “Mas não é 
disso que eu estou falando”. Aí eles dizem: “Mas o se-
nhor não sabia também que as cadeias estão cheias, 
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lotadas? Faz-se a redução da maioridade e vai-se 
colocá-las onde?” 

Vamos raciocinar no pior dos mundos. O senhor, 
que é ex-governador e um ser humano, independente-
mente disso, o senhor leu e está vendo essa violência 
toda, e é sensível, até porque eu e V. Exª temos de-
batido esse assunto pessoalmente. O sujeito estupra 
uma mulher dentro de um ônibus, uma mulher de 30 
anos, chorando, com um revólver na cabeça, com todo 
mundo olhando... Eu fiquei imaginando se aquilo fos-
se... Imagine se fosse a mãe de um de nós! Imagine 
as emoções dessa mulher agora, o psicológico dela, o 
sofrimento da família, a angústia, sua desmoralização 
por um homem de 16 anos, no alto da sua lascívia, 
da sua concupiscência, da sua tara sexual, invadindo, 
violentando uma mulher dentro de um ônibus! Quando 
a Polícia vem, “tira a mão de mim que eu sou menor!” 
Menor é uma ova!

Quem comete crime tem que responder pelo 
crime que cometeu. Mas a lei, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, diz que ele tem esse direito. Deus 
me acuda! Diz a ele: você tem direito de estuprar. Faz 
isso. Mata, sequestra, invade o banco, faz a sacana-
gem que você quiser, porque ninguém pode com você. 

Você sabe quem é que está precisando de direi-
tos humanos, Senador Wellington? Essas famílias que 
estão lá velando o corpo, chorando agora. Ninguém 
vai visitá-las. Agora, para defender bandido, meia dú-
zia se apresenta. 

Eu tenho a proposta. Eu tenho a proposta, Sena-
dor Armando. Eu tenho a saída. Eu não estou falando 
em Funabem e Febem. Não estou falando nada disso, 
Senador Pedro. Estou propondo o seguinte... Porque 
discutir reduzir de 18 para... Quero pedir à sociedade 
que me ouve agora que não aceite essa palhaçada. 
Reduzir de 18 para 16 é brincadeira, é tentar inventar 
uma mentira inteira como se fosse meia-verdade para 
a sociedade. Não aceitem! Entrem nas redes sociais, 
venham para o Senado, mandem e-mail para cá, va-
mos torpedear e criar um grande burburinho para que 
façamos isso imediatamente! “Não, mas isso é cláusula 
pétrea, e não se pode mexer numa cláusula pétrea.” 
Pode não? Quer dizer que a sociedade agora vai ficar 
enlutada o tempo inteiro porque o texto diz que não 
pode? Quem escreveu o texto? Não foi o homem? O 
homem que escreveu que mude o texto. A sociedade 
só não pode estar vivendo e passando o que está pas-
sando agora. Olha só: vai resolver? Não. A violência 
é um motor muito forte, que está muito acelerado no 
Brasil, mas, ao fazer a redução da maioridade penal, 
nós tiramos a roda dentada mais importante desse 
motor e ela vai capengar daqui para a frente. 

Estou propondo o seguinte... A minha proposta, 
repito, não tem faixa etária. “Ah, mas, nos Estados 
Unidos, que é desenvolvido, é 7 anos; na Bolívia, que 
está perto de nós, 14; em Bangcoc é 4; em quase toda 
a Europa é 13, 12, até 16”. Senador Armando, expe-
riência é igual a dentadura: só cabe na boca do dono. 
Essa é a deles; vamos ver qual é a nossa. Nós temos 
uma realidade diferente da deles. Então, o que estou 
propondo? Qualquer cidadão brasileiro que cometer 
crime de natureza hedionda – há um elenco de cri-
mes que não são hediondos, não é, Senador Pedro? 
Estou perguntando a ele porque ele é professor. Há 
um elenco de crimes que não são hediondos – perde 
a menoridade e é colocado na maioridade para pagar 
as penas da lei e pronto! O que você está querendo 
dizer? Estou querendo dizer o seguinte: se um menino 
que estiver mamando no peito da mãe, com 30 dias 
de nascido, ainda enroladinho, der um pulo, saltar do 
braço da mãe, pegar uma escopeta e entrar no banco 
atirando, ele vai perder com 30 dias de nascido. É isso 
que estou falando, para que se possa entender. Mas 
nós vamos colocá-los onde? Nós não vamos produzir 
esgoto de gente que hoje só tem esgoto. Lá no meu 
Estado, esse negócio de prisão de menor, ressociali-
zação, isso é conversa. Não ressocializa ninguém! É 
esgoto de gente mesmo. A minha proposta é a seguinte: 
fica o Estado obrigado, no período de um ano, após a 
promulgação da lei, a construir centros de ressociali-
zação para formação de campeões de esporte de alto 
rendimento no País. Realmente nós vamos ressocializar.

Quem é que pode instruir esses esportes de alto 
rendimento? A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, 
que disputam as Olimpíadas das Forças Armadas no 
mundo. Têm esportistas graduados em esporte de 
alto rendimento. Todos eles. Vamos criar um centro de 
esportes de alto rendimento, e três coisas vão acon-
tecer: esses meninos serão triados de acordo com a 
vocação e com o biótipo para o esporte, ou seja, vô-
lei, vôlei; basquete, basquete; jiu-jítsu, jiu-jítsu; boxe, 
boxe. Eles terão um privilégio, porque o esporte de alto 
rendimento suga as energias, e as artes marciais têm 
filosofias que educam o indivíduo.

Em segundo lugar, eles vão ter grupos de tera-
pia educacional, que será feita nos finais de semana 
com as famílias, ou seja, esses meninos, independen-
temente de serem pobres, ricos ou de classe média, 
porque não me venham com essa história. Toda vez 
que se fala disso “é porque os pobres...” Que pobre! 
Essa violência está no meio dos ricos, de todo mundo. 
Todos estão fazendo isso, e tudo quanto é desgraça 
querem colocar em conta de pobre! 

E terão estudo obrigatório. Lá, não teremos nem 
cubículo e não teremos nem beliche. O que vai acon-
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tecer? Se a família de um menino desses tiver envol-
vimento com o crime, o juiz vai determinar um tutor de 
formação religiosa e psicológica, que vai adotá-lo até 
o cumprimento da pena, juntamente com assistente 
social. Ele pode entrar na sexta-feira e ficar com esse 
menino até no domingo à tarde. Se a família não tiver 
envolvimento com o crime, o juiz determina esse tu-
tor também, mas a família – a mãe, o irmãozinho, o 
pai – pode entrar na sexta-feira e ficar com ele até na 
segunda-feira, porque vamos criar um centro de res-
socialização, e não esgoto, penitenciária, que faz es-
goto de seres humanos. Vamos virar um exemplo para 
o mundo. O mundo vai querer nos copiar. 

Hoje mesmo recebi um telefonema de um Minis-
tro – vou guardar o nome dele para mim –, que disse: 
“Eu estava em Portugal. Lá, eles fizeram até 16 anos. 
Eu te dei essa dica, mas estão arrependidos. Falaram 
para nós, para a comitiva da Presidente. Estão lá todos 
doidos para tirar essa história de 16 anos e procurar 
uma solução muito abaixo disso.”

É verdade. Eu sei disso. E nós temos como fazer 
isso nesse momento. “Toda a vez que acontece uma 
crise, tentam fazer uma lei.” Que crise? Quando esses 
homens travestidos de criança começaram a matar? 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem 
quantos anos de vida? Vai fazer 22, autorizando ma-
tar, sequestrar, estuprar. Isso é ocasional? Ainda que 
fosse, se fosse ocasional, justificaria vingar o estupro 
daquela mulher no ônibus no Rio de Janeiro; esses 
que morreram ontem, na pizzaria em São Paulo; essa 
balconista assassinada por dois homens, um de 13 
de outro de 14 anos, no meu Estado, ontem? Isso é 
lamentável. Isso é lamentável!

Por isso, Senador Armando, eu pretendo cruzar 
o Brasil inteiro. 

Eu queria solicitar a V. Exª, que é ligado ao pes-
soal da indústria: peça a eles que façam esta camisa e 
que mandem o povo vestir, os funcionários, a comuni-
dade onde está a empresa. Peça a eles que façam um 
adesivo com isto aqui para colocar no carro: Redução 
da Maioridade Penal Já.

Senador Armando, V. Exª sabe quantos empre-
sários já morreram disso, geradores de honra, de em-
prego, de dignidade, quantos funcionários em pontos 
de ônibus foram assassinados?

Vamos juntar aqui, irmão! Vamos juntar aqui. Va-
mos levantar este País. Nós precisamos fazer isso hoje, 
agora, em nome da dignidade humana, em nome dos 
nossos filhos, em nome dos filhos de todos, porque os 
filhos de todos são filhos nossos num momento como 
esse; em nome do futuro deste País, porque criança 
não é futuro. Criança é presente. Ou você cuida do 
presente, ou não teremos futuro. 

Eu lamento profundamente, encerrando a mi-
nha palavra sobre isso, que o meu Estado não tenha 
essa política.

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ain-
da há esse enfrentamento, a necessidade de se ter 
criatividade, políticas criativas no sentido de trazer a 
sociedade para dentro. É muito fácil fazer discurso: “O 
problema do Brasil é a educação.” Não acho, não. Não 
acredito nesse discurso. Para mim, é falácia. É mentira. 
Educação, por quê? Professor não tem obrigação de 
educar filho meu. Professor tem obrigação de educar 
o dele; e eu, o meu. Escola abre janela para o conhe-
cimento, mas professor educa o dele, e eu educo o 
meu. “Vou botar lá para educar na escola.” Que edu-
car?! Que história é essa?! Nós precisamos chamar a 
família para dentro. 

Eu quero encerrar meu pronunciamento. 

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Dê-
-me só um minuto, Sr. Presidente, em nome do pessoal 
lá de Curitiba, que fez uma marcha para Jesus, com 
mais de 100 mil pessoas, uma marcha maravilhosa. 

E eu quero dar uma informação, que V. Exª sabe, 
mas, depois, parabenize-os, quando vier à tribuna: não 
houve uma ocorrência policial na Marcha para Jesus 
em Curitiba. Na Marcha para Jesus no seu Estado, não 
havia um papelote de cocaína no chão. E digo mais: 
não havia uma latinha de cerveja no chão e não havia 
resto de maconha no chão. Ninguém foi desmoraliza-
do. Não houve gesto obsceno lá, a exemplo do movi-
mento que aconteceu aqui, na quarta-feira, Senador 
Wellington. Lideranças do seu Estado estavam aqui, 
V. Exª sabe, em favor da liberdade religiosa. A mídia 
sempre tenta distorcer. Ninguém fez evento para en-
frentar homossexuais. Nada disso. O evento foi para 
mostrar que nós conhecemos nossos direitos, pagamos 
impostos e podemos ser a favor de qualquer coisa, a 
favor de algo ou contra. 

Esse movimento que aconteceu na quarta-feira, 
com o comando de toda a liderança...

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
quero convidar V. Exª. Não sei se V. Exª esteve na mar-
cha de Curitiba. Se não esteve, está convidado para 
comparecer à próxima. V. Exª deve ter tido um com-
promisso importante para não ter estado, mas eu sei 
como V. Exª preza esse povo da paz no seu Estado.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Mas, da minha assessoria, pelos menos uns 
três estavam presentes. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E de-
ram a V. Exª um bom relatório?

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Com certeza. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – No dia 
29, vai acontecer a Marcha para Jesus em São Pau-
lo. Se tudo der errado, teremos três milhões lá. Não 
vai haver um assassinato, ninguém vai bater carteira, 
não vai ficar bagana de maconha no chão, nem pa-
pelote de cocaína. Nem camisinha vai ficar no chão. 
Não haverá um gesto obsceno e também não haverá 
ocorrência policial. 

A Marcha para Jesus acontece há vinte e um anos. 

(Soa a campainha.) 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Co-
meçou com o Apóstolo Estevam Hernandes e com 
a Bispa Sônia. Quero cumprimentá-los a abraçá-los. 

Estive com eles no domingo, na Santa Ceia, lá 
na igreja. Graças a Deus! Uma multidão de jovens 
cantando, pulando, felizes, abraçando pai e mãe com 
uma Bíblia debaixo do braço, e esse povo é ridiculari-
zado como otário, porque anda com a Bíblia debaixo 
do braço. Quem não é otário anda com uma arma na 
cintura, anda bêbado e planejando assaltar os outros. 
Mas quem anda com a Bíblia é otário. 

Então, teremos uma marcha com três milhões 
de otários, dia 29. Convido o Brasil, nesses vinte e um 
anos. No dia 16 de outubro, a marcha vai acontecer 
na Galileia, em Jerusalém. Essa marcha acontece no 
mundo inteiro, mas a do Brasil é a maior do mundo. 

Conclamo todos para a marcha pacífica, da paz; a 
marcha para Jesus, conclamando a vida, conclamando 
o enfrentamento às drogas, ao álcool, ao sofrimento, 
e pregando... 

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – En-
cerro, agradecendo o tempo que V. Exª me concedeu 
para que eu pudesse fazer esse desabafo – que vou 
fazer todo dia. Esta aqui é a camisa. Todo dia. 

Presidente, faça esta camisa. Mande sua asses-
soria vesti-la, porque V. Exª é da luta. V. Exª está enga-
jado nisso aqui. O seu Estado sabe, e eu sei, porque 
temos falado nesse assunto. 

João Claudino, mande o Armazém Paraíba fazer 
esta camisa, e empesteie o Nordeste. 

Senador João Claudino, está vendo aqui? Redu-
ção da Maioria Penal. E sei que V. Exª é a favor. V. Exª 
é a favor. Amém ou não? Coisa boa! 

Senador Armando, incentive os empresários a 
fazer. Vamos empestear este País. Não tem essa his-
tória, não. Vamos reduzir. Cometeu crime com natu-
reza hedionda, vai ter que pagar. Há crime que não é 
hediondo, mas para crime hediondo, o sujeito vai ter 
que responder, para devolvermos às ruas aos donos 
da rua; à praça aos donos da praça; a porta da escola 
e a porta da indústria e da empresa aos seus verda-
deiros donos, que é o povo. 

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O 
povo, hoje, vive enclausurado. Os direitos humanos 
não valem para ele, mas para quem mata, estupra e 
sequestra. Vamos inverter essa lógica e provar a essa 
gente que, neste País, os humanos é que têm que 
passar a ter direito.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Magno Malta.
Agora, convido a fazer uso da palavra, numa per-

muta com a Senadora Vanessa Grazziotin, o Senador 
Eduardo Braga, como próximo orador inscrito. 

V. Exª detém o prazo regimental. 
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho 
à tribuna para falar sobre uma questão extremamente 
importante para toda a nossa região, já abordada, ainda 
há pouco, pelo Senador Romero Jucá, mais pelo viés 
da interligação do Estado de Roraima com o Estado 
do Amazonas na energia elétrica. 

As colocações do Senador Romero Jucá nos 
parecem absolutamente pertinentes. É necessário o 
conhecimento do Senado da República sobre uma 
pretensão equivocada de se interditar uma obra que 
passa ao longo da BR-174, que interliga Manaus a 
Roraima e Roraima a Venezuela. Portanto, não há ne-
nhum impacto ambiental adicional; portanto, uma obra 
viável e necessária para a estruturação econômica e 
elétrica do Estado de Roraima.

Por outro lado, Sr. Presidente, o Amazonas vive, 
neste momento, uma grande expectativa, porque a obra 
de interligação do Linhão de Tucuruí com o sistema 
elétrico de Manaus, com o sistema elétrico da margem 
esquerda do Rio Amazonas, que atinge as cidades de 
Urucará, São Sebastião do Uatumã, Itapiranga, Silves, 
Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Manaus, está concluída 
do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista 
de construção. Ou seja, uma linha de 3.800 kV interli-
gará, a partir dos próximos meses, essas cidades do 
Amazonas e Manaus com o sistema elétrico brasileiro, 
tirando, de uma vez por todas, do isolamento o maior 
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parque industrial da Região Norte e o polo industrial 
da Zona Franca de Manaus.

No entanto, não é apenas esse investimento 
de quase R$4 bilhões que está sendo concluído no 
Amazonas e em Manaus no sistema elétrico. Além 
desse Linhão de Tucuruí, está sendo construída em 
Manaus uma nova usina termogás de 600 megawat-
ts, que irá substituir, nada mais, nada menos, do que 
470 megawatts, que são produzidos por geradores de 
pequeno porte.

Veja, Senador Sérgio Souza, Manaus, uma ci-
dade que tem 1,4 gigawatts de consumo de energia 
elétrica, tem sobrevivido desde 2003 e tem suportado 
a demanda, sem racionamento de energia, graças à 
instalação de pequenos grupos geradores de 1.400, 
de 1.500 kW, que foram instalados em três ou quatro 
pontos da cidade de Manaus. Para que os Srs. Senado-
res possam ter uma ideia, a cidade de Manaus possui, 
portanto, pequenos grupos geradores, divididos em três 
ou quatro usinas, que geram uma energia equivalente 
a 470 megawatts, num total de 1,5 aproximadamen-
te, 1.500 megawatts, que Manaus possui instalados.

Ora, isso demonstra claramente como estava 
precária a situação do sistema elétrico na cidade de 
Manaus, que, agora, com a chegada do Linhão de Tu-
curuí, agora, com a construção desta usina de 600 me-
gas, num valor de investimento de outro R$1 bilhão, o 
Amazonas deixa de ser um Estado isolado, um Estado 
que tem um sistema de geração precário, para poder 
estar interligado com o sistema elétrico brasileiro, com 
extensão do sistema elétrico até o Estado de Roraima, 
que, por sua vez, está interligado com a Venezuela, 
mais precisamente com a Hidrelétrica de Guri. 

Além dessa termoelétrica a gás que está sendo 
construída em Manaus, estão prontas para serem inau-
guradas nos próximos dias, já em regime de comissio-
namento, as usinas termogás de Codajás, de Anori, 
de Anamã e de Caapiranga, ao longo do gasoduto 
Urucu-Coari-Manaus, construído quando estávamos 
no governo, numa parceria com a Petrobras e com o 
governo do Presidente Lula.

Ora, essas termogás no interior do Estado, so-
madas à da capital, somadas ao linhão que nos inter-
liga a Tucuruí, ao linhão que nos interliga a Roraima e 
os linhões de extensão na região metropolitana para 
Manacapuru, Itacoatiara e demais Municípios, fazem 
com que o Amazonas se transforme num grande hub 
de distribuição, de interligação e de produção de ener-
gia. Com uma diferença, Srs. Senadores: a energia 
termogás produzida no Estado do Amazonas tem um 
custo de R$300,00 por quilowatt produzido, enquanto 
as termoelétricas que acabaram de prestar um grande 
serviço à Nação brasileira, evitando racionamentos e 

desligamentos durante a estiagem de nossas barra-
gens, têm um custo de geração por quilowatt da ordem 
de R$1,2 mil. Portanto, quatro vezes menos os gas-
tos dessa energia com gás natural, uma energia mais 
limpa, ambientalmente correta e que trará uma nova 
competitividade econômica para a nossa região, não 
apenas para o Amazonas, mas também para Roraima. 

Ao mesmo tempo, estamos neste momento já 
com um plano aprovado junto à EPE na interligação 
de Boca do Acre com a cidade de Rio Branco, no Es-
tado do Acre, interligando a área sudoeste do Estado 
do Amazonas com o Estado do Acre. 

Por fim, um novo planejamento de interligação da 
margem direita do Rio Amazonas – desta feita, Parin-
tins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Urucu-
rituba, Itapeaçu e Nova Olinda – está sendo aprovado 
a partir da subestação do Linhão de Tucuruí, que está 
no Estado do Pará. 

Portanto, Sr. Presidente, é claro que o sistema 
elétrico de distribuição de alta potência, de alta ten-
são, com a chegada desses linhões, a interligação 
com Roraima, que nos assegura a porta de entrada 
da Venezuela no sistema elétrico brasileiro por Rorai-
ma e pelo Amazonas, e as usinas termogás, que nos 
dão competitividade, faz com que o Amazonas entre 
numa nova fase na área de geração de energia e deixe 
de ser um Estado com déficit de energia para ser um 
Estado exportador de energia, garantindo ao mercado 
brasileiro, por meio da ONS, do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico, que, nas estiagens, com as usinas 
termogás, inclusive, uma contribuição de energia para 
regiões do Nordeste, do Centro-Oeste e, quem sabe, 
até do Sudeste.

Porém, Sr. Presidente, é preciso destacar tam-
bém que, para a melhoria do sistema em Manaus, não 
basta o reforço do Linhão de Tucuruí e da Subestação 
Rebaixadora de Tucuruí, com as interligações, com 
as operações que já mencionamos. É preciso que um 
anel de alta tensão na área de distribuição também 
seja concluído. E isso também está em execução na 
cidade de Manaus, com a construção de nada mais 
nada menos do que oito subestações de alta potência, 
de 230kV e de 138kV. 

Estamos chegando com as interligações na Su-
bestação de Jorge Teixeira, a partir da Subestação 
de Lechuga, onde entra o Linhão de Tucuruí, com um 
anel de distribuição de alta tensão que vai direto até 
o polo industrial de Manaus, garantindo até o terminal 
de Mauá 3 a chegada de energia de alta potência, com 
230kV, onde estaremos interligando a uma subesta-
ção, que vai de 69kV até 230kV, interligando, então, 
nessa primeira usina de ciclo combinado a gás que 
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está sendo construída em Manaus, um investimento, 
como eu disse, de R$1 bilhão.

Além desse braço do anel de distribuição de Le-
chuga até a base de Mauá 3, passando pela Subesta-
ção Jorge Teixeira, estamos também construindo uma 
subestação chamada de Cachoeira Grande, próxima 
à Avenida das Torres, e a Subestação da Compensa, 
fazendo com que essa linha, em 138kV, possa garantir 
a entrada de um anel de distribuição de 138kV, dimi-
nuindo, portanto, o aquecimento nos alimentadores, 
diminuindo a sobrecarga de circuitos em 69kV, fazen-
do com que os desligamentos e os curtos-circuitos na 
cidade de Manaus sejam reduzidos substancialmente. 
Esse é outro investimento da ordem de R$1 bilhão que 
está acontecendo em Manaus.

Além desse sistema robusto para a cidade de 
Manaus e desse sistema elétrico estruturante que nos 
interliga com o sistema nacional, há que se destacar, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o esforço que está 
sendo feito no interior do Estado do Amazonas com o 
Luz para Todos.

Citei, ainda há pouco, as quatro usinas termo-
elétricas a gás que estão prontas, em regime de co-
missionamento, nos Municípios – repito – de Codajás, 
Anori, Anamã e Caapiranga. No entanto, o Luz para 
Todos está levando energia para as comunidades 
isoladas do interior da Amazônia e do Amazonas. E a 
essas comunidades isoladas não é apenas a questão 
de levar uma linha de transmissão. Muitas vezes, e na 
maioria delas, isso tem que ser resolvido através de 
uma usina independente, combinando-se tecnologia 
de energia solar com energia termoelétrica para que 
possamos armazenar energia e funcionar consumin-
do menos combustível e garantindo energia a essas 
comunidades.

Lá estamos também inovando, usando um sis-
tema pré-pago de cartão para a energia elétrica, as-
sim garantindo o uso da energia elétrica nas nossas 
comunidades. É uma verdadeira revolução que está 
acontecendo no setor elétrico, no Estado do Amazo-
nas, seja no Luz para Todos, seja nos centros urbanos 
do interior, com o aumento de tancagem, evitando, 
portanto, a pane seca na cidade de Manaus, evitan-
do, portanto, a pane seca nos Municípios do interior 
do Estado, assegurando continuidade e fornecimento 
intermitente de energia.

Esse era o compromisso da Presidenta Dilma com 
o povo do Amazonas, no setor elétrico. E fico feliz, Sr. 
Presidente, de podermos ver, ainda no ano de 2013, 
boa parte desses compromissos já cumpridos e hon-
rados, ficando apenas a conclusão de alguns desses 
projetos para o ano de 2014. Com isso, o Amazonas 
está dando um grande salto no setor de energia elétrica. 

Está dando um grande salto na competitividade para 
a produção da agroindústria no interior do Amazonas.

Nós poderemos, portanto, combinar, de um lado, 
energia elétrica, de outro lado, terminais hidroviários de 
carga e de passageiros, e, ao mesmo tempo, incenti-
vos fiscais, como o que acabamos de ver a Presidenta 
dar com relação ao guaraná e ao açaí, para garantir 
emprego, renda, atividade econômica no interior do 
Estado do Amazonas, no interior da nossa querida 
Floresta Amazônica.

Portanto, quero aqui saudar, cumprimentar o Mi-
nistério das Minas e Energia, cumprimentar a Eletro-
brás, a Eletronorte, a Amazonas Energia, bem como 
a Presidenta Dilma, por estarmos dando passos im-
portantes a fim de tirar o Amazonas do momento difícil 
por que passamos por quase duas décadas, de não 
investimento no setor elétrico. Foi quando chegamos 
ao governo, o Presidente Lula na Presidência e eu 
no governo do Estado do Amazonas, que começa-
mos, repito, a reverter o quadro de carência, de falta 
de estrutura e de falta de condições para a produção 
de energia elétrica de forma competitiva e de forma 
a assegurar o futuro da nossa economia e da nossa 
base industrial.

Portanto, Sr. Presidente, tendo em vista que visitei 
todas as obras na semana passada, testemunhando, 
acompanhando de perto o cumprimento dessas ações, 
é que venho hoje à tribuna prestar conta desses avan-
ços e falar da importância desse planejamento estra-
tégico para a preparação do Amazonas e da Amazô-
nia para o futuro no setor elétrico, que abrirá grandes 
portas e grandes caminhadas.

Por fim, quero também acrescentar que esse li-
nhão está trazendo uma fibra ótica que vai interligar, 
Senador Walter Pinheiro, finalmente, a cidade de Ma-
naus e todas as cidades já mencionadas ao Plano Na-
cional de Banda Larga, com eficiência, com segurança 
e qualidade e, ao mesmo tempo, com preço justo, seja 
para a educação, seja para aprimorar a gestão pública, 
nas Secretarias de Educação do Estado e dos Muni-
cípios, na saúde para o diagnóstico à distancia, seja 
para a infraestrutura econômica, para transmissão de 
dados de notas fiscais, de atividades financeiras, de 
integração da Zona Franca com o resto do Brasil e do 
mundo, com integração do Estado do Amazonas entre 
capital e interior para o mundo, seja para aprimorarmos 
os conhecimentos, comando e controle sobre as políti-
cas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

É necessário, para tudo isso, evolução clara na 
malha e no fornecimento de fibra ótica e de espaço no 
satélite para que o Amazonas também seja competitivo 
nessa outra ação estruturante que o Governo Federal 
vem desenvolvendo em nosso Estado.
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E é com ações estruturantes como essa e com 
investimentos no Aeroporto Internacional de Manaus 
que o Amazonas e Manaus vêm se preparando para 
a Copa do Mundo. Teremos um aeroporto novo, entre-
gue e pronto até dezembro de 2013; estaremos com 
o linhão interligando Manaus e esses Municípios ao 
resto do País, do ponto de vista elétrico; inauguraremos 
uma nova usina termogás; e estamos avançando no 
anel de distribuição, no reforço desses anéis em alta 
potência, levando energia para o interior do Estado, 
apagando a lamparina e acendendo a esperança de 
projetos e ações inovadoras que possam assegurar a 
evolução, o desenvolvimento humano e a melhoria da 
qualidade de vida do povo do Amazonas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Eduardo Braga, Líder do 
Governo no Senado Federal.

Agora, como próximo Líder inscrito, convido o 
Senador Wellington Dias para fazer uso da palavra, 
pelo tempo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, a Presi-
dência designa o Senador Pedro Simon para integrar, 
como suplente, a Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, nos termos do Ofício nº 197, de 2013, da 
Liderança do PMDB no Senado.

É o seguinte o ofício:

Of. GLPMDB nº 197/2013

Brasília, 11 de junho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico, nos termos regimentais, a indicação do Se-
nador Pedro Simon como membro suplente, represen-
tante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
– PMDB, na Comissão Permanente de Educação do 
Senado Federal.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Com a palavra, o Senador Wellington Dias. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Sérgio Souza, Senador Jayme Campos – aliás, 
um Presidente e um Vice nesta sessão –, é um prazer 
muito grande tratar de alguns temas que trarei aqui.

Antes, Sr. Presidente, quero registrar, com muita 
alegria, a presença aqui da representação da minha 
querida Parnaíba, no Piauí, no nosso litoral: João Cân-
cio Rodrigues Neto, que atua na área do Tabuleiros 

Litorâneos; José Clarindo de Brito Neto, Presidente 
do Ditalpi; e Francisco Suassuna, Gerente-Executivo 
do Distrito de Tabuleiros Litorâneos, no nosso Estado.

Nós somos produtores de várias frutas, mas des-
taco aqui todo o carinho que temos por sermos um 
dos grandes produtores do mundo de frutas orgânicas.

E o grande destaque é exatamente a nossa ace-
rola, uma acerola de uma qualidade tão grande que é 
utilizada para produção de vitamina C, para citar aqui 
um ponto.

Então, eu quero destacar e dizer do orgulho que 
temos do andamento da obra – está sendo retomada 
agora também por uma posição da Presidenta Dilma – 
dos canais de irrigação, dando condição de termos ali 
o assentamento de mais produtores, para ampliar e di-
versificar aquela região. Aqui tratando de investimentos 
lá em Parnaíba, com o nosso Prefeito Florentino Neto, 
nesta área vinculada a piscicultura, a equipamentos e 
também a produtores. Então, a nossa satisfação por 
esse encontro.

Sr. Presidente, eu faço ainda dois registros im-
portantes. Nós tivemos agora em Teresina dois even-
tos de grande relevância no nosso Estado. O primeiro 
deles, a Marcha para Jesus, um evento vinculado ao 
povo evangélico, onde, com a presença de todas as 
igrejas, tivemos uma participação estimada de cem 
mil pessoas, num ambiente alegre, descontraído, mas 
principalmente levando, de forma clara, nas ruas, a 
palavra de Cristo.

Eu quero ainda destacar no último domingo a 
Caminhada da Fraternidade. É um outro evento muito 
grande no nosso Estado, em Teresina, que tem uma 
vertente especial de arrecadação social. Nesse caso, 
é comandada pela Igreja Católica. A Caminhada tem 
por objetivo a arrecadação para atendimento a pes-
soas que são aidéticas e fazem o tratamento acom-
panhado pela Arquidiocese de Teresina, também com 
parcerias com o Estado, com o setor privado, com o 
Município. Ali tive a oportunidade de ver também esse 
ato que, estima-se, congrega cerca de 70, 80 mil pes-
soas. Então, dois eventos que eu não poderia deixar 
de destacar aqui.

Mas o assunto que me traz à tribuna é a nossa 
participação, Sr. Presidente, em um momento de en-
trega de máquinas e equipamentos na cidade de Te-
resina. Estiveram presentes o Ministro Pepe Vargas, 
o Governador Wilson Martins, membros da Bancada 
Federal, da Bancada Estadual, centenas de prefeitos, 
na manhã de hoje, no CFAP, onde 96 Municípios re-
ceberam retroescavadeira e a patrol, como a gente 
chama, motoniveladora voltada para o atendimento 
ao homem do campo.
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Destaco aqui essa política da Presidenta Dilma, 
através do Incra e do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Ali, também, a presença de Francisco Lima, 
pelo Incra, e do Pedro Calisto, pela Delegacia do Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário no Piauí.

O objetivo é exatamente dar condições de que 
atividades que são demandadas pela população, como 
a construção de estradas vicinais, pequenas barragens, 
tanques-rede para a criação de peixes, e um conjun-
to de outras necessidades possam ser resolvidos de 
forma descentralizada.

Eu fiz ali um depoimento sobre quando assumi o 
Governo em 2003. No primeiro ano do nosso mandato, 
os prefeitos chegavam com seus ofícios – guardo al-
guns deles como lembrança –, e os pedidos eram uma 
patrol para raspar a estrada, o conserto da bomba de 
um poço, ou seja, pedidos acanhados para tamanha 
demanda do nosso povo.

E vamos alcançar os 224 Municípios equipados, 
para garantir um atendimento descentralizado. Além 
da retroescavadeira e da motoniveladora – no meu 
Estado, faltam apenas oito Municípios para completar 
o atendimento com a motoniveladora e algo em torno 
de quarenta e poucos Municípios para que todos es-
tejam atendidos com a retroescavadeira –, também o 
trator de esteira, a caçamba, o carro-pipa.

E agora estamos reivindicando, na Região Nor-
deste, equipamentos para perfuração de poços, para 
descentralizar essa ação, garantindo, de verdade, o 
Programa Água para Todos.

Na mesma linha, Sr. Presidente, tivemos a opor-
tunidade, no auditório do Incra, em Teresina, com a 
presença de prefeitos, associações, lideranças muni-
cipais, de ver o atendimento de 82 Municípios quanto 
à estruturação de assentamentos. Vinte e um milhões 
de reais liberados como uma primeira parcela, permi-
tindo-se a construção de casas, o abastecimento de 
água, as condições de equipamentos para o homem 
do campo, empreendimentos na área agrícola. Isso 
certamente fará uma grande diferença.

Hoje, quando voltava de Teresina para Brasília, 
com o Ministro Pepe Vargas, eu colocava para ele a 
importância dessas pequenas ações, Senador Jay-
me – que sabe o quanto isso é importante para o seu 
Estado –, porque é o que chega ao pequeno, ao mais 
necessitado, ao que mais precisa. É a condição de 
você poder fazer uma estrada vicinal não só para um 
povoado, mas para uma pequena comunidade, um 
assentamento.

Ali o Ministro Pepe Vargas inclusive anunciou algo 
que considero fundamental, porque os prefeitos dizem 
que estão recebendo os equipamentos, mas estão em 

dificuldades financeiras, ou seja, precisam de capital 
para fazer esses equipamentos funcionarem.

Quero dizer que foi uma iniciativa do meu Estado, 
o Piauí, apresentada aqui – e tive a oportunidade de 
estar junto com o Superintendente do Incra do meu 
Estado –, em que o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário repassa os recursos para os Incras estaduais 
que, com isso, podem comprar serviços dos Municí-
pios. Estes, por sua vez, passam a ter condições de 
adquirir combustível, de pagar os maquinistas, que são 
todos treinados, e, a partir da melhoria das estradas 
para os assentamentos, de fazer a integração da zona 
rural com a sede de cada Município.

Isso é algo que considero fundamental e impor-
tante para o desenvolvimento. Mas queremos avançar 
mais, e essa é uma defesa que tenho feito. Em 2013, 
não temos mais os mesmos problemas que o Brasil 
tinha no século passado, quando havia necessida-
de da emissão do título da dívida agrária, em que se 
paga por uma decisão judicial no mínimo 12%. Esse é 
o valor do título melhor remunerado hoje, mas é muito 
caro, porque é o povo que paga essa remuneração na 
dívida pública.

Por que não fazemos como se faz, por exemplo, 
para capitalizar a Petrobras, o Banco do Nordeste, a 
Caixa Econômica e outros bancos regionais e estatais, 
ou seja, a emissão de títulos com uma arrecadação 
a uma taxa muito menor? A Petrobras acaba de fazer 
um lançamento de título com arrecadação a 4,5%, Sr. 
Presidente.

Assim, teríamos a condição de, com dinheiro, 
evitar os conflitos que são causados muitas vezes pela 
forma do pagamento. Alguém tem uma propriedade 
e, de repente, chega o Governo e faz um decreto de 
desapropriação. Não que eu seja contra os casos de 
interesse social que o Governo justifica em cada de-
sapropriação, mas a grande revolta do proprietário, a 
grande razão para que ele recorra à Justiça, que às 
vezes encarece ainda mais esse processo, é porque 
ele tem que se desfazer da sua propriedade e receber 
em títulos que serão pagos em 15 anos. Se há o pa-
gamento à vista, ganha o Governo. Por quê? Porque 
passa a ter as condições de uma compra mais barata.

No meu Estado, por exemplo – é um testemu-
nho dos próprios gestores do Incra local –, em al-
gumas regiões, é possível, com o dinheiro em mão, 
como acontece com o Programa Nacional de Crédito 
Fundiário, comprar um hectare por algo em torno de 
R$200,00, R$300,00. Se esse mesmo hectare é pago 
com título da dívida agrária, para uma desapropriação 
do Incra nos assentamentos tradicionais, já se eleva 
para R$600,00, R$900,00, às vezes, R$1.000,00 esse 
mesmo hectare. E aí, quando a gente tem taxas ele-
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vadas como essas que são colocadas no pagamento 
dos títulos, encarece ainda mais.

Então eu acho que há, nesse caso, uma econo-
mia ao fazer a emissão de títulos colhendo recursos. 
Precisa de quanto? De R$5 bilhões, de R$10 bilhões 
por ano? E com isso a gente distensiona, garante não 
só o recurso para a compra da terra, mas os recursos 
necessários para a estruturação e a produtividade 
desses assentamentos.

E, assim, tratamos dessa modelagem vincula-
da às chamadas centrais de cooperativa, que é algo 
que estamos, inclusive, tratando aqui com a região 
dos Tabuleiros Litorâneos, para que a gente tenha ali 
um conjunto de produtores associados a uma base 
industrial. Lá nós já estamos trabalhando nessa área 
da fruticultura. E, a partir da agregação de valor, o 
produtor ganha na venda do seu produto pelo preço 
do mercado, mais uma participação na agregação de 
valor que há na fruta.

Se você vende acerola a R$0,40, a R$1,00 – sei 
lá –, dependendo da época em que se faz a comer-
cialização, a R$1,50, se há a agregação para polpa de 
fruta, já consegue um preço mais elevado; se é massa 
para sorvete, já consegue um preço mais elevado. E 
assim com outras frutas; se é para vitamina C, mais 
agregação ainda.

Então, eu cito isso para dizer que houve, da par-
te do Ministro, o compromisso de trabalharmos expe-
riências a partir da Casa Apis, da Cocajupi, que são 
duas experiências vitoriosas do meu Estado, na área 
do mel e na área do caju, e que podem perfeitamente 
ser adaptadas para outras áreas, tanto da fruticultura, 
como da piscicultura, caprino e ovino e um conjunto 
de outras cadeias produtivas importantes do Estado 
do Piauí.

O Ministro, portanto, manifestou total compromis-
so. Hoje, como ele disse, há o programa voltado para a 
industrialização no campo, e é possível perfeitamente 
trabalharmos nessas modalidades.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, tratar desse tema. 
Finalmente, hoje, tivemos um pronunciamento do Líder 
do PSDB, Senador Aloysio Nunes, em que ele trata de 
um relatório da CGU. E nesse relatório ele cita alguns 
casos, em que, como lamentavelmente vemos em al-
guns setores, demonstra-se um verdadeiro preconceito 
contra o programa Bolsa Família.

Eu fiz questão de me comunicar com a Ministra 
Tereza Campello, Ministra do Desenvolvimento Social, 
que coordena o programa, e ela me dizia que, na ver-
dade, foi publicado pela CGU um relatório dos sorteios 
que são feitos para fiscalização dos Municípios. Todos 
os Municípios são investigados ali de forma integral.

Nesse caso, como todo Município tem o Progra-
ma Bolsa Família, todos os Municípios são assim in-
vestigados e, graças a Deus, há as condições dessa 
fiscalização.

Pois bem, ali foram citadas situações como o 
caso de uma família que teria o Bolsa Família, que 
seria usuária do Bolsa Família, e foi consultada se ti-
nha o cartão de vacinação. E disse que não, que não 
tinha o cartão. Por quê? Porque tinha perdido. E isso 
ali é tratado como uma fraude.

Pelo amor de Deus, uma família, com certeza, 
de baixa renda, e isso é demonstrado, não pode ser 
considerada uma fraudadora porque, por alguma razão, 
perdeu o cartão de vacinação, de que se pode perfei-
tamente tirar uma segunda via a partir do Município.

Situações num programa que atende mais de 13 
milhões de famílias. E, de repente, se encontram 700 
famílias que estão cadastradas irregularmente. São 
pessoas que são servidores públicos e que, segundo 
consta, teriam uma renda mais elevada; um outro até 
que é vereador, que tem uma renda mais elevada.

Agora, o próprio relatório da CGU diz – e está 
publicado no site – que é o programa mais eficiente 
que há neste País. No meio de 13 milhões de atendi-
mentos, encontrar 700? Ou seja, o que quero louvar 
aqui são os 12.999.300 que estão o.k., você vai res-
saltar, de um lado, repito aqui, 12 milhões. Se são 13 
milhões de atendimentos, estamos falando de apenas 
700 casos que o próprio Governo Federal, através da 
CGU, foi lá e fez a fiscalização.

Por que eu cito isso? Porque, lamentavelmente, 
usam situações como essa para pedirem o fim do Pro-
grama Bolsa Família.

Eu vivi, Senador Suplicy, numa família muito hu-
milde. Amanhecia o dia e não se tinha ali condição de 
fazer um café com leite para a família, não se tinha a 
condição de comprar um pão; muitas vezes, passava-
-se um mês inteiro sem experimentar uma fruta ou uma 
carne e não havia dinheiro para pagar a conta de água 
ou de luz. Então, quem vivenciou uma situação como 
essa – muitas vezes, são gerações inteiras sem alguém 
ter tido uma renda mensal – e, de repente, passa a ter 
uma renda mensal... Pelo amor de Deus, não pode, por 
conta de uma situação ínfima como essa, que tem que 
ser combatida, e é isso que faz o Governo da Presi-
denta Dilma, que fazia o governo do Presidente Lula, 
mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, 
porque isso leva a um conceito lamentável daqueles 
que continuam insistindo, de forma preconceituosa, 
contra a pobreza, para, de alguma forma, justificar que 
a gente não tenha o Bolsa Família.
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Aliás, há alguns dias, espalhou-se pela Internet 
que o programa ia acabar e ocasionou uma crise do 
tamanho do mundo.

Então, o que eu quero aqui deixar claro...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª 

me permite um aparte, Senador Wellington?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Com o maior prazer.
Quero deixar claro que nós precisamos olhar o 

lado bom de um programa como esse, positivo. Aliás, 
o próprio relatório da CGU tece inúmeros elogios, pelo 
resultado na área nutricional das famílias, pelo resulta-
do na empregabilidade, inclusive ao contrário do que 
muitos dizem, que vai incentivar a vagabundagem e a 
malandragem. Não. As pessoas adultas do programa 
ou trabalham ainda na informalidade ou trabalham com 
uma renda que é muito baixa ainda para o tamanho da 
família, mas têm uma atividade além daquela renda 
como uma forma de complementação.

Com o maior prazer, ouço o Senador Suplicy e, 
em seguida, o Senador Flexa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Na 
verdade, hoje já são quase 13,9 milhões famílias. Tre-
ze milhões, oitocentas e tantas mil, segundo os dados 
oficiais do MDS. Então, só para informar...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Se 
a gente arredondar para 14 milhões, porque eu queria 
apenas exemplificar, e até puxei para menos, arredon-
dando para 13 milhões. Quer dizer, se imaginamos um 
número redondo de 13 milhões...

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ... 
e se temos 700 mil, aliás 700 que têm problema, eu 
tenho é que louvar os outros 12.999.300 que estão 
corretos. É disso que se trata. Se você hoje trabalha 
num comércio e tem uma carteira de clientes, é claro 
que haverá problemas com uma parte. Se trabalha 
em banco, tem uma carteira de clientes, é claro que 
haverá problemas com uma parte. Qualquer um que 
lida com uma quantidade grande de pessoas sempre 
tem problemas de alguma forma. 

Era isso que eu queria reforçar, Senador Suplicy. 
Mas agradeço.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – No dia 
em que se tornar incondicional a renda básica de cida-
dania, esse problema estará completamente superado 
para os 194 milhões de brasileiros e brasileiras. Meus 
cumprimentos a V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E 
caminhamos nessa direção exatamente para não ha-
ver problema, porque é servidor, porque é isso, por-
que é aquilo.

Com o maior prazer, ouço o Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador 

Wellington Dias, ouço atentamente o pronunciamento 
de V. Exª neste início de noite...

(Soa a campainha.)

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ... e V. Exª 
fala das pessoas que são contra o Bolsa Família. V. Exª 
deveria nominá-las. Ninguém, em sã consciência, pode 
ser contra um programa que vem minorar a pobreza dos 
brasileiros. Até porque esse programa hoje denominado 
Bolsa Família começou no governo de Fernando Hen-
rique Cardoso, com o Bolsa Escola. A agregação dos 
programas sociais do governo do PSDB é que originou 
o Bolsa Família. O Presidente Lula juntou os programas 
sociais iniciados por Dona Ruth Cardoso, no governo 
de Fernando Henrique Cardoso; aperfeiçoou-os, é ver-
dade, e expandiu-os. Então, ninguém pode ser contra 
isso. Agora, V. Exª cita ao longo do ...

(Soa a campainha.)

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ... 
pronunciamento que boatos fizeram a corrida à Caixa 
Econômica, trazendo um clima de terror aos brasileiros. 
Não existem boatos. Nós temos cobrado aqui que o 
Governo dê uma explicação real para o que aconteceu 
três semanas atrás. Até porque o próprio Presidente da 
Caixa Econômica já declarou que inicialmente ele teria 
dito que tinha sido feito o aporte de recursos após o 
boato. E está provado que isso não aconteceu. O aporte 
de recursos, Senador Jayme Campos, que ocorreu foi 
anterior à corrida à Caixa Econômica. Então, não há o 
que usar. O único problema que nós temos que reco-
nhecer é lamentar o uso eleitoreiro do Bolsa Família.

(Soa a campainha.)

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB –PA) – Esse é 
o grande problema. Quer dizer, usar recursos, trans-
ferir recursos para os mais necessitados é importan-
te; agora, não dá para tratar esses brasileiros como 
se fossem reduto eleitoral, o curral de antigamente, 
provocado pelo Bolsa Família. O Bolsa Família é um 
programa que tem que ser aprimorado e continuado. 
E nós continuaremos fortalecendo o Bolsa Família, 
mas dando... Senador Wellington Dias, V. Exª é de 
um Estado, de uma região periférica, como eu sou; V. 
Exª é do Piauí, quase vizinho do meu Estado, o Pará, 
então nós sabemos que temos que dar dignidade aos 
nossos irmãos, e a dignidade se dá pelo trabalho, pela 
geração de emprego e renda. Não há como susten-
tar permanentemente os brasileiros no Bolsa Família. 
Temos, sim, que tirá-los do Bolsa Família, o momento 
de utilizar a assistência social... 

(Soa a campainha.)
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O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ... tem 
que ser limitado, e dar acesso a esses brasileiros para 
que tenham um emprego e possam sustentar com dig-
nidade suas famílias. Quero apenas fazer esse registro 
e parabenizá-lo por trazer vários temas de interesse, 
em especial do seu Estado, e, quando toca no Bolsa 
Família, fazer esses reparos à fala de V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Flexa Ribeiro. 
Permita-me, primeiro, o que citei aqui é que, quando 
foi divulgado, aliás, quando foi feito aqui esse pronun-
ciamento, pelo Senador Aloysio, foi feita uma enquete. 
Ali, vários usuários, diante daquele questionamento, 
se posicionaram contra. O que eu disse aqui é que, em 
verdade, se coloca uma informação incompleta, com 
base no próprio relatório, que ainda é um relatório... 

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ... 
que vem para o ministério, aliás, feito pelo mesmo Go-
verno da Presidenta Dilma e que tem uma demonstra-
ção clara, elogiosa. Aliás, o relatório vem, na essência, 
exatamente demonstrando a importância do Programa 
Bolsa Família. Esse programa, é bom dizer aqui, eu 
ainda era Deputado Federal quando, no governo do 
Presidente Fernando Henrique, foi apresentada uma 
proposta para universalizar o atendimento, e foi vetado. 
Quando não há a universalização, como há hoje, veja: 
qual o desafio colocado hoje? O da busca ativa. Em 
qualquer lugar do Brasil que alguém encontrar alguém 
com renda inferior a R$70,00 por pessoa... Um exem-
plo: a família tem cinco pessoas, a renda está abaixo 
de R$350,00 naquela família, tem direito...

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
… ao Bolsa Família; tem criança com menos de sete 
anos, tem direito ao Brasil Carinhoso, que é até um 
recurso maior do que é repassado pelo Bolsa Família. 

Então, veja que, quando se tem a universalização, 
é que você acaba com o uso eleitoral, porque qual-
quer pessoa, de qualquer partido, de qualquer lugar, 
de qualquer Município, da zona urbana, da zona rural, 
preto, branco, amarelo, índio, japonês, enfim, qualquer 
pessoa que nasceu no Brasil, que vive no Brasil, que 
é naturalizado e que tenha essas condições da regra 
tem que ter o atendimento.

Sobre a situação da Caixa Econômica, também 
devo esclarecer aqui, o que foi dito é que, já na sexta-
-feira, para manutenção, como é usual – sou bancário 
e sempre os bancos fazem isso –, abriu-se de forma 
geral do sistema, porque o outro caminho seria...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – … 
trancar o sistema (Fora do microfone.) e se preferiu...

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
… manter o sistema aberto para que ninguém fosse 
prejudicado.

Agora, foi demonstrado que na sexta-feira não teve 
problema nenhum; foi normal, igual aos outros dias 17 
de cada mês, às outras sextas-feiras de meses ante-
riores. Não houve corrida e dou o meu testemunho lá 
do Piauí. Sim, as pessoas receberam pelo menos duas 
mensagens que foram muito propagadas: a primeira 
delas de que a Presidenta Dilma estaria pagando um 
bônus pelo Dia das Mães e era uma mentira. A segun-
da delas era de que iria acabar o Bolsa Família – era 
outra mentira –, e é isso que está sendo investigado.

Devo reconhecer, como bancário, que à medida 
em que as pessoas procuraram o banco, o pagamento 
era para ser dia 25 e foram lá no dia 18 e encontraram 
dinheiro, é claro sai espalhando por aí, é claro que isso 
deve ter contribuído para se dizer que é verdadeiro, 
que pode ir lá, porque fui lá e estava lá o meu dinheiro.

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – En-
tão, Sr. Presidente, quero aqui encerrar, agradecendo 
a atenção de V. Exª. Quero chamar atenção para o fato 
de que precisamos ter muito cuidado, senão, daqui a 
pouco, criamos um ambiente em que as pessoas vão 
criar um verdadeiro preconceito. 

Citei essa pesquisa que foi feita a partir de ma-
téria tratando disso, mas não podemos... Para matar 
o carrapato, como se diz, tem que matar o boi. Não, a 
essência, e ouço V. Exª e sei a importância que isso 
tem para o Estado do Pará e por isso fazemos a de-
fesa aqui, de atender, sim, aos mais pobres e atender 
de forma universal, que é a forma que se tem de evitar 
o uso eleitoreiro.

Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR)) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
dia 7, sexta-feira passada, durante seminário promo-
vido pela Associação Brasileira do Agronegócio, o Mo-
vimento Pró-Logística da Aprosoja – Associação de 
Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso anunciou 
que o escoamento da produção de grãos em meu Es-
tado é o mais caro do mundo e que o setor chegou a 
pagar US$145 por tonelada, para escoar a produção.
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Domingo, dois dias depois, reportagem do pro-
grama Fantástico, volta a denunciar as lastimáveis 
condições de nossas lentas, esburacadas e perigosas 
rodovias que, diariamente, nos roubam vidas humanas 
e nos sabotam o progresso.

Nossas péssimas estradas, com quase 60% das 
cargas e 96% dos passageiros, ocupam, no ranking de 
qualidade em 144 países, a humilhante posição 123. A 
desastrada gestão de investimento em infraestrutura, 
somada ao nível estratosférico da corrupção compro-
vada nessa área, é motivo de preocupação e desonra 
para todos nós, brasileiros.

Nos últimos dias, quando abrimos os jornais ou 
ligamos a TV, temos a nítida sensação de que o nosso 
País está andando de costas.

Nem a desenfreada expansão dos programas e 
ações socioeleitorais, nem o inchaço da máquina pú-
blica, para distribuição de benesses, nem os enormes 
esforços de propaganda e de maquiagem orçamentá-
ria, nem mesmo o mirabolante contorcionismo político 
de antecipação da campanha presidencial, nada disso 
tem sido capaz de disfarçar o indisfarçável.

A verdade, Sr. Presidente, dos números incontes-
tes aí está para comprovar o tamanho do retrocesso.

Se compararmos os índices de 2010 com os de 
hoje, vamos constatar, com tristeza e decepção, que 
nosso PIB do primeiro trimestre despertou, vertiginosa-
mente, de 7,5% para o vergonhoso patamar de 1,2%!

Estou concluindo, Sr. Presidente.
A inflação subiu de 5,9% para 6,5%. Nosso saldo 

comercial caiu de 20 para US$7,7 bilhões. A produção 
industrial medida em abril, que era de 10,5%, registrou 
crescimento negativo em 1,1%.

As taxas de poupança e investimento caíram, a 
dívida bruta e o déficit em conta corrente subiram, en-
quanto o endividamento das famílias pulou de 39,16 
para nada menos que 44% de sua renda, em meio à 
cegueira do faz de conta eleitoreiro que nos transfor-
mou em impotentes fantoches na roleta russa de nossa 
economia decadente.

Só não vê quem não quer, Sr. Presidente, que o 
propalado Programa de Aceleração do Crescimento 
convive com o atraso e a estagnação.

Em comentário no seu blog, na última quinta-feira, 
a Jornalista Míriam Leitão enfatiza:

A bolsa não reage... A indústria continua 1,8% 
abaixo de maio de 2011. O déficit em conta 
corrente chegou a 3% do PIB e já não é mais 
inteiramente financiado pelo investimento es-
trangeiro. Voltamos a depender de capital es-
peculativo.

O malabarismo e os demais artifícios circenses 
para fantasiar o tenebroso cenário se anunciam agora 
nas mais flagrantes dissimulações.

Nas palavras do economista Mário Mesquita, ex-
-diretor do Banco Central:

De tudo, a política fiscal foi a que mais perdeu 
credibilidade”. Mesquita lembra que hoje é 
preciso expurgar números para se saber qual 
é o superávit primário e explica que a dívida 
líquida deixou de ser referência: houve abalos 
ao tripé macroeconômico sem que se tenha 
colocado nada no lugar. Enquanto a dívida lí-
quida descontava as reservas, era uma coisa. 
Agora, descontam-se empréstimos a entidades 
públicas. Começou em 2010. O Governo vai 
usar bônus do pré-sal para ajudar no primário. 
Vamos queimar poupança, nesse caso, para 
financiar gastos correntes. As contas estaduais, 
pouco a pouco, estão perdendo as amarras.

Portanto, Sr. Presidente, vamos puxar o freio de 
mão e corrigir os rumos da Nação. Caso contrário, Sr. 
Presidente, com certeza, vamos ter os olhos vendados, 
insistindo em andar de marcha a ré.

Espero que o Governo, realmente, recoloque a 
Nação nos trilhos do desenvolvimento. Sobretudo, te-
mos de nos preocupar com o fato de a inflação estar 
aí crescendo. As perspectivas não são das melhores.

Entretanto, Sr. Presidente, conforme conversava 
com V. Exª com relação ao lançamento do Plano Sa-
fra, do Pronaf da agricultura familiar, queremos cum-
primentar o Governo. Tive uma audiência, há poucos 
minutos, no Banco do Brasil, com o Dr. Walter e com 
outro Vice-Presidente daquela instituição, o Senador 
Osmar Dias, mostrando a nossa preocupação, de que 
não adianta o Governo lançar um Programa de R$130 
bilhões – Programa Safra – e também R$20 bilhões 
para o Pronaf, e o cidadão não ter acesso, na medida 
em que, lamentavelmente, estamos tendo dificuldade, 
mesmo os que querem pagar, porque o Banco do Brasil 
terceirizou para uma subsidiária a cobrança. Com isso, 
o cidadão tem que ligar para um 0800, que pratica-
mente é um robô que atende as pessoas que querem, 
muitas vezes, não só renegociar, e alguns querem, de 
fato, quitar para ter acesso a novos financiamentos.

De maneira que quero fazer um alerta para o pró-
prio Governo Federal, de maneira geral, sobretudo para 
a instituição Banco do Brasil, a fim de que facilitemos 
esse acesso ao Programa Safra, a esse grande volu-
me de recursos, ao produtor rural, seja grande, médio 
e, principalmente, o pequeno. E, ontem, em Cuiabá, 
infelizmente, tive o desprazer, posso dizer assim, de 
receber um grupo de pequenos produtores, ou seja, 
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pessoas da agricultura familiar, do assentamento São 
Pedro, lá na região norte do Estado, perto de Paranaíta, 
que querem renegociar sua dívida de R$8 mil, R$10 mil, 
mas não estão tendo acesso, Senador Suplicy, porque 
ligam para um 0800, que não é mais do que um mero 
robô e não dá nenhuma solução, inviabilizando para 
alguns milhares, porque temos, hoje, alguns milhões de 
brasileiros que dependem da agricultura familiar. Mato 
Grosso, particularmente, tem quase 300 mil, que, neste 
caso, não estão tendo acesso a esse financiamento, 
Senador Flexa Ribeiro, inviabilizando, com certeza, a 
agricultura familiar do nosso Brasil.

Muito obrigado, Senador Sérgio.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Senador Jayme Campos, nós temos hoje um 
Plano Safra, tanto da agricultura familiar quanto da 
agricultura empresarial, que traz juros interessantes 
jamais tidos no Brasil, inclusive subsidiados. E sabe-
mos que o custo de dinheiro é muito maior do que o 
que se paga, inclusive, a inflação está em torno de 5 
a 6%, e os juros praticados de 4 a 1%. No entanto, 
aqueles que estão inadimplentes, que pagam juros 
maiores dos Planos Safra anteriores, do passado, não 
conseguem ter acesso a esses financiamento que são 
dados neste momento.

Então, V. Exª assiste razão, quero parabenizá-lo 
pela colocação em favor não só do Mato Grosso, mas 
de todo o Brasil.

Concedo a palavra, agora, como próximo...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Pela ordem, Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Estou encami-
nhando à Mesa um requerimento com voto de pesar 
pelo falecimento de Júlio Rafael, Senador Walter Pi-
nheiro, Senador Eduardo Suplicy, que foi fundador do 
PT, do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Foi vere-
ador em João Pessoa, Diretor da Adene e, atualmente, 
era o Superintendente do Sebrae no nosso Estado.

Júlio é daqueles que, quando vão para outro pla-
no, de fato, fazem falta. Fazia política com P maiúscu-
lo, com a sensibilidade social, uma visão econômica 
completa, um homem probo, honesto, digno, decente, 
irreverente, inteligente, crítico, com quem, mesmo nas 
adversidades e diferenças eventuais, construí uma re-
lação de profunda amizade.

Fica o meu apelo para que a Mesa possa regis-
trar e dirigir à família este voto de pesar pela trajetória 
deste extraordinário homem público. Júlio não precisava 
de mandatos para ser ouvido e respeitado na Paraíba. 
Portanto, o Brasil perde um grande homem público, 

alguém que conseguiu dignificar a política ao longo 
de sua trajetória e que faleceu já na semana passada.

Perde o Partido dos Trabalhadores, perde a Pa-
raíba, perde o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Sr. Senador Cássio Cunha Lima...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Sim, Senador, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de cum-
primentar o Senador Cássio Cunha Lima e solidarizar-
-me com ele.

Eu conheci também Júlio Rafael e gostaria de 
externar também o sentimento de todos nós do Partido 
dos Trabalhadores e agradecer a iniciativa do Sena-
dor Cássio Cunha Lima de prestar esta homenagem 
a esse valoroso companheiro, Júlio Rafael, do Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado Senador Suplicy.

Senador Cássio Cunha Lima, o requerimento já 
se encontra sobre a mesa e será encaminhado, na 
forma do Regimento, conforme requerido por V. Exª.

Concedo a palavra, como próximo líder inscrito, 
Senador Walter Pinheiro, pelo prazo regimental.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a essa manifestação e registro 
que faz aqui o nosso Senador Cássio Cunha Lima da 
figura de Júlio, militante do Partido dos Trabalhadores 
na Paraíba, nós nos somamos.

Senador Cássio, essa sua manifestação é impor-
tante na medida em que V. Exª acentua muito bem o 
caráter militante, a postura ética e, fundamentalmente, 
a forma de fazer política, reconhecida não nos seus 
inimigos, como às vezes a gente costuma tratar os que 
pelejam em ideias diferentes da nossa... Eu não cos-
tumo nem chamar de adversários porque, na verdade, 
nós traçamos caminhos diferenciados, mas creio que o 
objetivo de todos nós é o de servir o povo e à Nação.

Portanto, eu me somo a V. Exª, principalmente 
como membro do Partido dos Trabalhadores, extre-
mamente agradecido pelas referências que V. Exª faz 
a um dos nossos companheiros, que nos deixa, mas 
também deixa uma coisa muito importante, a sua his-
tória, a sua vida, aquilo em que contribuiu, que foi mo-
tivo, inclusive, de receber de V. Exª palavras elogiosas.

Com certeza, o povo da Paraíba, principalmen-
te os militantes do Partido dos Trabalhadores naquele 
Estado, têm um compromisso muito grande de tocar 
adiante essa grande contribuição que aquele compa-
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nheiro deixou, emprestou ao povo da Paraíba durante 
o tempo em que pôde expressar a sua, eu diria, bri-
lhante trajetória naquele Estado.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– Como o próprio Júlio diria, Senador Walter, a luta 
continua.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Ou até como – e todos nós utilizamos – Bertolt Brecht 
dizia, que o tombou não lutou sozinho, a luta, portan-
to, continua.

Mas, Sr. Presidente, quero aqui fazer referência 
a uma das figuras da nossa história, o baiano Jacob 
Gorender, autor de importantes obras. Uma delas, inclu-
sive, é referência na minha vida, Escravismo Colonial.

Jacob faleceu na madrugada de hoje. Era uma 
figura importante, um sujeito que, ao longo de toda a 
sua vida, dedicou-se a contribuir com a transformação 
deste nosso País.

Então, deixa-nos também o Jacob. Mas, como me 
referi aqui, não só através das suas obras, Jacob Go-
render deixa uma grande contribuição pela experiência 
de vida e dedicação de todo esse legado consolidado 
por ele num momento difícil deste País, no enfrenta-
mento à ditadura. Em hora nenhuma Jacob vergou 
e, pelo contrário, teve a coragem de enfrentar todos 
esses períodos dando a sua importante contribuição. 
Portanto, faço este registro sobre o baiano Jacob Go-
render, que deu uma contribuição importantíssima para 
a consolidação da esquerda no Brasil e, obviamente, 
para aquilo que nós consolidamos hoje como políticas 
públicas e transformação da sociedade.

Sr. Presidente, quero aqui, no dia de hoje, nes-
te pronunciamento, realçar um fato que nós vamos 
experimentar na próxima quinta-feira. Às 15 horas, a 
Presidenta Dilma fará a entrega de um equipamento 
importantíssimo para o nosso País. Obviamente, esses 
equipamentos serão entregues para o primeiro teste 
deles na Copa das Confederações. Mas esses equi-
pamentos fazem parte de uma política de estruturação 
deste País, no que diz respeito à defesa civil, no que 
diz respeito ao atendimento a emergências.

Refiro-me – e aqui vou usar uma expressão que 
nós estamos utilizando na Bahia – aos Centros Inte-
grados de Controle e Comando, que no mundo inteiro 
são conhecidos como centros de emergência, que no 
mundo inteiro ficaram conhecidos a partir dos núme-
ros utilizados – o 112 europeu e o 911 americano, ou 
como chamam os americanos, o Nine One One.

Essa é uma experiência importantíssima, e quero 
chamar a atenção para o legado que isso deixa. Quem 
aqui acompanha os meus pronunciamentos, meu caro 
Senador Sérgio, sabe que, desde a primeira hora, des-
de o momento em que nós começamos a discutir isso 

no Brasil, eu, ainda como Deputado Federal, venho 
insistindo para que pudéssemos implantar no Brasil 
essa experiência.

Tive a oportunidade de, como Relator do PPA, 
incluir recursos para esse importante equipamento. A 
cidade do Rio de Janeiro já havia experimentado, de 
forma pioneira no Brasil, a oportunidade de contar com 
um centro, com equipamentos de ponta, com câmeras 
espalhadas pelas ruas, podendo monitorar trânsito.

Esse equipamento servirá também para fazer 
todo o tipo de acompanhamento da área da saúde, 
os SAMUs, o controle das ambulâncias, a questão do 
atendimento ao público. Há todo um processo de mo-
nitoração para a garantia da segurança do cidadão. 
Volto a insistir, nós vamos já fazer a primeira experi-
ência na Copa das Confederações. No caso específico 
da Bahia, foram R$93 milhões de investimento, sendo 
R$43 milhões por parte do Governo Federal e R$50 
milhões por parte do Estado da Bahia.

No caso nosso, funcionaremos provisoriamente 
na estrutura do parque tecnológico. Espero eu que, em 
um curto espaço de tempo, nós já tenhamos a opor-
tunidade de construir o nosso Centro de Emergência, 
assim como o mundo inteiro faz, Senador Sérgio Sou-
za, essa política do centro de emergência.

Espero também que a gente consiga dar outro 
passo: colocar um número único no Brasil para emer-
gência. Acabar essa história de a gente ter de decorar 
uma dezena de números – Bombeiros, Polícia, Trân-
sito, Samu, INSS, Saúde, Socorro, enfim, todo tipo de 
coisa. Não há nenhum bicho de sete cabeças. Estou 
falando de algo que é extremamente suportável pela 
utilização de tecnologias, nos dias de hoje.

Por exemplo, no Centro de Comando, na Bahia, 
sob a coordenação da nossa Secretaria de Seguran-
ça Pública, nós já teremos oportunidade inclusive de 
ter o Comando Móvel. A Bahia contará com equipa-
mentos móveis que vão apoiar esse Centro Integrado 
de Comando e Controle, de maneira a policiar toda a 
área, fazer a leitura, a cobertura, com a utilização de 
helicópteros e inclusive de robôs. 

Duzentos e quinze câmeras serão espalhadas 
durante esse período da Copa das Confederações, 
legado esse que deve ficar para a cidade.

Então, nós temos que enxergar os Centros de 
Emergência como pontos centrais para serviço, no 
Brasil. E venho batendo muito na tecla de que isso 
tem que ser utilizado para a Defesa Civil, para a agri-
cultura, para o trânsito.

Já imaginou o que é, meu caro Senador Sérgio, 
a gente poder informar ao povo, nos pontos mais dis-
tantes, o que está acontecendo? Poder inclusive re-
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cepcionar, nesses centros de emergência, o pedido de 
socorro e ter a capacidade de chegar com essa ação.

Portanto, o objetivo nosso é sair das 12 cidades-
-sedes, ganhar o interior do Brasil e instalar Centros de 
Emergência em todo o País. Essa é a grande política. 
Esse é o grande desafio.

Eu me recordo inclusive de uma das primeiras 
reuniões com a Presidenta Dilma, ainda na Liderança 
do PT, em que a Presidenta insistia muito na nossa 
capacidade de monitorar diversas ações, orientar o 
agricultor, orientar quem está na rua, orientar uma am-
bulância que chega, por exemplo, do interior do Estado 
e que procura um hospital na capital. Em vez de essa 
ambulância ficar rodando para saber onde tem e onde 
não tem leito para aquele doente, ela é orientada por 
esse centro de regulação e, ao mesmo tempo, guia-
da pelo centro de comando. Então, é a oportunidade 
de você estabelecer, usando ferramentas desse novo 
tempo, as condições para que a gente monitore a ci-
dade. Isso não é para monitorar a vida das pessoas, 
mas para ajudar a vida das pessoas.

Há um exemplo bem claro disso, meu caro Senador 
Sérgio. Todo mundo se recorda daquele episódio das bom-
bas utilizadas nos trens da Estação Atocha, na cidade de 
Madri. O centro de emergência de lá é o conhecido 112. 
No momento daquele acidente o 112 pode tranquilamen-
te espalhar para todo madrileno a notícia, pedir ajuda e, 
ao mesmo tempo, orientar as pessoas que estavam em 
volta sobre o que estava acontecendo naquele momento. 
Portanto, essa é uma das práticas importantes.

Hoje os centros modernos ainda têm um plantão 
para resolver até questões de caráter pessoal.

Estive com o Senador Cyro Miranda, por exem-
plo, visitando os centros de emergência nos Estados 
Unidos. Nós fomos numa delegação do Senado, eu e o 
Senador Cyro Miranda, e pudemos ali constatar o im-
portante papel. Um dos centros, conhecido como Miami 
Dade, durante um ano, faz a cobertura de aproximada-
mente 2 milhões, 2 milhões e 500 mil habitantes numa 
região... Aliás é o Miami Broward, não o Miami Dade.

No Miami Broward nos informaram os respon-
sáveis que aquele centro havia recebido num ano 3 
milhões de chamadas, desde a chamada mais compli-
cada do ponto de vista de incêndio, acidente de trânsito 
ou coisa do gênero, até as chamadas individuais, de 
pessoas em dificuldade, de pessoas com problemas 
que se dirigiam a esse centro de emergência.

Da mesma forma, visitamos também o centro de 
emergência, por exemplo, na cidade de Estocolmo, para 
vermos exatamente como se processavam as ações 
de controle e comando para as áreas remotas, pontos 
longínquos, lugares onde as pessoas vivem e às vezes 
se isolam no período mais difícil, meu caro Senador 

Flexa, da neve, o que a gente poderia fazer uma tradu-
ção para o Pará, de pessoas que vivem isoladas, para 
quem somente a ajuda por barco consegue chegar. 

Então, é fundamental ter um centro de comunica-
ção desse e uma estrutura, inclusive, com helicópteros 
para atender as pessoas, para socorrer. Portanto, nós 
temos que tirá-los do centro e colocá-los espalhados 
no País. Por isso é importante o legado da Copa.

O nosso Secretário de Segurança Pública, Maurício 
Barbosa, dizia hoje, quando da apresentação dos dados 
sobre o centro de emergência – costumo chamar assim 
–, que ficou batizado de Centro Integrado de Comando 
e Controle, o seguinte: “Se não fosse a Copa, talvez não 
estivéssemos implantando esse centro em Salvador nem 
nas outras cidades-sedes na próxima quinta-feira.” O 
Governo Federal liberou 43 milhões para consolidarmos 
isso. Então cabe aproveitar a oportunidade da Copa para 
consolidarmos com políticas públicas um legado para o 
pós-Copa, para ficar na vida das pessoas.

Olhem a experiência da cidade de Barcelona.
Barcelona, meu caro Flexa Ribeiro, depois de 

1992, dos Jogos Olímpicos, é outra Barcelona. Inclusi-
ve, eu tive a oportunidade de visitar o 112, o centro de 
emergência que cobre a Catalunha. É uma estrutura 
fantástica! No momento em que eu estava visitando 
o centro de emergência, na cidade de Tarragona, que 
responde por toda a Catalunha, um senhor de 60 anos 
ligava para o centro de emergência pedindo socorro, 
porque estava em casa sozinho e não sabia que me-
dicação tomar. Ele estava se sentindo mal. No mesmo 
momento em que ele ligou, o atendente o colocou em 
paralelo com o médico, já no centro de emergência. 
Esse médico pôde, consultando o prontuário desse 
senhor, indicar exatamente a medicação correta que 
ele devia tomar, assim como chamadas de incêndio, 
acidentes de trânsito, orientação e a segurança do ci-
dadão. Então, é fundamental essa política.

A Presidenta Dilma deverá estar na cidade do Rio 
de Janeiro. Espero, inclusive, participar na cidade de 
Salvador. Está marcado para quinta-feira, às 15 horas. 
Confesso até que fiz uma reclamaçãozinha, meu caro 
Sérgio. Tenho reclamado, permanentemente, dessas 
inaugurações, porque terça, quarta e quinta são os dias 
que temos que estar aqui. Quando há esses eventos, 
na maioria das vezes, nós ficamos de fora. Esse é, na 
realidade, um ato de que eu não só quero participar pela 
proeza, como tem sido uma bandeira que tenho, per-
manentemente, defendido aqui, desde outros tempos.

Quando nós discutimos aqui a política de defesa 
civil, que foi relatada, inclusive, pelo meu companheiro 
Casildo Maldaner, eu fiz questão de aparteá-lo. Vim à 
tribuna e disse: nós não podemos perder a oportuni-
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dade de estabelecer a política de defesa civil no Brasil 
e de instalar os centros de emergência.

Talvez, se já tivéssemos esses centros funcio-
nando para atender às emergências na região serrana, 
teríamos dado outro tipo de tratamento para aquelas 
vidas que foram embora.

Portanto é fundamental. Essa não é mais uma 
política que podemos retardar. E volto a insistir: não 
estou falando de nada que já não seja extremamente 
consolidado no mundo inteiro. 

Ora, se estamos hoje adentrando a esse mundo 
do que de mais moderno existe, no mesmo momento, 
Senador Flexa, em que um equipamento de última ge-
ração, desse ou daquele fabricante, é lançado, as lojas 
brasileiras ou as operadoras aqui no Brasil oferecem o 
mesmo equipamento. Por que não podemos também 
fazer isso entrar na linha dos serviços, para chegar 
ao serviço de saúde, de educação, de orientação de 
clima, de orientação para a agricultura, às ações de 
segurança pública, às ações de defesa civil?

Esse é um equipamento importantíssimo com que 
os baianos e, obviamente, os brasileiros de outras cida-
des vão ter oportunidade de ter contato a partir desta 
quinta-feira. É importante que nós experimentemos 
isso na Copa das Confederações, mas para que isso 
possa ser aplicado na copa da vida. A Copa do Mun-
do vai acabar, sei lá, no final de julho de 2014, mas a 
copa da vida continua todo dia. Então é fundamental 
que adotemos essas políticas. E é fundamental que 
façamos isso de maneira que se espalhe.

Na Bahia, estamos fazendo os centros de co-
municação da polícia em diversos lugares do interior. 
A ideia é depois interligar esses centros ao Centro 
Integrado de Comando, na capital, para permitir uma 
cobertura muito mais ampla no Estado.

Esse é um desafio importante que tem de ser as-
sumido como uma política de Nação. Espero, inclusive 
– tenho conversado muito sobre isso com o Ministro das 
Comunicações, Paulo Bernardo, e com o Presidente 
da Anatel, João Rezende –, que a Anatel providencie 
urgentemente a fixação de um número único no Brasil 
para facilitar a vida do cidadão. 

Eu sei que alguém pode dizer que o 190 e o 192 
são fáceis, todo mundo conhece. Mas no momento da 
aflição, Senador Sérgio, quando o sujeito chega ao ore-
lhão e pega o telefone, termina fazendo confusão com 
três ou quatro números. Então, basta ligar para um.

De forma automática, com uma simples palavra, é 
assim que funciona no mundo inteiro. Uma verbalização 
exclusiva bota em paralelo o atendente com alguém 
da área. Se o sujeito pede um socorro de trânsito, na 
mesma hora dispara, dentro do centro de emergência, 
o setor responsável. Assim vale para a questão de 

bombeiros, para a questão da polícia, para o Samu. A 
técnica permite isso hoje. Não estou falando de algo 
similar à odisseia no espaço, mas de algo concreto, 
real e possível para adotarmos.

Então, espero poder participar, na próxima quinta-
-feira, desse importante ato no Parque Tecnológico, ao qual 
também dediquei boa parte do meu mandato aqui para 
que pudéssemos contribuir com a sua consolidação. Fico 
feliz em contar as horas para participar da inauguração de 
algo que até então parecia distante do povo brasileiro, e 
cada vez mais vamos dando passos para chegar a uma 
linha de serviços plenos. Portanto eu me preparo para 
esta quinta-feira com alegria, porque é mais uma grande 
conquista que vamos consolidando para a sociedade.

Para não ficar só nesta questão, o dia de hoje tam-
bém foi importante. E mais uma vez realço a questão da 
nossa Bahia. Fico contente com o número de inscritos 
para o leilão de agosto na consolidação de parques 
eólicos no Brasil. A EPE divulgou hoje os dados: são 
655 inscritos, meu caro Eunício, para a consolidação 
de parques eólicos no Brasil. E desses 655, 238 se-
rão na Bahia, estão inscritos para prestar serviços na 
Bahia com mais de 5.800 MW de geração de energia.

Isso é importante para desenvolver o Estado, 
para levar energia e, é claro, levar as condições para 
espalharmos serviços e atendimento por todo o Estado.

Por isso, é fundamental essa política que nós va-
mos inaugurar no Brasil inteiro na próxima quinta-feira, 
volto a frisar, para um serviço pontualmente, eu diria, 
específico, mas com abrangência e com uma verda-
deira amplitude do ponto de vista daquilo que a gente 
pode ofertar à população do Brasil em termos de se-
gurança, em termos de orientação e, principalmente...

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –..., 
em encaminhamento.

Era isto que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, tivemos, esta tarde, a lamentável informação do 
falecimento do intelectual, historiador Jacob Gorender, 
que se encontrava internado em Unidade de Terapia 
Intensiva há um mês e meio. 

O Sr. Jacob Gorender se destaca como um dos 
mais renomados historiadores deste País. A trajetória 
de Jacob Gorender se mistura a alguns dos principais 
acontecimentos do País no século XX. Um dos funda-
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dores do Partido Comunista Brasileiro e do Partido Co-
munista Brasileiro Revolucionário, autor de uma centena 
de obras sobre história e sobre a formação econômica 
e histórica do povo brasileiro, entre elas A burguesia 
brasileira, Combate nas trevas, um dos mais ricos re-
latos sobre a atuação das organizações da resistência 
armada à ditadura militar, e O escravismo colonial, de-
fensor da revisão da Lei da Anistia, com muita convicção, 
e um dos principais denunciadores do horror que foi a 
ditadura militar em nosso País, Gorender completou, 
recentemente, 90 anos, marcados por uma trajetória de 
lutas, de coerência política e de coerência intelectual.

É Marx que define, que faz a definição, do termo 
“práxis”. Práxis é a unidade entre a teoria e a prática. 
Gorender, com certeza, é um dos intelectuais brasi-
leiros que levou a cabo a prática na sua atuação e na 
sua militância política, as ideias que defendia e o que 
estudou. A obra de Gorender é fundamental, indispen-
sável para entender a história de resistência do povo 
brasileiro, a formação econômica e histórica do Brasil 
e, em especial, para entender o horror que foi a dita-
dura civil-militar brasileira de 1964 até 1985. 

Estamos encaminhando, Sr. Presidente, para a 
Mesa, voto de pesar. Registramos aqui o nosso pesar, 
o nosso lamento pela perda desse personagem funda-
mental para o Brasil, para a esquerda brasileira, para a 
intelectualidade e para a historiografia de nosso País.

Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, 
o Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT – 
BA) – Bem, Senador Randolfe, acho que a política brasi-
leira perde, sem dúvida nenhuma, uma grande contribui-
ção. Mas, por outro lado, meu caro Randolfe, nós, efetiva-
mente, vamos poder, durante muitos anos, beber muito 
dessa fonte deixada pelo companheiro Jacob Gorender.

Eu falei ali, da tribuna, por exemplo, que até hoje 
tenho como grande referência dos meus passos aquilo 
que ele traduziu em letras em O Escravismo Colonial, 
que é, na minha opinião, um dos tratados de economia 
não escritos por um economista dos mais importantes, 
mostrando como é possível mudar o curso da história 
a partir da constatação e da leitura de um verdadeiro 
escravismo colonial, que Jacob buscava pontuar, ao 
mesmo tempo, olhando a linha da frente.

Mas, com certeza, nós podemos falar isto dele: 
perdemos a figura, mas ganhamos dele exatamente 
essa grande contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/
PT – BA) – A Presidência comunica ao Plenário o re-
cebimento de Ofício nº 2, de 2013, do Presidente da 
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Pro-

visória nº 615, de 2013, comunicando a designação 
do Deputado Josias Gomes como Relator Revisor, em 
substituição ao Deputado Paulão.

Esta comunicação será feita à Câmara dos De-
putados também.

É o seguinte o ofício na íntegra:

Ofício nº 2/MPV 615-2013

Brasília, 11 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a designação do 

Deputado Josias Gomes como Relator Revisor da Co-
missão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
nº 615, de 17 de maio de 2013, em substituição ao De-
putado Paulão, conforme o Ofício nº 554/GAB–LidPT, 
do Líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos 
Deputados, Deputado José Guimarães.

Respeitosamente, – Deputado João Arruda, 
Presidente.

Of. nº 554/GAB-Lid/PT

Brasília, 10 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Informamos a Vossa Excelência que o indicado 

por esta Liderança para o cargo de Relator Revisor 
na Comissão Especial da MP nº 615/13 é o Deputado 
Josias Gomes – PT/BA.

Certo de poder contar com Vossa compreensão 
no sentido de sanar este equívoco, desde já antecipo 
meus sinceros agradecimentos.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães, 
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – A Presidência designa:

– como membro titular, o Deputado Jorge Cor-
te Real, em substituição ao Deputado Jovair 
Arantes, e, como membro suplente, o Deputa-
do Josué Bengtson, em substituição ao Depu-
tado Antonio Brito, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 617, de 2013, conforme o Ofí-
cio nº 273, de 2013, da Liderança do PTB na 
Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Sérgio Mora-
es, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, 
e, como membro suplente, o Deputado Walney 
Rocha, em substituição ao Deputado Antonio 
Brito, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 618, 
de 2013, conforme o Ofício nº 274, de 2013, da 
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados; e
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– como membro titular, o Deputado Alex Can-
ziani, em substituição ao Deputado Jovair Aran-
tes, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 619, 
de 2013, conforme o Ofício nº 275, de 2013, da 
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados.

Os Ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados aos processados das matérias.

São os seguintes os ofícios:

Of. nº 273/2013

Brasília, 11 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Jorge Corte Real (PTB/PE), na qualidade de titular, 
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes 
(PTB/GO); e, na qualidade de suplente o Senhor De-
putado Josué Bengtson (PTB-PA), em substituição ao 
Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para compor 
a Comissão Mista sobre a MP 617/2013, que “Reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social _ COFINS incidentes sobre a receita decorren-
te da prestação de serviços de transporte coletivo de 
passageiros nas modalidades que menciona.”.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de ele-
vada estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputad Jovair Arantes  
Líder do PTB. 

Of. nº 274/2013

Brasília, 11 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Sérgio Moraes (PTB/RS), na qualidade de titular, em 
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB/
GO); e, na qualidade de suplente o Senhor Deputado 
Walney Rocha (PTB/RJ), em substituição ao Senhor 
Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para compor a Co-
missão Mista sobre a MP nº 618/2013, que “Altera a 
Lei nº 10.552, de 13 de novembro de 2002, para dispor 
sobre a concessão de garantia da União a entidades 
controladas indiretamente pelos entes da Federação; 
autoriza o aumento do capital social da VALEC – En-
genharia, Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a 
União a renegociar condições financeiras e contratuais 
das operações de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES que 
menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos 
Municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de 
agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito 
ao BNDES, no montante de até R$15.000.000.000,00 

(quinze bilhões de reais), em condições financeiras e 
contratuais que permitam o seu enquadramento como 
instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento 
patrimonial que venha a substituí-lo na formação do 
patrimônio de referência; promove ações de coopera-
ção energética com países da América Latina; e dá 
outras providências”.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de ele-
vada estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB. 

Of. nº 275/2013

Brasília, 11 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputa-

do Alex Canziani (PTB/PR), na qualidade de titular, 
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes 
(PTB/GO); e, na qualidade de suplente permanece o 
Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para com-
por a Comissão Mista sobre a MP nº 619/2013, que 
“Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento 
a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiá-
rias para atuar na gestão e na fiscalização de obras 
e serviços de engenharia relacionados à moderniza-
ção, construção, ampliação ou reforma de armazéns 
destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a condição de segurado especial, o 
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições finan-
ceiras por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
Água _ Programa Cisternas; e dá outras providências”.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de ele-
vada estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes 
Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Portanto, eram essas duas comunicações que 
tínhamos a fazer na noite de hoje.

O próximo orador inscrito é o Senador Flexa Ri-
beiro.

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Walter Pinheiro, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje, abordo um tema bastante delicado, 
que merece uma atenção maior, sob diversos aspectos, 
de um fato lamentável e condenável que ocorreu, na 
última semana, no Município de Santa Cruz do Arari, 
no arquipélago do Marajó, no meu Estado do Pará.

De acordo com as denúncias veiculadas na im-
prensa local, regional, nacional e até internacional, 
o Prefeito da cidade de Santa Cruz do Arari, Marce-
lo Pamplona, passou a oferecer aos moradores de 
R$5,00 a R$10,00 para cada cachorro que fosse cap-
turado na cidade. 

Os animais apreendidos teriam sido mortos pos-
teriormente, e a secretaria de Transportes do Municí-
pio de Santa Cruz ainda teria cedido uma embarcação 
para transportar cachorros vivos para uma ilha distante, 
onde ficariam sem água e comida.

A denúncia, Srªs e Srs. Senadores, foi feita pelo 
diretor do Centro de Controle de Zoonoses de Belém, 
Altevir Lopes. Segundo ele, a preferência era eliminar 
as fêmeas. Em nota, a Prefeitura se justificou alegan-
do que os cachorros estavam atacando a população, 
e, por isso, tomou a decisão de pedir o extermínio dos 
animais, verdadeiro absurdo.

A reação negativa foi imediata na mídia do Brasil e 
do mundo inteiro, além de criar indignação também nas 
redes sociais. Artistas conhecidos nacionalmente e que 
defendem a bandeira de proteção aos animais também 
usaram a Internet para repudiar o ocorrido. As imagens 
dos cachorros sendo arrastados pelas ruas, registradas 
por moradores, chocaram e ainda chocam a todos. 

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Gover-
no do Estado do Pará já enviou uma equipe de técnicos 
da Coordenação Estadual de Zoonoses ao Município para 
fazer um levantamento epidemiológico e determinar qual 
a medida mais adequada para controlar a superpopula-
ção de cães. O Ministério Público também já investiga os 
responsáveis e a Delegacia de Meio Ambiente da Polícia 
Civil abriu inquérito para apurar os fatos.

Vamos refletir sobre o caso.
Sem dúvida alguma, esse tipo de violência contra 

os animais é algo repugnante e que nos dá um sen-
timento de revolta. Absolutamente injustificável, uma 
vez que existem diversas outras formas de se conter 
a proliferação de animais.

O mundo, como eu disse, através da imprensa 
internacional, ficou indignado com a situação dos cães 
de Santa Cruz do Arari e não poderia ser diferente.

O fato revela a profunda miséria em que vive o 
povo do Marajó. Que a mesma indignação ocorra, então, 
também com a situação precária do povo marajoara, 

daqueles que vivem em municípios com baixíssimos 
índices de desenvolvimento humano.

A jornalista Franssinete Florenzano, em seu blog, 
adota exatamente esta linha de raciocínio ao afirmar:

(O caso) inevitavelmente remete à situação 
da gente marajoara, onde meninas às vezes 
ainda impúberes se prostituem em troca de um 
quilo de carne, um litro de diesel ou R$1,00, e 
são levadas a isso pelas próprias famílias. A 
exploração de crianças é uma vergonha, uma 
ferida profunda. No Marajó, extremamente 
pobre e esquecido, não há qualquer controle. 
Os rios são rotas para o tráfico de madeiras, 
de drogas e de pessoas, é um território de 
ninguém, situação perpetuada pelo descaso, 
conivência e corrupção. Meninas ficam à bei-
ra dos rios esperando barcos que passam, 
não importa a hora do dia, para vender seus 
corpos em troca de comida, o que rendeu a 
elas o apelido de “balseirinhas”, o que parece 
ser aceito pela sociedade, que não mexe um 
músculo para dar um basta a essa desgraça. 
As famílias miseráveis se desintegram moral-
mente. O estado de necessidade de dinheiro 
faz com que as pessoas encarem qualquer 
coisa, achem natural e até bom o narcotráfico, 
porque os traficantes dão comida e remédios.

É o que diz a jornalista Franssinete Florenzano.
Dom José Luiz Azcona, bispo do Marajó, é um dos 

maiores defensores da gente marajoara e denuncia, há 
anos, os casos de violação dos direitos humanos, tráfi-
co e prostituição na região. Prostituição e violência do 
corpo de milhares de crianças marajoaras. São casos 
terríveis e que acabam com a dignidade, a esperança 
e a expectativa de viver com o mínimo de humanidade.

Diz ainda a jornalista Franssinete Florenzano:

Assim como os cãezinhos de Santa Cruz do 
Arari, o caboclo marajoara também tem sido 
manietado, amordaçado, mantido doente, com 
fome e com sede de cidadania, desde a mais 
tenra idade.

E a jornalista encerra com um questionamento: 

Será que as crianças e as adolescentes, os 
adultos e velhinhos marajoaras não merecem o 
carinho, a solidariedade, o ardor e a indignação 
a mover a sociedade exigindo que sejam tra-
tados devidamente como gente? Ou terão que 
virar, literalmente, animais para ganhar atenção?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o caso dos 
cães é mais um dentre os vários capítulos que com-
põem a história do Marajó. Porém, sua gente, suas 
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riquezas naturais e seu potencial garantem que esta 
história tenha também capítulos da perseverança de 
seu povo, das batalhas diárias pela sobrevivência e 
a força da gente marajoara, sua maior característica,

Para que a história do Marajó não seja marcada 
apenas pelas lutas e pela esperança de dias melhores, 
mas, sim, por dias efetiva e realmente melhores para o 
povo marajoara, é preciso uma ação afirmativa, firme 
e estratégica do Governo Federal.

Para quem não conhece, o Arquipélago do Marajó 
possui mais de 3 mil ilhas praticamente inacessíveis. São 
16 Municípios que abrigam quase meio milhão de seres 
humanos, meio milhão de brasileiros. Uma área extensa, 
de difícil acesso e com baixa densidade demográfica, 
de cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Uma 
área que precisa de investimentos públicos significativos 
em todas as áreas, especialmente na infraestrutura, pelo 
Governo Federal, para promover seu desenvolvimento. 
Um desenvolvimento efetivo e não meramente festivo. A 
segunda opção, o desenvolvimento festivo, apenas ela, 
foi feita pelo ex-Presidente Lula, que, em julho de 2006, 
lançou o chamado Plano de Desenvolvimento Territo-
rial Sustentável do Arquipélago do Marajó, em Breves.

No caderno de projetos estavam descritas pelo 
menos 190 ações em infraestrutura, sobretudo em ro-
dovias, atenção básica de saúde, principalmente no 
combate aos surtos de malária, e todo o ordenamento 
territorial da região. O plano previa assistência aos 16 
Municípios marajoaras e foi assinado, Senador Walter 
Pinheiro, por 18 instituições federais, dentre elas 12 
Ministérios, sendo a coordenação, vejam só, da então 
Ministra da Casa Civil, hoje Presidente Dilma Rous-
seff. Seriam, de acordo com o anúncio, cerca de R$2 
bilhões investidos no Arquipélago do Marajó. Mas, in-
felizmente, apesar do tom festivo do anúncio do plano, 
pouco ou quase nada foi feito de efetivo. 

Agora, recentemente, no dia 16 de abril deste 
ano, mais festa. O Ministério da Integração Nacional 
promoveu, no prédio da Sudam, em Belém, um en-
contro para reativar o plano de 2006. Mais conversas, 
mais promessas. Disto o povo do Marajó está cansado.

Por isso, o plano que o Marajó hoje defende é 
aquele que seja efetivo, e isso pode ser feito. Basta von-
tade política. Que o Governo Federal escolha o Marajó 
como sede da Base Naval da Segunda Esquadra da 
Marinha do Brasil. Defendemos isso e temos certeza 
de que é a melhor localização para a Segunda Esqua-
dra da Marinha do Brasil. Afinal, razões técnicas não 
faltam para que o Município de Chaves seja escolhido.

No Marajó, uma nova Base Naval, em posição 
protegida, a pouca distância da linha do Delta do Rio 
Amazonas e totalmente voltada para o Oceano Atlân-
tico, facilitaria ainda mais o controle estratégico da re-

gião, com maior valor defensivo para toda a Amazônia. 
E o Município de Chaves já foi um centro militar no final 
do século XVIII, quando dispôs de grande guarnição, 
devido à sua posição estratégica às proximidades da 
foz do Rio Amazonas.

Além de razões técnicas, o Estado brasileiro deve 
tratar de forma desigual os desiguais. Senhora Presi-
denta Dilma Rousseff, isso é constitucional. E a Ilha 
do Marajó apresenta Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) médio de 0,63, abaixo da média nacional.

Então, Srªs e Srs. Senadores, a instalação, a im-
plantação da Segunda Esquadra da Marinha do Brasil, 
na Ilha do Marajó, no Município de Chaves, vai fazer 
com que se atenda não só à questão da segurança da 
Amazônia, numa situação estratégica, mas também dará 
àquele arquipélago a possibilidade de, efetivamente, 
ter uma ação do Governo Federal que venha a trazer 
seu desenvolvimento econômico e, em especial, social. 

Assim, a região apresenta baixa densidade de-
mográfica, reunindo as condições naturais e favoráveis 
à implantação da base, que irá acelerar o desenvolvi-
mento regional não só nos seus objetivos, mas, princi-
palmente, no combate à biopirataria, tráfico de drogas e 
de pessoas e à prostituição infantil. Tudo isso por conta 
de algo simples e fundamental: com a Base Naval, o 
Estado brasileiro, efetivamente, chegará ao Marajó, de 
onde sempre esteve, historicamente, distante.

Uma outra ação, Srªs e Srs. Senadores, de maior 
importância do Governo Federal para o desenvolvimen-
to econômico e social do Arquipélago do Marajó, é a 
criação da Universidade Federal do Marajó, com base 
na cidade de Breves. Tenho absoluta certeza. Já foram 
criadas a Universidade Federal do Oeste do Pará, com 
sede em Santarém; a Universidade Federal recentemen-
te do sul e do sudeste do Pará, com sede em Marabá.

Tenho certeza absoluta, Presidenta Dilma Rous-
seff, que V. Exª pode e deve recompensar o Estado do 
Pará por todas as condições que não lhe são dadas, 
por ser o Estado do Pará um dos que mais ajudam a 
nossa Nação, o nosso País, com prejuízo, por ter 40% 
da sua base econômica não tributada pela Lei Kandir, 
por ser um Estado exportador de matérias-primas. 

Estamos discutindo aqui vários projetos de inte-
resse do Estado do Pará que, lamentavelmente, sempre 
nos colocam em uma situação de desvantagem em rela-
ção aos nossos Estados irmãos da Região Amazônica. 

Mas é preciso que haja uma ação efetiva do Go-
verno Federal, no momento em que o Marajó, lamen-
tavelmente, aparece nas manchetes, eu diria, não só 
do nosso País, mas da mídia internacional, no sentido 
de ter a sua imagem denegrida por uma ação injustifi-
cável do prefeito de Santa Cruz do Arari.
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Então, são duas ações que o Senador Flexa Ribei-
ro vem, há muito tempo, defendendo em prol da região, 
do Arquipélogo do Marajó: a primeira, a instalação da 
Segunda Esquadra Naval no Município de Chaves; e 
a segunda, a instalação de uma universidade federal 
no Arquipélogo do Marajó.

Os fatos lamentáveis ocorridos com os cães do 
Marajó revelam a pobreza extrema em que vive o povo 
daquela região. É um caso que precisa ser investigado, 
e seus responsáveis, punidos. 

Porém, para que acontecimentos tão cruéis como 
esses não se repitam jamais, precisamos de ações 
efetivas por parte do Estado brasileiro. É isso o que 
todos nós esperamos, cobramos e exigimos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 

– BA) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Senador Walter Pinheiro, que ora preside esta 
sessão, requeiro a inserção em ata de voto de aplauso 
e congratulações ao ex-Ministro da Secretaria de Di-
reitos Humanos e atual diretor do Instituto Lula, Paulo 
Vannuchi, pela eleição como membro da Comissão In-
teramericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos, na última quinta-feira, 6 de junho.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
é formada por sete membros e é uma das entidades 
do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção 
dos Direitos Humanos nas Américas. 

Três vagas foram renovadas no processo eleitoral. 
Segundo o Itamaraty, a eleição de Vannuchi à CIDH 
fortalece o compromisso do Brasil com o Sistema In-
teramericano de Direitos Humanos e representa uma 
grande vitória ao Brasil.

Em 2011, as relações entre o Brasil e a OEA fica-
ram estremecidas, quando a comissão da organização 
pediu a interrupção das obras da usina hidrelétrica de 
Belo Monte, devido às críticas das comunidades indíge-
nas da região. Diplomatas já ponderaram que, apesar 
da surpresa causada pelo posicionamento da entida-
de em relação a Belo Monte, o episódio foi superado.

À época, o governo chegou a retirar a candidatura 
do próprio Vannuchi ao cargo, devido ao mal-estar di-
plomático causado pelo posicionamento da instituição. 
Ele concorreria à vaga aberta com o fim do mandato 
de Paulo Sérgio Pinheiro. 

Autoridades do Palácio do Planalto veem a elei-
ção de Vannuchi como sinal dos demais membros da 
comissão de que há vontade de ver o Brasil totalmente 
reintegrado ao colegiado.

Paulo Vannuchi comandou a Secretaria de Direi-
tos Humanos entre 2005 e 2011, durante o governo do 
então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Formado em 
jornalismo e com mestrado em Ciência Política, Paulo de 
Tarso Vannuchi, de 63 anos, sempre atuou na defesa e na 
preservação dos direitos humanos. Paulista de São Joa-
quim da Barra, foi preso político durante o governo militar.

O ex-Ministro foi o principal responsável pelo 
Programa Nacional de Direitos Humanos. Em 2010, 
Vannuchi defendeu que Lei de Anistia não se aplicava 
aos torturadores. Atualmente é diretor do Instituto Lula 
e responsável pelo projeto do Memorial da Democracia.

Vannuchi participou da elaboração do livro Brasil 
Nunca Mais, coordenado por Dom Paulo Evaristo Arns. 
Em 1975, foi um dos responsáveis pelo dossiê entre-
gue à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre a 
tortura praticada pela ditadura militar e os assassinatos 
cometidos, mencionando 233 nomes de torturadores 
e detalhando os métodos usados, inclusive citando 
unidades onde as torturas ocorriam. O documento é 
considerado um dos mais completos desde 1964.

De 1977 a 1985, Vannuchi trabalhou com a Co-
missão Pastoral da Terra, a Pastoral Operária e as 
Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, 
promovendo cursos de formação e assessoria política 
para lideranças, religiosos e bispos. Vannuchi foi De-
putado Federal na Assembleia Nacional Constituinte, 
em 1986, e Secretário Executivo da Coordenação Na-
cional da campanha de Lula, em 1994.

A Presidenta Dilma Rousseff emitiu, na sexta-
-feira, 7, nota em que afirma que a eleição do ex-
-ministro Paulo Vannuchi é motivo de orgulho para o 
Governo brasileiro.

No Brasil, Vannuchi consolidou o papel insti-
tucional da Secretaria de Direitos Humanos e 
contribuiu para o resgate da verdade histórica 
sobre as vítimas da ditadura. Sua capacidade 
de trabalho, seu empenho e dedicação assegu-
ram que dará contribuição relevante à OEA e ao 
compromisso brasileiro com o fortalecimento do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Desejo, portanto, a Paulo Vannuchi, muito boa 
sorte.

Quero, também, Sr. Presidente Senador Flexa 
Ribeiro, externar meus votos de pesar e homenagem 
ao historiador Jacob Gorender. Pedi ao nosso Sena-
dor que apresentou requerimento de pesar, Randolfe 
Rodrigues, para que também possa eu assiná-lo.

Ademais, gostaria de requerer, nos termos do art. 
218 do Regimento Interno, inserção em ata de voto de 
pesar pelo falecimento, ocorrido na última sexta-feira, 7 
de junho, aos 87 anos, do jornalista, editorialista econô-
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mico do Jornal O Estado de S. Paulo, Robert Eugéne 
Appy, bem como apresentação de condolências aos 
seus quatro filhos e esposa. Entre eles, o ex-Secretário 
Executivo do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy. 

Luto no jornalismo, porque, em menos de um 
mês, a imprensa brasileira perdeu Roberto Appy, Ruy 
Mesquita, Roberto Civita.

Nascido em 1º de junho de 1926, em Cavaillon, na 
França, Appy cursou Letras na Faculdade de Grenoble, 
Filosofia Escolástica na Faculdade Católica de Lyon e 
Economia no Instituto de Estudos Políticos de Paris. 

Francês, radicado no Brasil, há seis décadas, 
Appy foi, ao lado de Alberto Tamer e Frederico Heller, 
responsável pela composição do núcleo de editoria 
econômica do Estadão nos anos 60. Sua carreira como 
jornalista começou no jornal Combat, de Paris, como 
redator especializado em questões universitárias, um 
jornal que tinha como seu principal contribuidor Albert 
Camus. Depois foi promovido a Secretário de Redação. 

Mesmo contratado pelo Estadão desde 1953, 
Appy também colaborava com as revistas francesas 
Esprit e Revue des Sciences Politiques e também foi 
correspondente dos jornais Le Monde e L’Information 
Économique e Financière.

A seriedade que dedicava a cada matéria permitia 
que suas opiniões fossem baseadas numa ideia muito 
realista das questões e em dados precisos que recolhia 
no seu arquivo pessoal cuidadosamente organizado. 
Sua atuação tornou-se ainda mais efetiva com a criação, 
pelo Estado, em 1957, da seção Atualidade Econômica, 
primeira editoria de economia da imprensa brasileira.

Manteve amizade próxima com autoridades que 
conheceu ao longo da carreira, como o ex-Presidente 
francês Giscard d’Estaing, o ex-Presidente da Comis-
são Europeia Jacques Delors e os Diretores do FMI 
Michel Camdessus e Jacques de la Rosière.

Não foram poucos os Ministros da Fazenda do 
Brasil que procuraram conhecer sua opinião a respeito 
dos mais delicados problemas econômicos do País.

Appy também era um interlocutor frequente dos 
diretores-gerentes do FMI, a tal ponto que se tornou um 
dos primeiros jornalistas a antecipar que a reunião de 
Toronto, em 1982, mudaria de maneiro irreversível a re-
lação entre os países industrializados e os emergentes. 
Exerceu, durante anos, o cargo de Conselheiro Econô-
mico do Banco Francês e Italiano para a América do Sul. 
Trabalhou na Visão e foi conselheiro do Banco Sudameris.

Recebeu uma série de comendas e condecora-
ções internacionais e brasileiras. Entre outras, a Legião 
de Honra, concedida pelo governo francês, a Ordem 
Nacional do Mérito da França, o Premio Presaenza 
d’Italia in Brasile, do Circolo Italiano, o Prêmio Abamec 
e o Prêmio BNP Paribas de Cidadania.

Em 1987, lançou, pela Editora José Olympio, o 
livro Capital Estrangeiro & Brasil: um Dossiê, cuja apre-

sentação começava com a seguinte frase: “Este livro 
é a favor do capital estrangeiro, ou melhor... do Brasil”. 
E, ao longo da obra, explicava a aparente contradição: 
no sistema capitalista, o capital não tem pátria e sua 
função é contribuir para o desenvolvimento da econo-
mia, independentemente da localização geográfica.

Mesmo com dificuldades de locomoção, comparecia 
diariamente à sede do jornal para a reunião dos editoria-
listas com Ruy Mesquita, que faleceu no dia 21 de maio. 
Manteve essa rotina até um dia antes de ser internado. 
Chegou a enviar vários editoriais do hospital e de casa.

Ainda por volta de dezembro do ano passado, 
Roberto Appy, que eu conheci ao longo dos anos em 
que colaborou com O Estado de S. Paulo, e por vezes 
nos encontrávamos em alguma palestra, em algum 
debate, e havia uma relação de respeito, nem sempre 
concordando com suas ideias, mas sempre da forma 
mais construtiva, telefonou-me, pedindo que eu fizesse 
uma visita a Antônio Pimenta Neves, que se encontrava 
e ainda se encontra na prisão de Tremembé. Ocorre 
que, em 1975, eu havia sido colega dele na revista 
Visão. Antônio Pimenta Neves foi, naquele ano, editor 
de economia, e ali interagíamos. Sempre tivemos uma 
relação próxima de amizade, mas ocorreu a tragédia 
na vida de Antônio Pimenta Neves, em um momento 
em que ele estava muito tenso com inúmeras atribui-
ções, como um dos editores principais do jornal O Es-
tado de S. Paulo, a ponto de ele próprio me dizer que 
artigos do The New York Times, publicados em inglês, 
ele mesmo os traduzia para publicar no dia seguinte 
no Estado de S. Paulo. Foi nesse tempo de tamanha 
atribuição que ele chegou a tomar alguns remédios. 
Houve momentos de tensão que o levaram à tragédia 
de matar a própria esposa, e por isso foi condenado.

Roberto Appy pediu-me que eu lhe fizesse uma 
visita. Achei que era um ato humanitário, Presidente 
Flexa Ribeiro. Às vezes, a pessoa comete um erro tão 
grave quanto esse, mas pede que uma pessoa como 
um Senador chegue lá e converse com ele. Fiz a vi-
sita, conversei por hora e meia com ele, recordamos 
episódios. Ele até me disse: “Bem que eu podia ter pu-
blicado, quando você me mandou a entrevista com o 
Milton Friedman e com o James Tobin, no Estadão, e 
acabei não publicando”. Teria sido ótimo, eram entre-
vistas em que eu perguntava aos dois laureados com 
o Nobel da Economia sobre a origem da proposta da 
garantia de uma renda, seja através de um imposto 
de renda negativo, seja através de uma renda básica 
incondicional. Ao concluir a visita, telefonei para Ro-
berto Appy e disse que o havia encontrado até bem, 
nas circunstâncias de quem está preso.

E ele aguardava a possibilidade de, um dia, porque 
realiza trabalhos de faxina, de limpeza na prisão, ter re-
duzido o tempo de cumprimento da sua pena. Transmiti 
isso a Roberto Appy, e até recordei um pouco esse fato 
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no diálogo que mantive com Bernardo Appy, que foi um 
dos principais colaboradores do Ministro Palocci e do 
Ministro Guido Mantega, e, na equipe econômica, foi um 
dos responsáveis pela política econômica. Atualmente, 
realiza trabalho numa consultora, mas tenho uma re-
lação de muito respeito e amizade com o economista 
Bernardo Appy, que muito colaborou com o governo 
do Presidente Lula, e fiz questão de lhe dar um abraço.

Assim, agradeço muito a atenção, Presidente 
Flexa Ribeiro.

Se V. Exª me permitir mais dois minutos, eu assi-
nalarei um artigo do Professor Dalmo de Abreu Dallari, 
publicado na Folha, no sábado último, sobre um dos 
temas que foi objeto de muito debate na tarde de hoje. 
Posso fazê-lo?

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – V. Exª terá o tempo necessário para concluir o 
seu pronunciamento, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Trata-se do texto publicado na Folha de S.Paulo, se 
deve ou não a demarcação de terras indígenas ser 
modificada. A opinião de Dalmo de Abreu Dallari foi 
no sentido contrário, mas a Folha publicou a palavra 
de outro autor, que seria a favor. Mas diz o Professor 
Dalmo, que é, sem dúvida, um dos mais eminentes 
juristas brasileiros:

A demarcação das áreas indígenas está ex-
pressamente prevista na Constituição e já fo-
ram há muito tempo estabelecidas as regras le-
gais que devem ser observadas para esse fim.
A demarcação é extremamente importante para 
a efetivação da garantia dos direitos decorrentes 
da ocupação tradicional das terras pelos índios. 
Ela foi determinada pela Constituição de 1988, 
no artigo 67, no qual se diz que “a União con-
cluirá a demarcação das terras indígenas no 
prazo de cinco anos a partir da promulgação 
da Constituição”. E pelo artigo 20, inciso XI, 
ficou estabelecido que são bens da União “as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”.
Assim, pois, considerando que a demarcação 
das áreas federais é função de caráter admi-
nistrativo, inerente, portanto, às atribuições do 
Poder Executivo, é este que tem o poder e o 
dever de proceder à demarcação das áreas 
indígenas.
O procedimento para demarcação das áreas 
indígenas foi expressamente regulado pelo 
Decreto nº 1.175, de 1996, não havendo ne-
cessidade de modificação dos critérios ali esta-
belecidos. Talvez sejam convenientes algumas 
mudanças sugeridas pela experiência, mas as 
atribuições fundamentais das demarcações 
devem ser mantidas, concentrando-se na Fun-

dação Nacional do Índio (Funai) o comando 
dos processos demarcatórios.
São absurdas e contrárias à Constituição al-
gumas tentativas de entregar a demarcação a 
órgãos constitucionalmente incompetentes e 
a outros absolutamente despreparados para 
a demarcação honesta.
Assim, por exemplo, está em curso no Con-
gresso Nacional uma proposta de emenda 
constitucional, a PEC 215, que, contrariando 
a Constituição e com evidente má-fé, preten-
de transferir para o Legislativo a função de 
demarcar as áreas indígenas.
É evidente o absurdo dessa proposição: um 
órgão do Poder Legislativo teria a incumbência 
de executar uma tarefa que é, obviamente, de 
natureza administrativa e que, evidentemente, 
está incluída nos encargos que a Constituição 
atribuiu ao Poder Executivo.
A par disso, assinale-se que a demarcação é 
um procedimento técnico,...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

... que no tocante às áreas indígenas exige 
conhecimentos especializados e, em alguns 
casos, equipamento tecnológico sofisticado.
Com efeito, a par das dificuldades que muitas 
vezes são encontradas por causa das peculia-
ridades dos locais a serem percorridos pelos 
demarcadores, existe a necessidade de co-
nhecimentos especializados sobre os índios.
Diz a Constituição, no artigo 231, parágrafo 1º, 
que os índios ocuparão as terras para vários 
fins, incluindo as atividades produtivas e as 
imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários à reprodução física 
e cultural da comunidade indígena, “segundo 
seus usos, costumes e tradições”.
Com base nessas diretrizes, é feito, primeiro, 
o reconhecimento da ocupação da área pelos 
índios, o que implica, entre outros aspectos, a 
constatação dos limites da ocupação. Em se-
guida, com fundamento nesses dados, é feita 
a demarcação.
Assim, pois, é inaceitável a pretensão de en-
tregar a demarcação ao Poder Legislativo ou 
a órgãos do Executivo absolutamente despre-
parados, que não têm familiaridade com as 
peculiaridades e tradições das comunidades 
indígenas e suas normas de ocupação das 
terras para satisfação de suas necessidades.
Não existe qualquer motivo sério e respeitável 
para tirar da Funai um encargo que é inerente 
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as razões de sua existência, sob o pretexto de 
melhorar a regulamentação. O que falta é dar 
à Funai os recursos necessários para que ela 
possa cumprir sua tarefa. E nada impede que 
os legítimos interessados participem no pro-
cesso de demarcação, que é público e aberto a 
colaborações de boa-fé e bem fundamentados.

Professor Dalmo de Abreu Dallari, 81 anos, é 
professor emérito da Faculdade de Direito...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
da Universidade de São Paulo.

Agradeço muito, Senador Flexa Ribeiro. V. Exª 
acompanhou, hoje à tarde, os embates por vezes entu-
siasmados de Senadores e Senadoras, como Waldemir 
Moka, Kátia Abreu e outros que aqui se pronunciaram 
sobre esse tema da demarcação das terras indígenas.

Avaliei que seria importante também trazer a co-
laboração de um eminente jurista, como a do Profes-
sor Dalmo de Abreu Dallari, para que se enriqueça o 
debate sobre o tema.

Agradeço muito por V. Exª ter me dado o tempo 
adicional.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro, 
1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 609, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
ocorrido na última sexta-feira, dia sete de junho, aos 87 
anos, do jornalista editorialista econômico do jornal O 
Estado de S.Paulo, Roberto Eugéne Appy, bem como 
apresentação de condolências aos quatro filhos,entre 
eles o ex-secretário executivo do Ministério da Fazen-
da, Bernard Appy.

Justificação

Luto no jornalismo. Em menos de um mês a im-
prensa brasileira perdeu três grandes nomes: Roberto 
Appy, Ruy Mesquita e Roberto Cívita.

Nascido em 1º de junho de 1926, na cidade de 
Cavaillon, na França, Appy cursou Letras na Faculda-

de de Grenoble; Filosofia Escolástica na Faculdade 
Católica de Lyon, e Economia no Instituto de Estudos 
Políticos de Paris (Sciences Po).

Francês, radicado no Brasil há seis décadas, Appy 
foi, ao lado de Alberto Tamer e Frederico Heller, res-
ponsável pela composição do núcleo da editoria eco-
nômica do “Estadão” nos anos 60. Sua carreira como 
jornalista começou no jornal Combat, de Paris, como 
redator especializado em questões universitárias. De-
pois, foi promovido a secretário de redação.

Mesmo contratado pelo “Estadão” desde 1953, 
Appy também colaborava com as revistas francesas 
Esprit e Revue des Sciences Politiques e também foi 
correspondente dos jornais franceses Le Monde e 
L’Information Économique e Financière

A seriedade que dedicava a cada matéria permitia 
que suas opiniões fossem baseadas numa ideia muito 
realista das questões e em dados precisos, que recolhia 
no seu arquivo pessoal, cuidadosamente organizado. 
Sua atuação tornou-se ainda mais efetiva com a criação 
pelo Estado, em 1957, da seção Atualidade Econômica, 
a primeira editoria de Economia da imprensa brasileira.

Manteve amizade próxima com autoridades que 
conheceu ao longo da carreira, como o ex-presidente 
francês Giscard d’Estaing, o ex-presidente da Comis-
são Europeia, Jacques Delors e os ex-diretores do FMI 
Michel Camdessus e Jacques de la Rosière.

Não foram poucos os ministros da Fazenda do 
Brasil que procuraram conhecer sua opinião a respeito 
dos mais delicados problemas econômicos do País.

Appy também era um interlocutor frequente dos di-
retores-gerentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
a tal ponto que se tornou um dos primeiros jornalistas a 
antecipar que a reunião de Toronto (Canadá), em 1982, 
mudaria de maneira irreversível a relação entre os países 
industrializados e os emergentes. Exerceu, durante anos, 
o cargo de conselheiro econômico do Banco Francês e 
Italiano para a América do Sul. Trabalhou ainda na revista 
Visão e foi conselheiro do banco Sudameris.

Recebeu uma série de comendas e condecora-
ções internacionais e brasileiras. Entre outras estão a 
Legião de Honra, concedida pelo governo francês, a 
Ordem Nacional do Mérito da França, o Prêmio Pre-
saenza d’Italia in Brasile, do Circolo Italiano, o Prêmio 
Abamec e o Prêmio BNP Paribas de Cidadania.

Em 1987, lançou, pela Editora José Olympio, o 
livro Capital Estrangeiro & Brasil: um Dossiê, cuja apre-
sentação começava com uma frase polêmica: “Este livro 
é a favor do capital estrangeiro, ou melhor... do Brasil.” 
E, ao longo da obra, explicava a aparente contradição: 
no sistema capitalista, o capital não tem pátria e sua 
função é contribuir para o desenvolvimento da econo-
mia, independentemente da localização geográfica.
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Mesmo com dificuldades de locomoção, com-
parecia diariamente à sede do jornal para a reunião 
dos editorialistas com Ruy Mesquita, que faleceu no 
dia 21 de maio. Manteve essa rotina até um dia antes 
de ser internado. Chegou a enviar vários editoriais do 
hospital e de casa.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2013. – Sena-
dor Eduardo Matarazzo Suplicy – Senador Welling-
ton Dias.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 610, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto 
de aplauso e congratulações ao ex-ministro da Secre-
taria de Direitos Humanos,e atual diretor do Instituto 
Lula, Paulo Vannuchi, pela eleição como membro da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) – na 
última quinta-feira, dia 06 de junho.

Justificação

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
é formada por sete membros e é uma das entidades 
do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção 
dos Direitos Humanos nas Américas. Três vagas foram 
renovadas no processo eleitoral. Segundo o Ministério 
das Relações Exteriores, a eleição de Vannuchi à CIDH 
fortalece o compromisso do Brasil com o Sistema In-
teramericano de Direitos Humanos e representa uma 
grande vitória ao país.

Em 2011 as relações entre o Brasil e a OEA fica-
ram estremecidas, quando a comissão da organização 
pediu a interrupção das obras da usina hidrelétrica de 
Belo Monte devido às críticas das comunidades indíge-
nas da região. Diplomatas já ponderaram que, apesar 
da surpresa causada pelo posicionamento da entida-
de em relação a Belo Monte, o episódio foi superado. 

À época, o governo chegou a retirar a candidatura 
do próprio Vannuchi ao cargo devido ao mal estar di-
plomático causado pelo posicionamento da instituição. 
Ele concorreria à vaga aberta com o fim do mandato 
de Paulo Sérgio Pinheiro. Autoridades do Palácio do 
Planalto veem a eleição de Vannuchi como sinal dos 
demais membros da comissão de que há vontade de 
ver o Brasil totalmente reintegrado ao colegiado.

Paulo Vannuchi comandou a SDH entre 2005 e 
2011, durante o governo do então presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Formado em jornalismo e com mes-

trado em ciência política, Paulo de Tarso Vannuchi, de 
63 anos, sempre atuou na defesa e preservação dos 
direitos humanos. Paulista de São Joaquim da Barra, 
ele foi preso político durante o governo militar. 

O ex-ministro foi o principal responsável pelo Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos. Em 2010, Van-
nuchi defendeu que Lei de Anistia não se aplica aos 
torturadores. Atualmente é diretor do Instituto Lula e 
responsável pelo projeto do Memorial da Democracia. 

Vannuchi participou da elaboração do livro Brasil 
Nunca Mais, coordenado por dom Paulo Evaristo Arns. 
Em 1975, foi um dos responsáveis pelo dossiê entre-
gue à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre a 
tortura praticada pela ditadura militar e os assassinatos 
cometidos, mencionando 233 nomes de torturadores 
e detalhando os métodos usados, inclusive citando 
unidades onde as torturas ocorriam. O documento é 
considerado um dos mais completos desde 1964. 

De 1977 a 1985, Vannuchi trabalhou com a Co-
missão Pastoral da Terra, a Pastoral Operária e as 
Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, 
promovendo cursos de formação e assessoria política 
para lideranças, religiosos e bispos. Vannuchi foi depu-
tado federal na Assembleia Nacional Constituinte, em 
1986, e secretário executivo da Coordenação Nacional 
da campanha de Lula, em 1994.

A Presidenta Dilma Rousseff emitiu, na sexta-
-feira (7), nota em que afirma que a eleição do ex-
-ministro Paulo Vannuchi é motivo de orgulho para o 
governo brasileiro. 

“No Brasil, Vannuchi consolidou o papel insti-
tucional da Secretaria de Direitos Humanos e 
contribuiu para o resgate da verdade histórica 
sobre as vítimas da ditadura. Sua capacidade 
de trabalho, seu empenho e dedicação asse-
guram que dará contribuição relevante à OEA 
e ao compromisso brasileiro com o fortaleci-
mento do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos.”

Sala das Sessões, 11 de junho de 2013. – Sena-
dor Eduardo Matarazzo Suplicy – Senador Welling-
ton Dias.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 65, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Serviços de Infraestru-
tura, que comunica a apreciação, em caráter termina-
tivo, do Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2012.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 65/2013-CI

Brasília, 5 de junho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou na reunião realizada no 
dia 5 de junho do ano em curso, em Decisão Termina-
tiva, o Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2012 que 
“Obriga a construção e a manutenção de estações de 
apoio a condutores de veículo de transporte de carga 
ou de veículo de transporte público de passageiros, 
no âmbito das concessões rodoviárias federais” de 
autoria do Deputado Onofre Santo Augustini com as 
Emendas nº 1 – CCJ/CI e nº 3-CAE/CI.

Respeitosamente, – Senador Fernando Collor, 
Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Com referência ao Ofício nº 65, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2012, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 133, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 340, de 2007; 375, 
de 2008; e 92, de 2010, que tramitam em conjunto.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 133/2013/CAE

Brasília, 4 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 375, de 2008, que 
“Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, para permitir aos aposentados de baixa renda, 
a dedução das despesas com medicamentos da base 
de cálculo do imposto de renda da pessoa física”, e a 
Emenda nº1 – CAE. Ficam prejudicados, nos termos 
dos arts. 92 e 164 do Regimento, o Projeto de Lei do 

Senado nº 340 de 2007, que “Altera a Lei nº 9.250, de 
26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução da 
base de cálculo do imposto de renda da pessoa físi-
ca, dos pagamentos efetuados a profissionais e esta-
belecimentos de atividade física após recomendação 
médica”, e o Projeto de Lei do Senado nº 92 de 2010, 
que “Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
para permitir a dedução dos valores pagos a título de 
juro decorrentes de crédito imobiliários, no cálculo do 
imposto de renda da pessoa física”, que tramitam em 
conjunto com o PLS nº 375 de 2008.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Com referência ao Ofício nº 133, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos 
termos do Art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, lembrando ás Sras e aos 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão de-
liberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 13, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória  

n° 606, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 13, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
altera as Leis nºs 6.704, de 26 de outubro de 
1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito 
à Exportação nas operações relativas a expor-
tações do setor aeronáutico, 11.494, de 20 de 
junho de 2007, para dispor sobre o cômputo 
no Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB das 
matrículas em pré-escolas conveniadas com 
o poder público, 12.715, de 17 de setembro de 
2012, para estender a data-limite para adesão 
ao Regime Especial de Tributação do Programa 
Nacional de Banda Larga para Implementação 
de Redes de Telecomunicações – REPNBL-
-Redes, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 
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12.513, de 26 de outubro de 2011 (proveniente 
da Medida Provisória nº 606, de 2013).
Parecer sob nº 18, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador José Pimentel (PT-CE) e 
Relator Revisor: Deputado Zé Geraldo (PT-PA); 
favorável à Medida Provisória e às Emendas 
nºs 33 e 37, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 13, de 2013, que oferece; e pela 
rejeição das Emendas nºs 1, 2, 18, 19, 22, 25 
a 28, 38, 39 e 45; e pela prejudicialidade das 
demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 05.06.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 05.04.2013)
Prazo final prorrogado: 18.06.2013

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

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

Requerimento nº 428, de 2013)

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

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

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

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 

2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

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

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

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

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

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

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

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

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

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

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

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

Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

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

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

11 
REQUERIMENTO Nº 462, DE 2013

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

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Está encerrada a sessão do Senado Federal.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 43 mi-
nutos.)
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	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1148    
	LNormal: 


	P1149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 




