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Ata da 24ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 8 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Anibal Diniz e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 8 minutos e 
encerra-se às 11 horas e 8 minutos)

O SR PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:



08516 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08517 



08518 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 81, de 
2013, na origem, comunicando a ausência da Senho-
ra Presidente da República, nos dias 7 e 8 de março, 
para visita a Caracas, por ocasião das exéquias do 
Presidente Hugo Cháves.

É a seguinte a Mensagem na íntegra:

MENSAGEM Nº 81

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País, nos duas 7 e 8 de março de 2013, para visi-
ta a Caracas, República Boliviana da Venezuela, por 
ocasião das exérquias  do Presidente Hugo Chávez.

Brasília, 7 de março de 2013. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu, do Presidente da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, os Ofícios nºs 27 a 31, de 
2013, comunicando o arquivamento dos Avisos nºs 
73 e 103, de 2011; 9, 12 e 14, de 2012, nos termos 
do Ato nº 2/2009 - CMA, após ter sido dado conheci-
mento aos membros daquele órgão do inteiro teor das 
referidas matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 27/2013/CMA

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Aviso nº 73, de 2011
Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente informo que o 

Aviso nº 73, de 2011, lido na reunião do dia 28 de feve-
reiro de 2012, teve o prazo previsto no Ato nº 2/2009/
CMA, transcorrido, e não havendo manifestação dos 
Membros da Comissão, foi determinado o arquiva-
mento da matéria.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão do meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Of. nº 28/2013/CMA

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Aviso nº 103, de 2011
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que 

o Aviso nº 103, de 2011, lido na reunião do dia 10 de 
abril de 2012, teve o prazo previsto no Ato nº 2/2009-
CMA transcorrido e, não havendo manifestação dos 

membros da Comissão, foi determinado o arquiva-
mento da matéria.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Of. nº 29/2013/CMA

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Aviso nº 9, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que o 

Aviso nº 9, de 2012, lido na reunião do dia 10 de abril 
de 2012, teve o prazo previsto no Ato nº 2/2009/CMA 
transcorrido e, não havendo manifestação dos mem-
bros da Comissão foi determinado o arquivamento da 
matéria.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Of. nº 30/2013/CMA

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Aviso nº 12, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que 

o Aviso nº 12, de 2012, lido na reunião do dia 10 de 
abril de 2012, teve o prazo previsto no Ato nº 2/2009/
CMA transcorrido e, não havendo manifestação dos 
membros da Comissão, foi determinado o arquiva-
mento da matéria.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Of. nº 31/2013/CMA

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Aviso nº 14, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que 

o Aviso nº 14, de 2012, lido na reunião do dia 10 de 
abril de 2012, teve o prazo previsto no Ato nº 2/2009/
CMA transcorrido e, não havendo manifestação dos 
membros da Comissão, foi determinado o arquiva-
mento da matéria.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – As matérias vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 9, de 2013 (nº 
64/2013, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, 
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encaminhando o relatório com as características das 
operações de crédito analisadas no âmbito daquela 
Pasta, no mês de janeiro de 2013, a tabela demonstra-
tiva da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do 

Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada 

Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O Aviso nº 9, de 2013, vai à Comissão de As-

suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 9, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter 
terminativo, do Ofício nº S/8, de 2011, concluindo pelo 
Projeto de Resolução nº 13, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 9/13-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 6 de março de 2013

Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
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Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminati-
vo, pela aprovação do Projeto de Resolução oferecido 
como conclusão do Parecer da CCJ ao Ofício “S” nº 8, 
de 2011 que “Comunica ao Senado Federal que, na 
sessão plenária de 23 de fevereiro de 2011, conheceu 
e deu provimento, no mérito por unanimidade do Re-
curso Extraordinário nº 379.154, e declarou a inconsti-
tucionalidade do inciso VI do art. 14 do Decreto-Lei nº 
2.052 de 1983”, de autoria do Supremo Tribunal Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração. 

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Com referência ao Ofício nº 9, de 2013, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Inter-
no, por um décimo da composição da Casa, para que 
seja apreciado pelo Plenário o Projeto de Resolução 
nº 13, de 2013, que suspende, nos termos do art. 52, 
X, da Constituição Federal, a execução do inciso VI do 
art. 14 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3 de agosto de 1983.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 35, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, comuni-
cando que foi aprovado o Parecer nº 98, de 2013, que 
conclui pelo conhecimento e posterior arquivamento 
da Mensagem nº 85, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 35/2013/CMA

Brasília, 5 de março de 2013

Assunto: Mensagem (SF) nº 85, de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, na 2ª Reunião Ordinária, realizada em 5-3-
2013, Parecer sobre a Mensagem (SF) nº 85, de 2012, 
pelo conhecimento e arquivamento da matéria – con-
forme conclusão do Parecer e nota taquigráfica anexa.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência, em cumprimento às suas con-
clusões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle, os Ofícios nºs 25 e 26, de 2013, 
comunicando que foram aprovados os Pareceres nºs 
99 e 100, de 2013, que concluem, respectivamente, 

pelo arquivamento das Propostas de Fiscalização e 
Controle nºs 7, de 2005; e 1, de 2009.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 25/2013/CMA

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Proposta de Fiscalização e Controle nº 7, 
de 2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, na 15ª Reunião Ordinária, realizada em 
24-5-2011, Parecer sobre a Proposta de Fiscalização 
e Controle nº 7, de 2005, pelo arquivamento da ma-
téria – conforme conclusão do Parecer e nota taqui-
gráfica anexa.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Of. nº 26/2013/CMA

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Proposta de Fiscalização e Controle nº 1, 
de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, na 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 
10-4-2012, Parecer sobre a Proposta de Fiscalização 
e Controle nº 1, de 2009, pela rejeição e arquivamento 
da matéria – conforme conclusão do Parecer e nota 
taquigráfica anexa.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência, em cumprimento às suas con-
clusões, encaminha as matérias ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Requerimento nº 6, de 2013, 
que solicita a realização de sessão especial em come-
moração ao Dia Internacional da Mulher, a Presidên-
cia comunica ao Plenário que o referido requerimento 
teve seu objetivo atendido com a realização, no dia 6 
do corrente, da sessão do Congresso Nacional que 
comemorou o Dia Internacional da Mulher e agraciou 
as vencedoras do Diploma Mulher Cidadã Bertha Lutz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao 
Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente da sessão desta sexta-feira de manhã, 
Senador Anibal Diniz, do Acre, que já assumiu a Vice-
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-Presidência e a Presidência da Casa em inúmeras 
oportunidades durante os dois anos que se passaram; 
Senador Ruben Figueiró, presente todos os dias, aqui, 
no Senado, de segunda a sexta, é uma alegria falar na 
presença de V. Exª.

Sr. Presidente, quero fazer alguns registros, mas 
não há como, hoje, 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, não iniciar falando sobre este tema.

Hoje, 8 de março, é o dia em que, internacio-
nalmente, o mundo rende homenagens às mulheres. 
Quero, antes de tudo, saudar, com muito carinho, res-
peito e admiração, minhas colegas Parlamentares, as 
Senadoras e as Deputadas do Congresso Nacional, 
assim como as vereadoras, que estão em todos os 
recantos de nosso País.

E quero dizer, vereadoras, que podem contar 
comigo. Já conversei muito com o Senador o autor da 
PEC 35: tramitar é uma coisa para o debate; concor-
dar com o mérito, não. Porque entendo, e digo aqui às 
minhas queridas vereadoras que, se nós adotarmos 
esse retrocesso de querer que o vereador não tenha 
salário para a sua atividade, nós voltaremos ao tempo 
em que, para ser candidato a um cargo no Legislativo 
ou no Executivo, ele tinha primeiro que mostrar suas 
posses. E somente a elite e o poder econômico é que 
vão comandar as Câmaras de Vereadores, porque, de 
fato, esse setor não tem problema nenhum com salá-
rio. Se a moda pega, amanhã ou depois, vão dizer que 
Deputado Federal não tem que ter salário, que gover-
nador não tem que ter, que Senadores não têm que 
ter. Acho que é uma matéria que não será aprovada 
aqui no Congresso.

O próprio Senador autor da matéria, com quem 
já conversei, tem dialogado comigo na tentativa de 
mudar a redação do texto, para que possamos assim 
assegurar um salário de acordo com a proporcionali-
dade, como manda o próprio Texto constitucional, do 
salário de Senador até vereador.

Este não é o tema, mas quis fazer uma home-
nagem aqui às mulheres dos Legislativos estaduais 
e municipais.

Sr. Presidente, gostaria de estender essa sauda-
ção também a todas as mulheres brasileiras...

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Se-
nador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Rubem Figueiró, é uma alegria receber um aparte de 
V. Exª, numa sexta-feira, que é o momento do debate.

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – A 
honra é minha, Senador Paim. V. Exª inicia muito bem 
o seu pronunciamento desta manhã, lembrando que, 
hoje, é Dia das Mulheres. Hoje, logo que acordei, nas 

minhas orações matutinas, lembrei-me de minha mãe, 
que é a maior expressão da mulher.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Bem 
lembrado.

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – 
Lembrei-me da minha filha que, hoje, está completan-
do também aniversário. Isso me tocou profundamente. 
Acho que não poderíamos deixar de render a nossa 
homenagem à mulher, sobretudo à mulher brasileira, 
que demonstrou, no curso dos anos, a sua vontade 
férrea de manter a família. Acho que o grande mérito 
da mulher é manter a família, porque é, através da fa-
mília, que podemos, sinceramente, construir a nossa 
identidade. Folgo muito em cumprimentar V. Exª pela 
feliz lembrança que teve de, no início de seu pronun-
ciamento, que é sempre ouvido por toda a Nação brasi-
leira, prestar essa homenagem à mulher e, sobretudo, 
à mulher brasileira. Eu me associo às palavras de V. 
Exª, com muito calor e com muita emoção. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Ruben Figueiró. Tenho certeza de que 
o seu aparte vai ser inserido no meu pronunciamento. 
V. Exª foi na essência, lembrou-se da importância da 
mulher, da mãe, das filhas. Enfim, estendeu a todas 
as mulheres, com o seu aparte, o início da minha fala, 
neste dia 8 de março. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que estendo esse meu 
carinho a todas as mulheres, às mulheres servidoras 
públicas, às mulheres trabalhadoras da área privada, 
às mulheres camponesas, às mulheres trabalhadoras 
do lar, às mulheres aposentadas, pensionistas, enfim, 
a todas as mulheres.

Senador Aloysio, que está presente também no 
plenário, é uma alegria falar na sua presença aqui, 
nesta Casa, nesta sexta-feira.

Gostaria de relembrar, Sr. Presidente, primeiro, 
algumas conquistas importantes, porque, sempre, neste 
dia, lembramos a luta das mulheres, mas quero aqui 
lembrar algumas conquistas importantes. 

Por exemplo, no campo da educação, as conquis-
tas femininas são extraordinárias, se considerarmos 
que, 140 anos atrás, seu acesso ao ensino superior 
era simplesmente proibido. Há um século e meio era 
proibido o acesso ao ensino superior.

Hoje, as mulheres brasileiras têm em média mais 
anos de estudo do que os homens. São 8,8 anos con-
tra 7,7 anos – em relação ao homem. No ensino su-
perior, elas representam, atualmente, quase 60% dos 
concluintes, aqueles que efetivamente vão até o fim 
do curso e são diplomados. 

Mesmo na pesquisa de ponta, elas já assumiram 
a liderança. Em 2008, 51% dos títulos de doutorado 
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foram obtidos pelas mulheres – também aqui elas ul-
trapassaram os homens. 

No que diz respeito às atividades profissionais, 
as mulheres já são maioria. Nas demais, a sua par-
ticipação avança rapidamente. Alguns exemplos: nos 
quadros da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, 
o número de advogadas já é superior ao número de 
advogados; as mulheres ocupam cerca de 30% dos 
cargos de magistratura e mesmo nos Tribunais Supe-
riores sua participação já chega à casa de 16%. 

Claro que queremos muito mais, mas temos de 
reconhecer que já houve avanços.

A mudança no papel social das mulheres pode 
também ser percebida, Sr. Presidente, pelo crescimento 
da sua participação em posições de comando e lide-
rança. Embora ainda minoritária, já se pode observar 
o acelerado aumento da participação feminina no co-
mando das empresas brasileiras. É o que demonstra 
pesquisa da Global Monitor. Em 1997, apenas 10,4% 
dos cargos de presidente ou equivalente eram ocu-
pados por mulheres. Doze anos depois, essa parcela 
havia dobrado, chegando a 21,43%, bastante próximo 
da média mundial, 24%. 

Um ótimo exemplo de liderança feminina, temos 
que aqui lembrar, no mundo empresarial, é que entre 
as 100 mulheres de maior destaque no mundo – e não 
vou sequer falar da Presidenta – está a Drª Maria da 
Graça Foster, Presidente da Petrobras, uma das maio-
res companhias petrolíferas do mundo.

Aliás, fica mais fácil percebermos as dimensões 
do avanço representado pela presença de uma mulher 
no comando da Petrobras, porque recordamos que até 
a década de 70 a empresa não aceitava mulher enge-
nheira. Hoje, uma mulher preside a Petrobras.

Claro que há hoje todo um debate sobre a impor-
tância da Petrobras, e o debate é legítimo. Contudo, te-
mos de lembrar que na década de 70 era proibido que 
mulher engenheira tivesse acesso àquela importante 
empresa que está entre as cinco maiores do mundo, 
e hoje temos uma mulher na presidência. 

Também nos três Poderes da República observa-
-se uma presença feminina inédita. Além de termos, 
pela primeira vez, uma mulher ocupando a Presidên-
cia da República temos um número nunca antes re-
gistrado na história de Ministras de Estado e também 
de Senadoras. 

No Supremo Tribunal Federal, já faz alguns anos 
que são duas as Ministras, sendo que uma delas exer-
ce agora a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Esses são dados positivos, disso ninguém duvi-
da. Mas, como disse antes, alguns aspectos negativos 
ainda perduram, e nós temos de lembrar, em um dia 
como esse, que é de homenagem, mas também de 

luta. E nesse sentido acredito que seja bem interes-
sante repensarmos um pouco a situação da mulher em 
relação à violência que acomete a nossa sociedade.

Apesar da importância da Lei Maria da Penha, 
percebemos que nos últimos 10 anos a violência con-
tra a mulher aumentou. Todo esse espetacular avanço 
do qual falei não esconde a realidade de que o ma-
chismo e a discriminação ainda são muito fortes em 
nossa sociedade. 

Números do Anuário das Mulheres Brasileiras 
2011, divulgado pela Secretaria de Política para as 
Mulheres e pelo Dieese mostram que quatro em cada 
10 mulheres brasileiras já foram vítimas de violência 
doméstica. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo, 
intitulada “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espa-
ços Público e Privado”, realizada em 25 Estados em 
2010, revela que a cada dois minutos cinco mulheres 
são espancadas no País. 

Esse levantamento mostra também que 11,5 mi-
lhões já sofreram tapas e empurrões e 9,3 milhões já 
sofreram todo tipo de ameaças e, até mesmo, como 
falamos popularmente, surras.

São números chocantes e inaceitáveis. No en-
tanto, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo indica 
que o quadro já foi pior. Pois as agressões acabaram 
diminuindo em um período e aumentando no outro. 
Por isso a questão merece uma reflexão mais ampla.

Mas lembro aqui que anteriormente eram oito 
as mulheres agredidas a cada dois minutos. Um dos 
motivos para essa diminuição, nesse período, com 
certeza absoluta – e agora, nos últimos dois anos, é 
que parece que a violência voltou com mais força –, 
foi a Lei Maria da Penha. Por isso, queremos fortalecer 
essa lei, até mesmo avançando naquilo que chamo – 
V. Exª, Senador Anibal, também usou a expressão no 
dia de ontem – tolerância zero em relação à violência 
contra a mulher.

Essa lei tem contribuído para aumentar o nível de 
consciência acerca dessa questão, fazendo com que 
a sociedade não aceite essa aberração.

Lembro que apresentei projeto de lei aqui, na 
Casa, aos moldes da chamada Lei Seca, para que a 
Lei Maria da Penha tenha tolerância zero. Espero que 
o Senado aprove, o quanto antes, esse projeto.

A crescente repulsa social à violência contra a 
mulher pode ser percebida pelo vasto aumento no 
número de denúncias encaminhadas à Central de 
Atendimento, nos últimos dois anos, do serviço Ligue 
180. Os atendimentos da Central subiram de 43.423, 
em 2006, para 734 mil em 2010, um crescimento de 
quase 16 vezes.
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Felizmente, a luta pela derrocada da violência 
contra as mulheres está na pauta de vários movimen-
tos aqui no Senado, na Câmara e em outras instâncias.

Nos dias 18 a 21 de fevereiro passado, aconteceu 
o I Encontro Nacional do Movimento das Mulheres Cam-
ponesas do Brasil. O Movimento das Mulheres Cam-
ponesas tem como missão a libertação das mulheres 
trabalhadoras de qualquer opressão e discriminação.

O lema do encontro foi “Na sociedade que a gente 
quer, basta de violência contra a mulher”.

Também no mês de fevereiro passado aconteceu 
a primeira decisão da Justiça de ressarcimento ao INSS 
de custo de pensão por morte à mulher vítima de vio-
lência. O réu confesso do assassinato da ex-mulher, 
em Teotônia, no Rio Grande do Sul, foi condenado a 
ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, 
em 20% dos valores pagos pela União em pensão por 
morte aos filhos da vítima. Ou seja, o agressor, além 
de ir para a cadeia, vai ter de pagar parte da pensão 
a que a família tem direito pelo crime cometido.

A decisão pioneira foi tomada pela Vara Federal 
de Lajeado, lá no meu Rio Grande, e o montante é de 
R$90 mil e representa parte dos custos da Previdên-
cia Social nesse fato.

A Ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de 
Política para as Mulheres da Presidência da Repúbli-
ca, saudou a iniciativa e salientou que ela tem caráter 
pedagógico.

As palavras da Ministra foram:

É exemplar a decisão da Vara Federal de La-
jeado em dar ganho de causa ao INSS em 
ação para ressarcimento dos valores pagos 
por morte da segurada...
É moralmente inaceitável que o Poder Público 
tenha de arcar com os custos da violência ge-
rados por agressores e assassinos de mulhe-
res. A medida faz parte da responsabilização 
e do combate à impunidade.

Nos próximos dias, estaremos lançando, aqui no 
Senado – sei que teremos o apoio de todos os Sena-
dores –, como aconteceu na Assembleia Legislativa lá 
do meu Rio Grande, a Frente Parlamentar dos Homens 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres, iniciativa do 
Deputado Estadual Edegar Pretto, filho do já falecido 
Deputado Federal Adão Pretto.

Disse o Deputado Edegar Pretto.

O nosso objetivo é sensibilizar o público mas-
culino para o tema do enfrentamento à violên-
cia do gênero, lutar pela estruturação de uma 
rede de atendimento às mulheres vítimas de 
violência e debater a ampliação de orçamen-

to público para políticas específicas para as 
mulheres.

Sr. Presidente, atitudes como a desse Deputa-
do e que nós estamos, agora, por sugestão dele, am-
pliando aqui no Senado, e outras mais, certamente 
contribuem para eliminar a violência e a discriminação 
contra as mulheres.

Por exemplo, Sr. Presidente, a discriminação 
contra as mulheres quanto à forma de pagamento dos 
menores salários para o desempenho das mesmas 
funções precisa ser superada.

O mais recente censo demográfico do País, reali-
zado em 2010, mostra que o rendimento médio mensal 
dos homens com carteira profissional assinada foi de 
R$1.392,00, ao passo que as mulheres recebem 30% 
a menos, ou seja, R$983,00.

Na média dos países da América Latina, essa di-
ferença entre os rendimentos dos homens e mulheres 
é bem menor, ficando em 17,2%. Ou seja, no Brasil, 
a diferença é quase o dobro em favor do homem, em 
prejuízo das mulheres. Quando são considerados tra-
balhadores e trabalhadoras com maior nível de edu-
cação, a disparidade salarial é ainda mais gritante. 

O IBGE constatou que as mulheres com doze ou 
mais anos de estudo em média recebem 58% dos ren-
dimentos concedidos ao homem com o mesmo nível 
educacional. Isso é gravíssimo. Quando os profissio-
nais têm curso superior, os homens chegam a ganhar 
R$1.654,00 a mais do que as mulheres por esse cálculo.

Pesquisa recente realizada pelo PNUD, em par-
ceria com o Governo brasileiro, aponta a desigualda-
de salarial entre homens e mulheres como uma das 
causas determinantes da pobreza aqui na América 
Latina. De acordo com os dados obtidos, se os dois 
gêneros tivessem seus salários equiparados, a propor-
ção de pobres cairia em mais de 20%. É fácil entender 
essa afirmação quando lembramos que as mulheres 
representam 70% da população mundial em situação 
de miséria absoluta, e grande parte delas é que ad-
ministram o lar, muitas vezes abandonado pelo seu 
parceiro, seu companheiro.

Sr. Presidente, eu tive a honra de relatar, na Co-
missão de Direitos Humanos desta Casa, o PLC nº 
130/2011, de autoria do nobre Deputado Marçal Filho, 
que estabelece multa para combater a diferença da 
remuneração verificada entre homens e mulheres no 
Brasil. A proposta atualmente estava no Plenário, hou-
ve recurso, está na CCJ, já foi aprovada na Câmara, 
pois o projeto é de um Deputado. Seria fundamental – 
e me dirijo aqui ao nobre Senador Vital do Rêgo –que 
essa proposta seja, de uma vez por todas, votada na 
CCJ, remetida ao Plenário. Eu tenho certeza que será 
aprovada aqui por unanimidade.
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O que diz o projeto do nobre Deputado, que eu 
tive a alegria de relatar na Comissão de Direitos Hu-
manos? O empregador que remunerar de maneira 
discriminatória o trabalho da mulher estará sujeito ao 
pagamento de multa, em favor da empregada, cor-
respondente a cinco vezes a diferença verificada em 
todo o período da contratação. Ou seja, mulher com a 
mesma idade, com a mesma atividade, com a mesma 
função, com a mesma capacidade, com o mesmo curso 
não tem sentido ganhar praticamente a metade do que 
ganha o homem. É um absurdo, é uma discriminação 
e é uma violência. É uma proposta de grande sensibi-
lidade social e política para uma causa justa que, no 
meu entendimento, vai se constituir numa ferramenta 
importantíssima para garantir o princípio da igualdade 
de todos perante a lei, de homens e mulheres, direitos 
e obrigações iguais, como manda a nossa Constituição.

As diferenças entre homens e mulheres no mer-
cado de trabalho vão além da desigualdade salarial. No 
Brasil e em diversos outros países da América Latina, 
as mulheres continuam tendo menor participação nas 
atividades econômicas. São maioria no trabalho infor-
mal e entre a população desempregada. Continuam 
sendo as maiores vítimas, no campo do trabalho, do 
assédio moral e sexual, que é gravíssimo.

A busca de um emprego formal é um desafio 
muito maior para as mulheres que para os homens. 
Entre as mulheres que estão no mercado de trabalho, 
Sr. Presidente, no Brasil, 35,5% têm carteira de tra-
balho assinada; entre os homens, chegamos a 44%.

Outra desigualdade marcante e visível: as brasi-
leiras continuam como as principais responsáveis pelas 
atividades domésticas, cuidados com os filhos, com os 
idosos, com a família. Elas gastam mais que o dobro 
da média de horas que o homem nos afazeres domés-
ticos: 22 horas semanais contra 9,5 horas dedicadas 
por eles. Injusta repartição das tarefas domésticas.

Podíamos lembrar aqui também que, coagidas 
socialmente a assumir papel de dona de casa, só lhes 
restam duas alternativas: depender economicamente 
de seus pais, irmãos ou maridos ou aceitar o trabalho 
precarizado. Felizmente, está havendo uma grande 
rebeldia por parte delas para mudar esse quadro.

Sr. Presidente, poderíamos lembrar ainda que 
a mulher não tem assento em 26% das diretorias 
de sindicatos, aí considerados os urbanos e rurais, 
segundo dados também do Dieese. Mesmo quando 
está presente, a participação da mulher ainda é bem 
menor que o homem nos próprios sindicatos. No topo 
das representações sindicais, nas centrais sindicais, 
as mulheres representam apenas 21% das suas dire-
torias. Podemos afirmar, portanto, que a luta sindical 
ainda é marcantemente masculina, um contraste com 

a crescente participação das mulheres no mercado 
de trabalho. 

A história da mulher e da luta contra a violência, 
contra as diferenças salariais praticadas nos vencimen-
tos entre homens e mulheres, contra a dificuldade de 
acesso a cargos mais importantes é de longa, longa 
vida e incansável. Todos os anos, nós vimos à tribuna 
falar sobre esse tema. Hoje, viemos, mais uma vez, 
principalmente falar sobre a violência e as diferenças 
no mercado de trabalho.

Sr. Presidente, não adianta esperarmos apenas 
que os outros pratiquem as mudanças. Cada um de nós 
é responsável pelo modo como escolhe viver e tratar 
seu semelhante. Cada um é responsável por atender 
ou não ao chamado pelas mudanças, ao combate a 
todo tipo de preconceito e violência. Engajamento é 
essencial, união é essencial, solidariedade é essencial, 
capacidade de empatia também é essencial.

Sr. Presidente, hoje, 8 de março de 2013, lem-
bramos aqui o Dia Internacional da Mulher. 

A Recomeçar – Associação de Mulheres Mas-
tectomizadas de Brasília realizou um grande evento 
no Hospital Regional que merece aqui todo o nosso 
carinho e todo o nosso apoio.

Sr. Presidente, neste dia tão importante para to-
dos nós, passados quatro séculos, somo as palavras 
ditas no século XVII pelo jurista Hugo Vitor ”Nem se-
nhora, nem serva, mas sócia” às palavras da primeira 
desembargadora negra do Brasil Neuza Maria Alves da 
Silva, que disse: “Os muros são altos, [sim], as pedras 
no caminho são enormes, os fossos cavados são pro-
fundos, mas valeu a pena”, nós estamos chegando lá.

Sr. Presidente, eu ainda quero fazer, se V. Exa me 
permitir, três registros. 

O primeiro deles é o de que recebi do presidente 
eleito dos metalúrgicos de Caxias do Sul um convite 
para estar, segunda-feira, numa atividade ali na Câ-
mara, de homenagem ao Sindicato dos Metalúrgicos 
de Caxias do Sul, minha cidade natal, sindicato que 
eu aprendi a respeitar pela sua combatividade e pela 
forma como defende os interesses dos trabalhadores. 

Não estarei lá, Assis, na segunda-feira, porque 
terei uma grande plenária estadual de todas as centrais 
e confederações em Santa Catarina, onde falarei sobre 
o mundo do trabalho, a Previdência e as propostas que, 
no meu entendimento, é possível serem alavancadas 
aqui, no Congresso Nacional, na pauta dos trabalha-
dores, como a jornada, o fim do fator e tantas outras. 

Por isso, como estarei em Itapema, Santa Ca-
tarina, não estarei com vocês, mas quero fazer aqui 
o seguinte registro: o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Caxias do Sul foi fundado em 6 de março de 1933. É 
entidade representativa da classe dos trabalhadores 
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metalúrgicos, desde que é o maior polo metal-mecânico 
do Rio Grande e o segundo maior do País. Parabéns 
a toda à diretoria! 

A entidade sindical possui importante história de 
luta, com a atuação marcada pela defesa dos direitos 
dos trabalhadores. É marcante a atividade, principal-
mente em abril, maio e junho, quando se trata do dis-
sídio coletivo. 

Nos últimos anos, o sindicato tem garantido um 
dos melhores acordos do País para os metalúrgicos 
da região. 

Isso, evidentemente, graças à participação e à 
mobilização de toda a categoria.

Por ter a combatividade como marca, o sindicato, 
que tem como base os Municípios de Caxias do Sul, 
Antonio Prado, Carlos Barbosa, Garibaldi, Farrou-
pilha, Flores da Cunha, São Marcos, Nova Pádua e 
Vale Real, tem a atuação reconhecida em todo o Rio 
Grande e no País.

A categoria dos metalúrgicos de Caxias do Sul 
e região soma mais de 30 mil trabalhadores. Desses, 
50% são sócios do Sindicato, nível superior à média 
nacional, que é estimada em 18%.

A direção do sindicato, honrando o seu compro-
misso com o fortalecimento da luta dos metalúrgicos 
em favor de uma sociedade mais justa, tem mantido 
um esforço permanente de sindicalização, fortalecen-
do a entidade.

A campanha tem o mote que traduz o orgulho que 
o metalúrgico sente da sua profissão e do seu sindica-
to: “Metalúrgico de profissão, sócio de coração”, com a 
indicação que diz: “Vale a pena ser sócio do sindicato”.

O Deputado Federal Assis Melo é presidente 
licenciado do sindicato. O vice é Leandro Velho, pre-
sidente em exercício. No dia a dia, Leandro tem mos-
trado uma liderança à altura, eu diria, do presidente 
licenciado, Assis Melo.

Leandro, meus cumprimentos!
Leandro é filho de um grande amigo meu. Eu fui 

jogador de futebol uma época, Presidente, e o Clodoveu 
Velho, pai do Leandro, foi um grande lateral e chegou 
até ser profissional.

Então, parabéns ao Leandro! Parabéns ao pai, 
Clodoveu Velho!

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Qual foi a posição de V. Exª?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Eu era 
centromédio e fazia muito meio de campo. É o que 
dizem que eu faço aqui no Congresso.

Quero aqui cumprimentar toda a diretoria exe-
cutiva.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pelo seu desempenho aqui no Senado, eu posso 
supor que V. Exª... 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Continuo 
sendo centromédio?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – ... jogou muito bem fazendo o meio de campo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Muito 
obrigado, Presidente.

Eu vou só citar a diretoria executiva, Sr. Presi-
dente.

A atual diretoria executiva é composta por Luiz 
Carlos de Oliveira Ferreira, Renato José Ferreira de 
Oliveira, Werner Diehl, Claudecir Monsani, Orli Salda-
nha, Paulo Roberto Pacheco, João Cleber Lima Soares, 
Paulo César Bitencurtt de Almeida, Carlos André Nora, 
Geraldo Rodrigues Bernardo, Jusmari Borges dos San-
tos, Adenir Jardim da Silva e Diana Lucia de Souza.

Como vemos, há uma mulher na diretoria.
Enfim, vida longa aos trabalhadores metalúrgi-

cos de Caxias, do Rio Grande, do Brasil e do mundo!
Por fim, Sr. Presidente, quero só registrar que 

realizaremos aqui, na segunda-feira pela manhã, uma 
grande audiência pública para discutirmos “Saúde e 
Segurança do Trabalho”, numa promoção da Anama-
tra – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho.

Isso mostra o trabalho que a Anamatra vem fa-
zendo, numa contribuição nacional para empregados 
e empregadores, para diminuir os altos índices de aci-
dentes no trabalho no Brasil, que diz que somos entre 
o terceiro e quarto, infelizmente, maior do mundo.

O Renato Henry Sant’Anna, Presidente da Ana-
matra, esteve conversando conosco e, dessa conversa, 
surgiu a ideia. A Anamatra lança, neste dia, uma carti-
lha de combate aos acidentes no trabalho. Vamos ter a 
participação da OIT, do Tribunal Superior do Trabalho, 
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais; vamos 
ter também a presença da Associação Nacional dos 
Procuradores, especialistas, professores, empresários, 
líderes dos trabalhadores, nessa audiência pública, 
que visa contribuir, numa grande campanha nacional, 
com a tolerância zero, que o trabalhador não perca a 
vida e não fique mutilado por acidentes no trabalho.

Ontem mesmo, já nessa campanha, eu falava 
aqui de um projeto que aprovei, de nossa autoria, e 
cumprimentava o Senador Waldemir Moka, Presiden-
te da Comissão de Assuntos Sociais, que aumenta a 
rapidez para que as ações que envolvem o mundo do 
trabalho, principalmente em matéria de acidentes, se-
jam feitas pela própria Justiça do Trabalho.

Enfim, ainda, Sr. Presidente, permita-me – e quero 
aqui, neste momento, o que faço com muito carinho e 
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muita tristeza – um registro. Refiro-me ao falecimento 
de José Freitas, dirigente estadual do PCdoB gaúcho. 
Quero lamentar o falecimento de José Ourique Freitas, 
70 anos, ocorrido sábado passado, dia 2 de março, na 
Santa Casa de Porto Alegre. Ele estava infelizmente 
com câncer.

José Freitas era Presidente do Diretório do PCdoB 
de Cachoeirinha, grande amigo, grande parceiro. Tive 
a alegria de caminhar com ele ao longo da minha vida. 
Lembro aqui as caminhadas, as passeatas, do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Cachoeirinha de Porto Alegre, 
ao centro da capital, e de uma histórica, em que vie-
mos de Canoas a Porto Alegre, de onde saímos com 
cinco mil e chegamos à capital com vinte mil, exigindo 
o fim da ditadura.

Freitas era meu amigo de longa data e de muitas 
jornadas. Freitas foi Presidente Estadual do PCdoB, 
na década de 90, e atual membro do comitê estadual 
do Partido. Ele também foi, como dizia, um líder, me-
talúrgico muito reconhecido. Ele foi um dos principais 
reorganizadores do PCdoB do Rio Grande do Sul e 
um dos que ajudou a organizar um grande encontro 
que tivemos em plena ditadura, que foi o encontro es-
tadual de todos os trabalhadores, no Rio Grande, onde 
fui eleito coordenador-presidente da central estadual 
gaúcha, que unificava todas as centrais.

Muito obrigado por tudo, Freitas. Sei que você lá 
do alto está nos ouvindo.

Quero dizer que Freitas tinha como marca lutar, 
lutar, lutar e organizar os trabalhadores do campo e 
da cidade, tanto junto aos sindicatos como também 
aos seus partidos. Durante a ditadura militar ele este-
ve preso, isso nos anos 70. Com a anistia, tornou-se 
uma referência de oposição lá no meu Estado, sempre 
na busca da construção de um governo que tivesse 
compromisso com todo o nosso povo e com toda a 
nossa gente.

Em 2010, Freitas foi homenageado pela Assem-
bleia Legislativa gaúcha pelo transcurso dos 90 anos 
do PCdoB. 

Sr. Presidente, vai-se o homem, o político, o líder, 
o lutador social, um cidadão exemplar que acreditava 
no presente e no futuro do nosso País. Minha solida-
riedade e condolências aos seus familiares e amigos 
e a todo o povo gaúcho. 

Fica a minha homenagem a este grande brasi-
leiro que se chamava, simplesmente, e tinha orgulho 
de dizer: sou metalúrgico, meu nome é José Ouriques 
de Freitas. 

Freitas, você foi, mas as tuas ideias continuam 
junto a nós. Fica aqui o meu apoio, o meu carinho a to-
dos os familiares e amigos de José Ouriques de Freitas.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª. 
Consegui fazer todos os meus registros e também o 
pronunciamento principal em homenagem às mulheres.

Agradeço muito a V. Exª, Senador Anibal Diniz, 
Senador Ruben Figueiró, Senador Aloysio que está 
aqui, que tolerantemente permitiram que eu ficasse 
na tribuna 40 minutos. 

Muito obrigado a todos.

SEGUE A ÍNTEGRA DOS PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

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

Pronunciamento sobre o Dia Internacional da 
Mulher. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 08 
de março, é o Dia em que internacionalmente são ren-
didas homenagens para as mulheres. 

Eu quero, antes de qualquer outra coisa, saudar 
com respeito, admiração e carinho minhas colegas Par-
lamentares, as Senadoras e Deputadas do Congresso 
Nacional e as demais Parlamentares dos Legislativos 
Estaduais e Municipais.

Eu gostaria de estender esta saudação às demais 
mulheres brasileiras, às mulheres servidoras públicas, 
às mulheres trabalhadoras da área privada, às mulhe-
res camponesas, às mulheres trabalhadoras do lar, às 
mulheres aposentadas, pensionistas.

Para mim, é uma honra e uma alegria estar aqui 
e poder prestar essa homenagem. É uma forma de 
acarinhar a alma de todas as mulheres do mundo.

Sei que muitas vezes nós nos tornamos repe-
titivos em nossas falas, mas creio que isso faz parte 
do simbolismo da data: relembrar sua obstinação e 
persistência numa luta árdua e que, infelizmente, em 
certos aspectos, perdura até hoje. 

Gostaria de relembrar, primeiro, algumas con-
quistas muito importantes. Por exemplo, no campo da 
educação as conquistas femininas são extraordinárias 
se considerarmos que 140 anos atrás seu acesso ao 
ensino superior era simplesmente proibido. 

Hoje, as mulheres brasileiras têm, na média, mais 
anos de estudo do que os homens. São 8,8 anos con-
tra 7,7 anos. No ensino superior, elas representam, 
atualmente, quase 60% dos concluintes. 

Mesmo na pesquisa de ponta, elas já assumiram 
a liderança: em 2008, 51% dos títulos de doutorado 
foram obtidos por mulheres.

No que diz respeito às atividades profissionais, 
as mulheres já são maioria, e nas demais sua partici-
pação avança rapidamente. 



08624 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

Nos quadros da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil), por exemplo, o número de advogadas já é um 
pouco superior ao de advogados. 

As mulheres ocupam cerca de 30% dos cargos 
na Magistratura e, mesmo nos Tribunais Superiores, 
sua participação já se aproxima da casa dos 16%.

A mudança no papel social das mulheres pode 
também ser percebida, Sr. Presidente, pelo cresci-
mento da sua participação em posições de comando 
e liderança. 

Embora ainda minoritária, já se pode observar 
o acelerado aumento da participação feminina no co-
mando das empresas brasileiras, é o que demonstra 
a pesquisa da Global Monitor. 

Em 1997, apenas 10,4% dos cargos de Presi-
dente, ou equivalente eram ocupados por mulheres. 
Doze anos depois, essa parcela havia mais do que do-
brado, chegando a 21,43%, bastante próxima à média 
mundial, de 24%.

Um ótimo exemplo de liderança feminina no mun-
do empresarial é o de Maria das Graças Foster, Pre-
sidente da Petrobras, uma das maiores companhias 
petrolíferas do mundo. 

Aliás, fica mais fácil percebermos a dimensão do 
avanço representado pela presença de uma mulher no 
comando da Petrobras quando recordamos que, até a 
década de 1970, a empresa sequer aceitava mulheres 
engenheiras.

Também nos três Poderes da República, observa-
-se hoje uma presença feminina absolutamente inédita. 

Além de termos, pela primeira vez, uma mulher 
ocupando a Presidência da República, temos um nú-
mero nunca antes registrado de Ministras de Estado 
e Senadoras. 

No Supremo Tribunal Federal, já faz alguns anos 
que são duas as Ministras, e uma delas exerce agora 
a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Esses são dados positivos, sem dúvida, Senho-
ras e Senhores Senadores, mas como eu disse antes, 
alguns aspectos negativos ainda perduram até hoje.

E, neste sentido, acredito que talvez seja bem 
interessante repensarmos um pouco sobre a situa-
ção da mulher em relação à violência que acomete a 
nossa sociedade.

Todo esse espetacular avanço do qual falei, não 
esconde a realidade de que o machismo e a discrimi-
nação subsistem em nossa sociedade.

Números do Anuário das Mulheres Brasileiras 
2011, divulgado pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres e pelo Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos), mostram 
que quatro entre cada dez mulheres brasileiras já fo-
ram vítimas de violência doméstica. 

A pesquisa da Fundação Perseu Abramo intitu-
lada “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços pú-
blico e privado”, realizada em 25 Estados em 2010, 
revela que, a cada dois minutos, cinco mulheres são 
espancadas no País. 

Esse levantamento constatou, também, que 11 
milhões e 500 mil mulheres já sofreram tapas e empur-
rões, e 9 milhões e 300 mil sofreram ameaças de surras.

São números chocantes e inaceitáveis. 
No entanto, a pesquisa da Fundação Perseu Abra-

mo indica que o quadro já foi pior, pois as agressões 
diminuíram entre 2001 e 2010

Anteriormente, eram oito as mulheres agredidas 
a cada dois minutos. Um dos motivos para essa dimi-
nuição na quantidade de agressões foi, sem dúvida 
alguma, o advento da Lei Maria da Penha.

Essa Lei também tem contribuído para uma maior 
conscientização acerca do problema, fazendo com que 
a sociedade não aceite passivamente essa aberração.

Lembro que já apresentei projeto de lei aqui nes-
ta casa, aos moldes da chamada lei seca, para que a 
Lei Maria da Penha tenha tolerância zero. Espero que 
o Senado aprove o quanto antes este meu projeto. 

A crescente repulsa social à violência contra a 
mulher pode ser percebida pelo vasto aumento no nú-
mero de denúncias encaminhadas à Central de Aten-
dimento à Mulher, o serviço Ligue 180. 

Os atendimentos da Central subiram de 43.423 
em 2006 para 734.000 em 2010, um crescimento de 
quase 16 vezes.

Sr. Presidente, felizmente, a luta pela derrocada 
da violência contra as mulheres está na pauta de vá-
rios movimentos. Nos dias 18 a 21 de fevereiro pas-
sado, aconteceu o I Encontro Nacional do Movimento 
de Mulheres Camponesas do Brasil.

O Movimento de Mulheres Camponesas tem 
como missão a libertação das mulheres trabalhadoras 
de qualquer opressão e discriminação.

O lema do Encontro foi: “Na Sociedade que a 
gente quer, basta de violência contra a mulher” 

Também no mês de fevereiro passado, aconte-
ceu a primeira decisão da justiça de ressarcimento ao 
INSS de custos de pensão por morte a mulher vítima 
de violência.

O réu confesso do assassinato da ex-mulher, em 
Teutônia, no Rio Grande do Sul, foi condenado a res-
sarcir o Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) 
em 20% dos valores pagos, pela União, em pensão 
por morte aos filhos da vítima. 

A decisão pioneira foi tomada pela Vara Federal 
de Lajeado (RS) e o montante é de R$ 90 mil e repre-
senta parte dos custos da Previdência Social desde 
novembro de 2009. 
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A ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da Repúbli-
ca (SPM-PR), saudou a iniciativa e salientou que ela 
tem caráter pedagógico. 

As palavras da Ministra foram: “É exemplar a 
decisão da Vara Federal de Lajeado em dar ganho de 
causa ao INSS em ação para ressarcimento dos va-
lores pagos por morte de segurada...

É moralmente inaceitável que o poder público te-
nha de arcar com os custos da violência gerados por 
agressores e assassinos de mulheres. A medida faz 
parte da responsabilização e do combate à impunidade”.

Sr. Presidente, nos próximos dias, estaremos lan-
çando aqui no Senado Federal, assim como já ocorreu 
na Assembleia Legislativa gaúcha, sob a coordenação 
do deputado Edegar Preto, a Frente Parlamentar dos 
Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O 
nosso objetivo é sensibilizar o público masculino para 
o tema do enfrentamento à violência de gênero, lutar 
pela estruturação de uma rede de atendimento às 
mulheres vítimas de violência e debater a ampliação 
de orçamento público para políticas específicas para 
as mulheres.

Todos aqui estão convidados. 
Srªs e Srs. Senadores, atitudes assim certamente 

alavancam outras e, mais outras, e é disso que pre-
cisamos para eliminar a discriminação, as diferenças.

Por exemplo, a discriminação contra as mulheres 
quanto à forma do pagamento de menores salários 
para o desempenho das mesmas funções precisa ser 
superada. 

O mais recente Censo Demográfico do País, reali-
zado em 2010, mostra que o rendimento médio mensal 
dos homens com carteira profissional assinada foi de 
1.392 reais, ao passo que o das mulheres foi cerca de 
30% abaixo disso, atingindo 983 reais. 

Na média dos países da América Latina, essa 
diferença entre os rendimentos de homens e mulheres 
é bem menor, ficando em 17,2%.

Quando são considerados trabalhadores e traba-
lhadoras com maior nível educacional, a disparidade 
salarial é ainda mais gritante. 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística) constatou que mulheres com 12 ou mais anos 
de estudo, em média, recebiam 58% dos rendimentos 
concedido aos homens com o mesmo nível educacional. 

Quando os profissionais têm curso superior, os 
homens chegam a ganhar 1.654 reais a mais do que 
as mulheres.

Pesquisa recentemente realizada por uma insti-
tuição ligada ao Pnud (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento), em parceria com o Governo 
brasileiro, aponta a desigualdade salarial entre homens 

e mulheres como uma das causas determinantes da 
pobreza na América Latina. 

De acordo com os dados obtidos, se os dois gê-
neros tivessem seus salários equiparados, a proporção 
de pobres no Brasil cairia 20%. 

É fácil entender essa afirmação quando lembra-
mos que as mulheres representam 70% da população 
mundial em situação de miséria absoluta.

Sr. Presidente, eu tive a honra de relatar na Comis-
são de Direitos Humanos desta casa, o PLC 130/2011, 
de autoria do deputado Marçal Filho, que estabelece 
multa para combater a diferença de remuneração veri-
ficada entre homens e mulheres no Brasil. A proposta 
está atualmente na CCJ.

O empregador que remunerar de maneira dis-
criminatória, o trabalho da mulher, estará sujeito ao 
pagamento de multa em favor da empregada corres-
pondente a cinco vezes a diferença verificada em todo 
período da contratação.

É uma proposta com grande sensibilidade social 
e política com uma causa justa, já que consistirá numa 
ferramenta jurídica a efetivar o princípio da igualdade 
de todos perante a lei e de homens e mulheres em 
direitos e obrigações, consagrado na nossa Consti-
tuição Federal. 

Mas, Senhoras e Senhores, as diferenças entre 
homens e mulheres no mercado de trabalho vão além 
da desigualdade salarial. No Brasil e em diversos ou-
tros países da América Latina, as mulheres continuam 
tendo menor participação nas atividades econômicas, 
são maioria no trabalho informal e entre a população 
desempregada, e continuam sendo as maiores vítimas 
de assédio moral e sexual e das doenças laborais.

A busca por um emprego formal é um desafio 
muito maior para as mulheres do que para os homens. 

Entre as mulheres que estão no mercado de tra-
balho no Brasil, 35,5% têm carteira de trabalho assi-
nada, ante 43,9% dos homens.

Sr. Presidente, outra desigualdade marcante é 
visível dentro de casa. As brasileiras continuam como 
as principais responsáveis pelas atividades domésti-
cas, cuidados com os filhos e com os idosos da família: 
elas gastam mais que o dobro da média de horas des-
pendidas pelos homens nos afazeres domésticos – 22 
horas semanais contra 9,5 horas dedicadas por eles.

A injusta repartição das tarefas domésticas é, ali-
ás, um dos motivos para as mulheres ocuparem menos 
postos no mercado formal de trabalho. 

Coagidas socialmente a assumir o papel de do-
nas-de-casa, só lhes resta duas alternativas: depender 
economicamente de seus pais, irmãos ou maridos; ou 
aceitar trabalhos precarizados (sem nenhuma garantia 
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trabalhista), para poder conciliar o trabalho remunera-
do com suas tarefas domésticas. 

Esse arranjo entre o trabalho produtivo e o repro-
dutivo realizado pelas mulheres faz com que a jornada 
de trabalho feminina seja aproximadamente 13% mais 
extensa que a jornada masculina.

Por fim, devo registrar a pequena presença femi-
nina nos espaços de organização sindical. 

A mulher não tem assento em 26% das diretorias 
de sindicatos, aí considerados os urbanos e os rurais, 
segundo dados do Dieese de julho de 2009. 

E, mesmo quando está presente, a participação 
da mulher ainda é bem menor do que a do homem. No 
topo da representação sindical, ou seja, nas Centrais 
Sindicais, as mulheres representam apenas 21% de 
suas diretorias. 

Podemos afirmar, portanto, que a luta sindical 
ainda é marcantemente masculina, em contraste com 
a crescente participação das mulheres no mercado 
de trabalho.

Srªs e Srs. Senadores, a história da mulher e 
da sua luta contra a violência, contra as diferenças 
salariais praticadas nos vencimentos entre homens e 
mulheres, contra a dificuldade de acesso aos cargos 
mais importantes, é longa e incansável.

Todos os anos nós viemos aqui, saudá-las por 
esta luta e dizer do nosso desejo de que as coisas 
mudem.

As coisas estão mudando, é verdade, mas se a 
nossa meta, realmente, é trilhar caminhos mais jus-
tos, mais igualitários e fraternos, temos que praticar 
um novo comportamento social. 

CADA UM DE NÓS!!!
Não adianta esperarmos apenas que os outros 

pratiquem as mudanças. Cada um é responsável pelo 
modo como escolhe viver e tratar seus semelhantes. 
Cada um é responsável por atender ou não ao cha-
mado pelas mudanças! 

Engajamento é essencial. União é essencial. 
Solidariedade é essencial. Capacidade de empatia é 
essencial.

Mudando um pouco de foco, Senhor Presidente, 
mas seguindo a linha da solidariedade e da empatia, 
quero salientar que considero muito bonito, por exem-
plo, o engajamento da nossa sociedade numa grave 
questão que afeta a saúde da mulher.

Hoje, 08 de Março de 2013, em comemoração 
ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER, a Regional 
Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica e a...

... Recomeçar, que é uma Associação de mulhe-
res que foram submetidas à mastectomia do Distrito 
Federal, realizam um evento no Auditório do Hospital 

Regional da Asa Norte, com palestras e lançamento 
do folder sobre RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. 

Todos sabem que a questão do câncer de mama é 
muito grave e que a prevenção e o tratamento adequa-
do devem ser postos ao alcance de todas as mulheres.

O direito da mulher ao acesso à saúde, ao res-
peito à sua integridade física, moral e psicológica, à 
igualdade de salários e cargos concedidos aos homens, 
não deveria ser mais um ponto de debate.

Ele deve, sem demora, alcançar a prática!!!
Quero dizer a vocês, mulheres do Brasil e do 

mundo:
Vocês, que ergueram suas vozes para que o 

mundo se conscientizasse de sua presença e de sua 
importância no contexto social...

Vocês que têm traçado com inteligência, perse-
verança e tenacidade os caminhos rumo à conquista 
do espaço que lhes é de direito.

Vocês não podem e não devem desistir de modo 
algum. Sigam lutando, pois certamente ainda há muito 
por conquistar e vocês serão vitoriosas. Vocês já são 
donas de grandes vitórias e muitas mais virão!

Creio que vale lembrar dois momentos distintos 
da nossa história que refletem isso:

No século XVII (dezessete) o jurista Hugo S. Vitor 
já dizia: “Nem Senhora, nem serva, mas sócia”. 

Passados quatro séculos, eu somo as suas pala-
vras, as da 1ª Desembargadora negra do Brasil, Neuza 
Maria Alves da Silva: “...os muros são altos, as pedras 
no caminho são enormes, os fossos cavados são pro-
fundos. Mas valeu a pena “ 

Quanto a mim, minhas caras, eu quero deixar 
com vocês meus agradecimentos pela beleza, pela 
força e pela grandeza com que a cada momento nos 
surpreendem e nos conduzem a refletir sobre nossa 
postura, nosso comprometimento e nosso respeito 
frente aos seus direitos. 

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

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre convite do deputado Assis Melo 

– Sessão Solene 80 anos dos Metalúrgicos de Ca-
xias do Sul.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi o 
convite do deputado federal Assis Melo, do PC do B, 
do Rio Grande do Sul, para participar no dia 18 de 
março de 2013, uma segunda-feira, às 10 horas, no 
Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputa-
dos, de uma Sessão Solene em homenagem aos 80 
anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul 
e Região. Lembrando que Caxias é a minha cidade 
natal, o torrão de meu nascimento. 
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Infelizmente, por questões de compromissos as-
sumidos anteriormente, não poderei comparecer nesta 
sessão de homenagem aos metalúrgicos. 

Neste mesmo dia, eu estarei em Itapema, Santa 
Catarina, a convite das centrais sindicais, do movimento 
sindical, participando de um grande vento.

Eu serei palestrante: conjuntura nacional, ques-
tões do trabalho, CLT, fim do fator previdenciário, re-
dução da jornada de trabalho, entre outros assuntos. 

Mas, Sr. Presidente, o Sindicato dos Metalúr-
gicos de Caxias do Sul foi fundado em 06 de março 
de 1933. É a entidade representativa de classe dos 
trabalhadores metalúrgicos, deste que é o maior polo 
metal mecânico do Rio Grande do Sul e o segundo 
maior do país.

A entidade sindical possui importante história de 
lutas, com atuação marcada pela defesa dos direitos 
dos trabalhadores e por mais conquistas para a cate-
goria. Esta luta tem nos meses de abril, maio e junho, 
destaque devida a mobilização do dissídio (data base 
do dissídio é 1º de junho). 

Nos últimos anos, o Sindicato tem garantido os 
melhores acordos do Estado para os metalúrgicos da 
região.

Isso, evidentemente, graças à participação e mo-
bilização da categoria.

Por ter a combatividade como marca, o Sindicato 
que tem como sua base de atuação os municípios: Ca-
xias do Sul, Antonio Prado, Carlos Barbosa, Garibaldi, 
Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, Nova Pádua 
e Vale Real, tem a atuação reconhecida no Estado do 
Rio Grande de Sul e no Brasil.

A categoria metalúrgica em Caxias do Sul e Re-
gião soma cerca de 30 mil trabalhadores e trabalha-
doras na ativa. Destes, cerca de 50% são sócios do 
Sindicato (nível bem superior à média nacional que é 
estimado em 18%).

A direção do Sindicato, honrando o seu com-
promisso com o fortalecimento da luta dos metalúr-
gicos em favor de uma sociedade mais justa, tem 
mantido esforço permanente de sindicalização, com 
o objetivo do fortalecimento da entidade e sua repre-
sentatividade. 

A campanha tem o mote que traduz o orgulho 
que o metalúrgico sente da sua profissão, tão impor-
tante para o desenvolvimento da economia do país e 
também para a história de lutas dos trabalhadores:... 

“Metalúrgico de Profissão, Sócio de Coração”, com 
a indicação de que “Vale a pena ser sócio do Sindicato”.

Sr. Presidente, o deputado Assis Melo é presi-
dente licenciado do sindicato. O vice, Leandro Velho, 
é o presidente em exercício, no dia a dia. Aliás, ele é 

filho de um grande amigo e companheiro de luta, Clo-
doveu Velho.

A atual diretoria executiva é composta também 
pelos seguintes diretores: Luiz Carlos de Oliveira Fer-
reira, Renato José de Oliveira, Werner Diehl, Claude-
cir Monsani, Orli Saldanha, Paulo Roberto Pacheco, 
João Kleber Lima Soares, Paulo César Bitencourtt de 
Almeida, Carlo André Nora, Geraldo Rodrigues Ber-
nardo, Jusmari Borges dos Santos, Adenir Jardim da 
Silva e Diana Lucia de Souza. 

Vida longa ao sindicato, aos trabalhadores meta-
lúrgicos de Caxias do Sul, do Brasil e do mundo. 

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

nhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a audiência pública sobre Saúde 

e Segurança do Trabalho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na pró-

xima segunda-feira, dia 11 de março, a partir das 9 
horas, na sala 2, da Ala Nilo Coelho, a Comissão de 
Direitos Humanos, por requerimento de nossa auto-
ria debaterá em audiência pública o tema “Saúde e 
Segurança do Trabalho”, objetivando a meta de edu-
cação para prevenção. O presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(ANAMATRA), Renato Henry Santana esteve reunido 
com este senador, no inicio de fevereiro. Daí surgiu a 
ideia desta audiência.

A vida e a saúde do trabalhador e o meio am-
biente do trabalho sadio são direitos fundamentais e, 
por isso, devem ser efetivamente promovidos.

O diálogo entre empregadores, trabalhadores, 
instituições governamentais, entidades da sociedade 
civil e meios de comunicação é o melhor caminho para 
que o cenário de acidentes de trabalho no Brasil e no 
mundo seja alterado. 

Foram convidados para esta audiência represen-
tantes dos ministérios do Trabalho, Previdência, Saúde, 
Organização Internacional do trabalho (OIT), Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), es-
pecialistas, professores, além é claro do presidente da 
ANAMATRA, aqui já citado por mim. 

Nesta ocasião também será lançada a cartilha 
de trabalho seguro e saudável em quadrinhos, elabo-
rada pela ANAMATRA. Eu já tive acesso ao material 
e posso dar o meu testemunho que é um belíssimo 
trabalho produzido por profissionais do mais alto ga-
barito. O leitor tem acesso, de forma lúdica, a noções 
de ética, justiça, cidadania direitos fundamentais e di-
reitos do trabalhador. 

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

Registro sobre o falecimento de José Freitas – 
Dirigente do PC do B gaúcho.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero la-
mentar o falecimento de José Ourique de Freitas, 70 
anos, ocorrido no sábado passado, dia 2 de março, na 
Santa Casa de Porto Alegre. Ele estava com câncer.

José Freitas era presidente do diretório do PC do 
B de Cachoeirinha, na região metropolitana. Era meu 
amigo de longa data e de muitas jornadas.

Freitas foi presidente estadual do PC do B na 
década de 90, e atual membro do comitê estadual do 
partido. Também foi um líder metalúrgico reconhecido.

Ele foi um dos principais reorganizadores do PC 
do B no Rio Grande do Sul. Talvez aí esteja uma das 
suas grandes marcas: lutar pela organicidade partidária. 

Durante a ditadura militar ele esteve preso, isso 
no inicio dos anos 70. Com a anistia se tornou uma 
referencia de oposição metalúrgica. 

Em 2012, foi homenageado pela Assembleia 
Legislativa gaúcha, pelo transcurso dos 90 anos do 
PCdoB. Sr. Presidente,...

Vai-se o homem, o político, o líder, o lutador so-
cial, um cidadão exemplar que acreditava no presente 
e no futuro do nosso País. 

Minha solidariedade e condolências aos seus 
familiares e amigos. Fica a minha homenagem a este 
grande brasileiro: José Ourique de Freitas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Paim.
Agora, pela Liderança do PSDB, com a palavra 

o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, peço considerar na íntegra, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª, Senador Paim, será atendido nos termos 
do Regimento.

Logo em seguida, teremos o pronunciamento do 
Senador Ruben Figueiró.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores:

Ouvi com muita atenção o pronunciamento do 
ilustre Senador Paulo Paim, que abordou com muita 
propriedade o tema do dia 8 de março, e a comemo-
ração do Dia Internacional da Mulher lembrando suas 
lutas, conquistas e também aquilo que falta fazer em 
todos os campos – na vida política, sindical, econômica, 
inclusive da autonomia, do domínio da mulher sobre o 
seu próprio corpo, sobre o processo reprodutivo. Que-

ro render minhas homenagens a todas as mulheres, 
com ênfase as que nos auxiliam no nosso dia-a-dia.

Eu não falarei hoje sobre esse tema no Senado, 
Sr. Presidente, porque vou a São Paulo para participar 
de uma homenagem a uma valorosa mulher que faleceu 
a cerca de dois meses e que foi quem me atraiu para 
esse tema, o tema do feminismo nos anos 70. Zuleika 
Alambert, que foi dirigente do Partido Comunista Bra-
sileiro com o qual convivi muito de perto durante vários 
anos. Foi a primeira mulher a ser eleita Deputada esta-
dual em São Paulo, participou da elaboração da Cons-
tituição paulista em 1947. Soube aliar ao longo de sua 
vida as lutas tradicionais das mulheres por igualdade 
social a exemplo de pioneiras neste caminho, como Ale-
xandra Kollontai, da revolução Soviética. Aliás, as lutas 
contemporâneas das mulheres nos anos 70, não podem 
se confundir com a luta de classes, com a luta social, 
com a luta propriamente política no sentido clássico a 
que estamos habituados a tratar esse termos. Zulleika 
foi uma grande dirigente, mulher que evoluiu, que pen-
sou, que elaborou até o último dia da sua longa vida de 
mais de 90 anos, e será homenageada hoje no Centro 
Ruth Cardoso, em São Paulo. Vou participar dessa ho-
menagem dando o meu testemunho do meu convívio 
com ela. Portanto, Sr. Presidente, apenas faço esse 
registro para me associar a todos os pronunciamentos 
que foram feitos aqui no Senado e no Congresso Na-
cional na sessão conjunta de anteontem.

Mas vou voltar a um tema, Sr. Presidente, mais ter-
ra a terra, que é a questão da longa e agora acelerada-
mente rápida destruição de algumas empresas estatais 
importantes do nosso país pela má gestão do governo 
petista. É uma fábrica de produzir prejuízos e que pro-
duziu mais uma vítima. Agora abateu a Petrobras. Com 
uma receita de como destruir empresas, nas palavras da 
revista Exame publicada na semana passada, inviabili-
zou praticamente a operação da Eletrobras, e agora é a 
vez do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), ir para o buraco. O Líder Agripino 
Maia abordou esse tema aqui no Senado nesta semana, 
e eu volto a ele. Volto ao tema porque ele é atualíssimo.

No dia 25 de fevereiro último, o banco divulgou 
o seu balanço relativo a 2012. E o balaço traz dado 
acabrunhante: o lucro do BNDES caiu quase 10%, na 
segunda queda consecutiva. Vamos aos números abso-
lutos, Sr. Presidente. Foram R$3,320 bilhões de perdas 
com empréstimos e capitalizações fracassadas. Fosse 
um banco particular, banco privado, a diretoria seria 
escorraçada imediatamente. Mas, no Governo atual, 
nada acontece. A barca segue o seu rumo, no caminho 
do precipício. E se não fosse um artifício contábil no 
qual a gestão petista é mestra, essa perda teria sido 
ainda muito maior.



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08629 

A perda mais grave se concentra no BNDES-
PAR, que é um braço da instituição que deveria ser 
gerido com o espírito animal do capitalismo, ou pelo 
menos com um mínimo de relação custo-benefício, 
de cálculo custo-benefício, nas suas operações. É o 
braço responsável pelos negócios da instituição, pelas 
associações entre o banco e as empresas privadas. 
Essa subsidiária, BNDESPAR, obteve como resultado 
em 2012 um lucro de R$298 milhões – 298 milhões 
de lucro, em 2012. Só que, em 2011, Srs. Senadores, 
o lucro havia sido de R$4,3 bilhões. Portanto, de um 
ano para outro, houve uma queda de 93% no lucro do 
BNDESPAR. Repito o número absoluto: o lucro de 4,3 
bilhões, em 2011, caiu para 298 milhões, em 2012, 93% 
de queda, Senador Figueiró. Ou seja, foram mais ou 
menos 4 bilhões a menos – 4 bilhões a menos – que 
entraram nos cofres do BNDES. 

Será que os técnicos do BNDES, aquele quadro 
de funcionários altamente qualificados que o integram 
não se apercebem disso? Evidentemente, que sim. Se-
guramente, esse tipo de negócio lhes foi enfiado goela 
abaixo pela direção do banco, por ordem do Governo 
do PT, por imposição de Brasília. 

Agora, os recursos que o banco empresta não 
caem do céu. Dinheiro não dá em árvore. De onde vem 
esse dinheiro? Uma parte vem das empresas e dos 
trabalhadores, são recursos do FAT – Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, e outra parte vem de aportes do Tesou-
ro, ou seja, dos tributos arrecadados dos brasileiros. 

Apenas nos últimos quatro anos, Srs. Senado-
res, os aportes do Tesouro ao BNDES beiram aos 
R$300 bilhões, 280 e tantos bilhões de reais, aportes 
do Tesouro. O Tesouro não é uma entidade abstrata. 
O Tesouro é uma entidade do Governo, como todos 
sabem, para onde são dirigidos o produto dos impos-
tos que nós pagamos, aliás, que são arrecadados por 
força de um sistema tributário profundamente injusto. 
Tema na gestão pretensamente de esquerda ou social 
democrata que o PT ignora, pois nada faz para mudar 
a estrutura tributária em que os tributos indiretos, que 
oneram o consumo, são largamente preponderantes 
sobre os tributos que têm como base a renda, o lucro 
e o patrimônio. É uma estrutura tributária em que os 
mais pobres pagam mais impostos em relação a sua 
renda do que os ricos. 

Pois bem, é desse sistema de tributos que saíram 
R$300 bilhões nos últimos quatro anos para o BNDES, 
para fazer esse tipo de operação, duvidosa, que tem 
longa história. Cito apenas algumas para refrescar a 
memória dos meus colegas Senadores. Por exemplo, 
a fusão da Oi com a Brasil Telecom, operação que 
rendeu murmúrios, denúncias, suspeitas; passa pela 
fusão da Perdigão e da Sadia; inclui o frigorífico JBS; 

a VPC; a Aracruz, e mais uma série de companhias 
que são escolhidas a dedo, eleitas pelo Governo para 
serem agraciadas com o dinheiro público. 

Houve uma tentativa de se fazer a fusão de duas 
empresas de supermercado, isso só não aconteceu, 
porque provocou tamanho escândalo e reação que o 
BNDES recuou. Senão teríamos a fusão de empresa 
supermercadista brasileira com uma empresa super-
mercadista francesa, com ganho zero para o povo 
brasileiro, aliás, com prejuízo porque aumentaria a 
concentração no setor de distribuição. 

O que é mais grave ainda, Sr. Presidente, é que 
parte desses recursos, de empréstimos de mãe para 
filho, altamente subsidiados com dinheiro publico, é 
aplicada, pelos seus tomadores, no mercado financeiro. 
Quer dizer, a empresa toma dinheiro barato do BNDES 
e aplica no mercado financeiro, aumentando com isso 
o grau de financeirização da economia brasileira, que, 
cada vez mais, vai se distanciando da economia real 
e da produção. 

Em novembro passado, o Tesouro calculou quan-
to custam esses empréstimos subsidiários conce-
didos pelo BNDES aos cofres públicos. Chegou-se, 
oficialmente, a uma cifra publicada pelo jornal Folha 
de S.Paulo, em novembro do ano passado, de R$20 
bilhões, que é a estimativa desse custo até 2015. 

Como lembrei há pouco, trata-se de transferên-
cia de renda de toda a sociedade para alguns seto-
res beneficiados. Não é a primeira vez, infelizmente, 
talvez nem seja a última, em que o governo dirigido 
por um partido saído do movimento popular, do movi-
mento sindical, se transforma no grande patrocinador 
das grandes empresas, do grande capital, como é o 
caso, infelizmente, do PT no Brasil. Com ganho zero 
do contribuinte.

Que benefícios tem o contribuinte brasileiro com 
a criação de grandes conglomerados nacionais? Que 
benefício tem a economia brasileira, por exemplo, 
com negócios ruinosos como esse em que se enfiou 
na LBR Lacteos, resultado da fusão de dois laticínios 
tradicionais, entre eles a Parmalat. Essa fusão, lem-
bro, Senador Figueiró, que, vai ter e muito me honra 
com seu aparte, o BNDES, em 2011, aportou R$700 
milhões para ficar com 30% da nova empresa.

Agora, acontece que essa nova empresa, em vez 
de produzir leite, produziu prejuízo e, agora, dois anos 
depois, o BNDES reconhece uma perda de R$865 
milhões nesse negócio. É tudo assim. São milhões, 
bilhões, é nessa ordem, um prejuízo. O que sai são 
recursos que saem do contribuinte brasileiro que são 
jogados pela janela, jogados fora por maus negócios, 
por negócios malfeitos, senão suspeitos.

Ouço o aparte do Senador Figueiró.
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O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Meu 
caro Líder, Senador Aloysio Nunes, eu não podia ficar 
calado diante do pronunciamento de V. Exª, que traz 
fatos estarrecedores, que, amanhã, a opinião pública 
há de analisar com a atenção que merece. Eu, since-
ramente, Senador Aloysio, sempre tive dúvida com re-
lação à administração do BNDES, verificando alguns 
fatos que ocorreram no meu Estado, que delineavam 
uma política errônea com relação à aplicação de re-
cursos. V. Exª traz agora fatos que corroboram aquela 
minha opinião. Eu poderia dizer a V. Exª, lembrando 
até Shakespeare, em Hamlet. Eu não diria que há algo 
de podre, mas há algo de estranho, que precisa ser 
verificado, sobretudo pelas autoridades competentes 
do nosso País.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Se me permite ainda um ligeiro contra 
aparte. 

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – 
Como não. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ainda no campo de Shakespeare. Isso 
parece uma operação maluca, uma operação de doi-
dos, mas há método nessa loucura, e o método é o 
intervencionismo petista.

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Sem 
dúvida. Acompanho o pensamento de V. Exª. Mas eu, 
sinceramente, gostaria que o pronunciamento de V. Exª 
chegasse ao Palácio do Planalto. Eu creio que muitas 
coisas do que acontece no BNDES não chegam até 
lá. É preciso que a autoridade maior deste País tome 
conhecimento desses fatos e que se evitem, daqui 
para frente, acontecimentos como o dessa ordem. Eu 
saúdo V. Exª. Acho que o pronunciamento de V. Exª, 
neste instante, deveria ser repetido numa das sessões 
deliberativas desta Casa, para que as lideranças do 
Governo dele tomassem conhecimento e ajudassem 
que sua voz chegasse à Presidência da República e 
lá se tomasse providência. A minha solidariedade ao 
que V. Exª tão bem pronuncia neste instante.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço imensamente o aparte de V. 
Exª, que, além de uma longa experiência parlamen-
tar, tem também uma experiência exitosa, honrosa no 
campo do controle das finanças públicas, na Corte de 
Contas do seu Estado.

Agradeço imensamente o aparte de V. Exª, e é 
com esse objetivo que faço este discurso. A oposição 
tem insistido muito no tema da má gestão das em-
presas estatais, má gestão que decorre de incompe-
tência, de ocupação de diretorias por critérios mera-
mente políticos, e também por visão errada, no meu 

entender, da função dessas empresas, que acaba por 
enfraquecê-las. 

O PT, que é um partido que prega um Estado 
forte, Estado com influência estratégica na economia, 
concepção com a qual eu concordo até em grande 
parte, acaba por enfraquecer esses instrumentos, que 
seriam os instrumentos do Estado brasileiro, para a 
orientação da economia, no rumo do desenvolvimen-
to, acaba por enfraquecer e criar mais um empresa 
estatal que é, no fundo, a “Buracobrás”. 

Agradeço o aparte de V. Exª.
Ouço o aparte do Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Aloysio Nunes, primeiro, quero cumprimentá-lo, por-
que não escondo as minhas posições e comentava, 
inclusive, antes, com o Senador. V. Exª é um dos Se-
nadores mais preparados da Casa.

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

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Lidera com 
muita competência, eu diria, a oposição, e fazer um 
aparte a V. Exª é até uma ousadia de Senador que vem 
da classe operária, que fiquei preocupado no momento 
e vou fazer o aparte nesse sentido. Quando V. Exª falou 
– e confesso que até consultei, aqui, a sua assessoria 
– e eles disseram: “Não, é isso mesmo!” Ajudaram-me 
a dialogar com V. Exª, no sentido construtivo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não. Como sempre faz V. Exª.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quando V. 
Exª falou de uma empresa que deu um prejuízo de 
R$868 bilhões, levei um susto. Quase que vim para 
baixo da minha carteira. Mas, daí, me explicaram que 
não, que eram R$868 milhões.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Milhões, milhões. Talvez tenha havido 
um erro da minha locução.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Isso. Fo-
ram milhões.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Milhões. E assim é muito dinheiro, R$865 
milhões é dinheiro que não acaba mais.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Como V. Exª 
dá uma série de dados, uma série de números, ape-
nas direi que vou pedir cópia do seu pronunciamento.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Com muito prazer.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E vou, no 
mínimo, dialogar com o BNDES, que é um banco impor-
tantíssimo para o País, para que possamos responder, 
porque V. Exª está fazendo o papel da oposição. Eu 
sempre digo: pobre daquele país que não tem oposi-
ção. A oposição tem que fazer o seu papel de fiscalizar, 
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cobrar e exigir respostas. Então, comprometo-me com 
V. Exª, de posse de seu discurso, de dialogar com o 
BNDES e responder a V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço imensamente o aparte de 
V. Exª, que sempre tem intervenções construtivas no 
Senado, no plenário, nas comissões, na sua atividade 
de legislador.

Muito obrigado, seu aparte me honra sobrema-
neira.

Mas penso, Srs. Senadores, que devemos esco-
lher este tema: a gestão do BNDES, seus desvios, seus 
desmandos, a sua perda de rumos. Numa das sessões 
programadas da Comissão de Assuntos Econômicos 
pelo ilustre Senador Lindbergh Farias, que acaba de 
assumir sua Presidência e que já está programando 
uma sequência de grandes debates sobre temas es-
pecíficos, e, sem dúvida nenhuma, o BNDES deverá 
ser escolhido com essa finalidade. 

Eu dizia, Sr. Presidente, que, se estivéssemos 
diante de uma empresa privada que apresentasse re-
sultados tão ruins, seguramente, a diretoria teria sido 
demitida sem maiores considerações. 

Mas pergunto: se vivêssemos num regime parla-
mentarista – e digo aos senhores que sou parlamen-
tarista, continuo com a minha convicção parlamenta-
rista –, se vivêssemos num regime parlamentarista, 
não seria só a diretoria do BNDES que seria trocada. 

Vivêssemos nós num regime parlamentarista, 
diante do péssimo resultado do Governo Dilma Rous-
seff, no seu primeiro biênio – primeiro biênio e ao qual 
se soma um trimestre do seu segundo biênio –, segu-
ramente haveria voto de desconfiança do Parlamento 
e haveria, inevitavelmente, a troca de governo.

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Como nós vivemos no presidencialis-
mo, esperemos que a Presidente da República, entre 
as múltiplas atividades da sua campanha eleitoral, 
olhe, como sugerem o Senador Figueiró e o Senador 
Paim, olhe pouco para esses números e dê um jeito 
no BNDES. 

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

AC) – Obrigado, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
E, agora, com a palavra, o Senador Ruben 

Figueiró. 
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, para mim é um 
pouco difícil seguir nesta tribuna após ouvir o Sena-
dor Paulo Paim e o Senador Aloysio Nunes, mas vou 
a essa aventura.

Primeiramente, gostaria de dizer ao Senador 
Paim, quando ele afirmara na tribuna e homenageando 
o Dia das Mulheres, ao qual me associo integralmente, 
dentre suas inúmeras qualidades, que ele fora centro-
médio. E, naturalmente, naquele instante, lembrei-me 
de que, na minha juventude, eu era um ponta-esquerda, 
tido como são-paulino, mas um péssimo centro-es-
querda que só chutava com a perna direita. Talvez por 
questão até ideológica, não sei. Não tanto. Mas eu me 
lembrava de Bauer, grande centromédio são-paulino. 

Então, ouvi no seu pronunciamento, quando exal-
tava suas qualidades de centromédio, lembrei-me do 
Bauer, grande jogador do São Paulo e da Seleção Bra-
sileira. E na imagem dele também homenageio V. Exª.

O Senador Aloysio fez um pronunciamento aqui, 
e repito aquilo que disse no aparte. V. Exª focalizou um 
assunto que não era para uma sessão de sexta-feira. 
É um discurso que deve ser pronunciado na próxima 
semana, quando das sessões deliberativas. 

A denúncia que V. Exª fez estarrece a Nação. Há 
necessidade de que organismos como o BNDES te-
nham uma fiscalização mais efetiva. 

Eu também sou parlamentarista. Parlamentaris-
ta de convicção desde o tempo em que Raul Pilla, no 
Congresso Nacional, defendia as ideias de, se não me 
falha a memória, Gaspar Silveira Martins.

Eu entendo que, para um regime de responsabi-
lidade, só o parlamentarismo. Infelizmente, durante a 
Constituinte, não nos foi possível fazer vencer a ideia 
do parlamentarismo. Tivemos esse regime híbrido que 
temos aí, em que não há autoridade no Parlamento, 
mas há uma prepotência absoluta do Poder Executivo.

Talvez se nós estivéssemos num regime parla-
mentarista, concordo com V. Exª, nós, sem dúvida al-
guma, não teríamos o que está acontecendo hoje em 
várias entidades públicas do nosso País.

Mas o que me traz aqui, Sr. Presidente, além da 
solidariedade dos eminentes Parlamentares Paulo Paim 
e Aloysio Nunes, o que me traz aqui, Sr. Presidente, 
é submeter à consideração de V. Exªs, em primeiro 
lugar, um projeto de lei que já ofereci à Mesa, para 
estabelecer uma ligação, no plano rodoviário nacio-
nal, entre o Estado de Goiás e o Estado do Paraná, 
atravessando o território sul-mato-grossense. Existe, 
em Mato Grosso do Sul, uma região muito importante 
que foi codinominada Bolsão. É uma região de, mais 
ou menos, 50 a 60 mil quilômetros quadrados – talvez 
maior que o Estado de Sergipe e o Estado de Alagoas 
juntos, talvez maior, talvez como o Estado do Espírito 
Santo, imagino. 

Essa região, durante muitos e muitos anos, ficou 
absolutamente abandonada, tendo como habitantes 
mineiros e goianos que, intrépidos, foram conquistá-
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-la. Eram terras de qualidade relativamente boa, mas 
que tinham um potencial extraordinário que está sendo 
explorado atualmente, através do plantio de eucalip-
to. Hoje, em Mato Grosso do Sul, nesta área, existem 
quase 500 mil hectares de plantio de eucalipto, que 
estão possibilitando a implantação de várias indústrias 
de papel e celulose, entre as quais, a Eldorado, que é 
a maior do mundo. 

E, também, está-se iniciando, naquela região, o 
plantio da seringueira. Não sei se V. Exªs sabem, mas, 
abaixo desta região, está o Aquífero Guarani, que é 
o maior potencial de água doce que existe no mundo 
– é muito apropriado, portanto, para o plantio da se-
ringueira, que suga muita água. Então, é uma região, 
sem dúvida alguma, com condições excepcionais para 
que se desenvolva lá o plantio da seringueira, que, as-
sociada ao eucalipto, vai promover o desenvolvimento 
da região.

Essa estrada que preconizo, Srs. Senadores, vai, 
como disse, de Mineiros, em Goiás, até Umuarama, 
no Estado do Paraná, ligando a BR-359 e a BR-364 à 
BR-487, no Paraná.

Ela, além de fazer a interligação dessa região, em 
que não há nenhuma estrada federal transversal, vai 
possibilitar também uma interligação entre a República 
da Argentina, a República do Paraguai e o interior do 
nosso País, o Brasil central. Ela, portanto, é de extrema 
importância para o desenvolvimento econômico da re-
gião e estratégica, porque interliga o interior do Brasil 
às repúblicas a que me referi, Paraguai e Argentina.

A outra proposta que irei apresentar na próxima 
semana – e gostaria, sinceramente, da atenção e do 
imprescindível apoio de V. Exªs – é com relação ao 
requerimento de informações à Petrobras. Não sei se 
V. Exªs me honraram, quando proferi aqui um discurso 
sobre a questão do gás boliviano.

Quero me reportar um pouco às origens dessa 
proposta. Em 1953, houve, por provocação do então 
Governador de Mato Grosso, 

Fernando Corrêa da Costa, uma reunião em Ro-
boré, lá na Bolívia. E o objetivo maior dessa reunião 
era iniciar um processo de negociações sobre a explo-
ração do petróleo boliviano, que era uma expectativa 
que despertava a atenção não só do Brasil, como tam-
bém da Argentina. A Argentina, naquela época, tinha 
um poder de fogo muito maior do que o Brasil, e as 
autoridades brasileiras, capitaneadas pelo Governador 
Fernando Corrêa da Costa, insistiram em convencer 
a Bolívia de que o melhor caminho para a utilização 
daquele potencial de hidrocarbonetos era justamente 
um acordo com o Brasil.

E foi feito o acordo, o chamado Acordo de Robo-
ré, visando à exploração do petróleo pela Bolívia não 

somente para destinar ao Brasil, mas também para 
construir uma estrada que ligasse Corumbá a Santa 
Cruz de la Sierra e que de lá se destinasse, se não me 
falha a memória, para o Chile, para o Porto de Arica.

Aliás, essa estrada que liga os dois oceanos, o 
Atlântico e o Pacífico, deve ser inaugurada brevemen-
te, inclusive com a presença da Presidenta do Brasil, 
a Senhora Dilma Rousseff.

Mas voltando à questão, as negociações evoluí-
ram. Quando Fernando Henrique assumiu a Presidên-
cia da República, deu ênfase à ideia e possibilitou um 
acordo subsequente com a República da Bolívia, que 
originou a implantação do Gasoduto Brasil–Bolívia.

Isso tem possibilitado um desenvolvimento ex-
traordinário e, eu diria, um suplemento de gás natural 
sobretudo ao Sudeste e ao Sul do País. Mas o meu 
Estado não recebeu nenhum benefício palpável até o 
presente momento. 

Esse gasoduto passa pelo território sul-mato-
-grossense numa extensão de quase seiscentos qui-
lômetros, com as voltas que ele tem que dar em razão 
dos desníveis existentes no terreno.

Em 1995, um grande empresário sul-mato-gros-
sense, Sr. Ueze Zahran, proprietário de uma empresa 
chamada Copagaz, que hoje atende, parece-me, 18 
Estados da Federação brasileira, ele levou ao Presiden-
te Fernando Henrique a sugestão para que se criasse 
lá, no Estado, possivelmente em Corumbá, uma usina 
separadora do gás.

Sabem V. Exªs que o gás natural possibilita a 
extração de mais ou menos cem subprodutos, o que 
dá margem ao desenvolvimento de diversas indústrias 
para exploração desse hidrocarboneto tão importante. 
E nós desejávamos que essa usina separadora pos-
sibilitasse, inicialmente, através do propano e do bu-
tano, o fornecimento do gás que mais nós utilizamos 
diariamente, que é o chamado GLP, o gás de cozinha. 

S. Exª o Sr. Presidente Fernando Henrique entu-
siasmou-se com a ideia e encaminhou ao Presidente da 
Petrobras na ocasião, um grande sul-mato-grossense, 
já falecido hoje, Francisco Gross... V. Exª talvez o co-
nhecesse, Senador Aloysio. Ele entusiasmou-se com 
a ideia e encaminhou aos técnicos da Petrobras, que 
fizeram a análise da viabilidade econômica do aprovei-
tamento do gás natural para o GLP. Eles chegaram à 
conclusão de que, naquele instante, não era possível 
a aplicação de investimentos para uma unidade sepa-
radora, porque, segundo cálculos existentes, o retorno 
seria apenas de 10%, e o mínimo necessário para o 
investimento seria de 13,5%. E a ideia ficou armaze-
nada lá nos arquivos da Petrobras.

No governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o assunto voltou a ser ventilado pelo próprio Sr. 
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Ueze Zahran. E o Presidente Lula interessou-se tam-
bém e recomendou à Petrobras que reabrisse a pasta 
do projeto para uma análise mais profunda. Infelizmente 
isso não aconteceu.

Há algo atrás disso tudo. O projeto encontra-se 
engavetado num dos arquivos lá da Petrobras. O meu 
requerimento é nesse sentido, para solicitar à presidên-
cia da Petrobras que informe o estágio desse processo, 
por que ele foi paralisado, por que se esqueceram dele, 
já que há hoje, pelo desenvolvimento da região, não 
só de Mato Grosso do Sul, mas também do Estado do 
Paraná, de Mato Grosso, do próprio Distrito Federal, 
das Repúblicas do Paraguai e da Bolívia, também com 
retorno do GLP, admitamos, para o oriente boliviano. 
As possibilidades econômicas e sociais são imensas 
e devem ser exploradas.

O meu objetivo, portanto, é indagar da Petrobras 
por que parou os estudos a respeito, por que não deseja 
fazer a ampliação da rede no sentido de se implantar 
um ramal desse gasoduto para Mato Grosso, atingin-
do até Cuiabá, outro da linha-mestre do gasoduto até 
Goiânia e chegando aqui à capital Federal. Imaginem 
os senhores, eu não sei quanto custa um botijão de 
GLP aqui em Brasília, mas presumo, pelo que eu sei lá 
em Mato Grosso do Sul, que deve estar entre R$55,00 
e R$60,00 o botijão. Vejam V. Exªs, se nós tivéssemos 
um ramal desse tronco, que é de Corumbá até Porto 
Alegre, se nós tivéssemos um aqui para Brasília, ou-
tro para Cuiabá, que se estenderia por todo o norte, o 
setentrião de Mato Grosso e também, repito, o abas-
tecimento do Paraguai e da Bolívia.

Eu poderia, sinceramente, alongar-me nessa 
questão, para dizer da importância econômica que é 
a exploração ou a implantação de uma unidade sepa-
radora do gás natural em qualquer ponto do Estado 
de Mato Grosso do Sul. Seria até a retribuição a uma 
idéia que nasceu em 1953, através da iniciativa pio-
neira e patriótica de um brasileiro, Fernando Corrêa da 
Costa, que foi o Governador de Mato Grosso do Sul.

Portanto, entrego à consideração da Mesa e de V. 
Exªs, para que apóiem esse requerimento no sentido 
de que nós possamos ter a exploração do minério de 
hidrocarboneto, que é extremamente útil à economia 
do nosso País.

Com muito prazer, ouço meu eminente Líder, o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Senador Figueiró, a chegada de V. Exª aqui, ao 
Senado, foi precedida, no meu caso, pela notícia que 
me deu um fraterno amigo comum, o ex-Deputado e 
ex-Senador João Faustino.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Sem dúvida. Grande amigo.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Grande amigo nosso, que me disse: “Vai chegar aí 
o Ruben Figueiró e você vai ver, Aloysio, que extraor-
dinária figura é ele...”

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Obrigado.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– “ ... que reforço fantástico não apenas para nossa 
Bancada do PSDB, mas para o Senado”. V. Exª não o 
desmentiu. Pelo contrário. Sua presença aqui, no Sena-
do, nos encanta e nos instrui. Eu aprendo com V. Exª. 
V. Exª tem, na forma, no estilo e conteúdo, a estatura 
de um grande Parlamentar e traz à tribuna dois temas 
de extraordinária importância. Primeiro, a inclusão da 
estrada referida por V. Exª no Plano Nacional de Viação. 
Isso é oportuno, mais que oportuno, inclusive em razão 
das notícias que são veiculadas hoje: a extraordinária 
safra de grãos que está sendo colhida esbarra com 
uma infraestrutura rigorosamente precária... 

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Precária.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– ... e insuficiente. O segundo tema é o da separação 
do gás, o hidrocarboneto e seus diferentes componen-
tes, com a possibilidade de diferentes aproveitamentos 
industriais. 

V. Exa fez um discurso efetivamente no Senado, 
uma coisa de há uma semana ou dez dias. Eu tive 
notícia do seu pronunciamento, interessei-me pelo 
tema e tomei conhecimento do seu pronunciamento. 
Lembrei-me de que, em 1995, foi por meu intermédio 
que o empresário Zahran esteve com o Presidente Fer-
nando Henrique. A audiência foi solicitada por meio da 
Secretaria Geral da Presidência, que eu ocupava na-
quele momento, e eu tive a oportunidade de conversar 
com o empresário proprietário da Copagaz, a que V. 
Exa se referiu, e ele nessa conversa me abriu a pers-
pectiva do potencial extraordinário do aproveitamento 
do gás, se fossem instaladas ali usinas que permitis-
sem a sua fragmentação. Fico muito feliz que V. Exa 
tenha retomado este tema. E eu tenho certeza de que, 
com a mesma tenacidade e competência com que V. 
Exa, na Assembleia Nacional Constituinte, conseguiu 
aprovar uma emenda de sua autoria, que destina 1% 
da receita da União para a Região Centro-Oeste, que 
permitiu a criação do Fundo de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, com essa mesma tenacidade e eficiên-
cia, V. Exa conseguirá desengavetar esse projeto tão 
importante não apenas para o seu Estado, mas para 
o Brasil. Muito obrigado.

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

Ouço agora o eminente Senador Paulo Paim.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Ruben Figueiró, V. Exa sabe, desde que chegou, o ca-
rinho que eu tenho por V. Exa. V. Exa lembra, claro, a 
Assembleia Nacional Constituinte. E nós, parlamenta-
ristas, éramos maioria, tanto que passamos o plebisci-
to e passamos a medida provisória, convictos de que 
íamos ganhar, mas o povo entendeu diferente. Isso é 
processo democrático. E na Constituinte, mesmo, eu 
me lembro de que nós tínhamos o entendimento claro 
de que ia passar o parlamentarismo. Mas o resultado 
das urnas no plebiscito foi totalmente diferente. Então, 
eu cumprimento V. Exa. Tive a alegria de estar lá, com 
V. Exa, naquele momento histórico, momento bonito 
da democracia e da própria história do nosso País. E 
eu aproveito este momento também para dizer duas 
coisas. Primeiro, o projeto que V. Exa lembra e traz ao 
debate é um projeto que interessa ao Estado e ao País, 
e só pode ter de nossa parte, tenho certeza, o apoio. 

E eu avanço, Senador Aloysio, dizendo que eu 
tive a alegria de ser provocado pelo Senador Ruben 
Figueiró para relatar um projeto dele. Quando ele me 
pediu para relatar o projeto, eu fui olhar um pouquinho 
a sua história pessoal mais recente, e disseram-me: “A 
história dele é uma história bonita.” V. Exª é advogado, 
membro do Tribunal de Contas do seu Estado, empre-
sário do setor agropecuário – vou dizer agora o porquê 
disso –, e teve a ousadia, numa forma propositiva, de 
apresentar um projeto que está sendo embalado por 
todos os comerciários do País. Já me perguntaram: 
“Paim, o projeto é muito bom. Quem vai relatar?” Eu 
disse: “Ele me pediu para relatar.” E eu já pedi o pare-
cer favorável. Creio que até terça-feira devolverei para 
a comissão. Esse é um projeto que vai garantir a todo 
comerciário, no mínimo, 4% de comissão na venda; no 
mínimo. É claro que a livre negociação coletiva pode 
assegurar um percentual acima. V. Exª, que é de um 
setor que trata de vendas, é o autor e está dizendo: “Eu 
pagarei, no mínimo, 4% e quero que todos paguem”. Por 
isso, eu só tenho que cumprimentá-lo. Estou orgulhoso 
de ser relator do seu projeto. Já pedi à consultoria do 
Senado parecer favorável à matéria, que está tendo 
o apoio de todos os comerciários do País. Por isso, 
mais uma vez, só posso render homenagens a V. Exª.

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

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – V. Exª me permite?

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Como não, Senador Aloysio?

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Só um pos tscriptum ao meu aparte. V. Exª está 
tão a par do tema que acertou na mosca o preço do 
botijão de gás de cozinha aqui no Distrito Federal: 

R$55,00 foi o que me custou um botijão de gás, que 
eu comprei na segunda-feira à noite. Ao ser surpreen-
dido pela falta de gás, enquanto preparava uma mas-
sa, uma macarronada para o jantar da família, liguei 
e comprei um botijão, que me custou R$55,00. V. Exª 
acertou na mosca.

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

Imaginem, Srs. Senadores Aloysio Nunes e Paulo 
Paim, como eu fico sensibilizado com o aparte de V. 
Exªs. Isso enriquece o meu pronunciamento. Vejo no 
aparte de V. Exªs...

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – ... 

um incentivo à minha atividade parlamentar nesta Casa.
Eu sinto aqui como se estivesse nos meus velhos 

tempos na Assembleia Legislativa do então Mato Gros-
so uno, onde existia um ambiente de camaradagem, 
de respeito e de luzes para a orientação de um Parla-
mentar, à época, como era eu, ainda novato na Casa.

Eu me honro muito com a distinção que V. Exªs 
me conferem com os apartes que proferiram.

E quero também dizer ao Senador Aloysio que, 
se nós vencermos essa nossa ideia da implantação do 
gasoduto até Brasília, V. Exª não pagará mais R$55,00, 
não.Pagará, no máximo, R$25, e que já sairá caro. 

Sr. Presidente, eu fico muito grato também à 
atenção de V. Exª e espero que essas duas propostas 
que acabo de apresentar mereçam, com o apoio de V. 
Exª, uma tramitação rápida nesta Casa. 

Muito obrigado a todos e um bom final de sema-
na, com as nossas homenagens às mulheres, que são 
a cellula mater desta Nação. 

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

Eu convidaria o Senador Paim ou o Senador 
Aloysio Nunes para assumir a Presidência para que 
eu possa fazer um pronunciamento.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É com satisfação que passamos a palavra neste 
momento àquele que foi Vice-Presidente desta Casa 
e é Senador do Acre, para orgulho de todos nós, Se-
nador Anibal Diniz.

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

Sr. Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, Srs. 
Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rá-
dio Senado, eu quero aproveitar a sessão de hoje para 
apresentar uma reflexão a mais a respeito do tema que 
tem sido priorizado esta semana, que é exatamente a 
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condição da mulher na sociedade brasileira e os im-
portantes passos que foram dados no sentido de con-
quistas importantes, espaços de poder ocupado, mas 
também os desafios que temos pela frente.

O Senador Aloysio Nunes disse que não faria 
essa homenagem hoje, que participaria de um ato, 
em São Paulo, e aproveitou para fazer uma reflexão 
sobre o que ele chamou de indústria da falência no 
Governo brasileiro, apontando números relacionados 
ao BNDES, à Petrobras e a outras empresas estatais, 
apontando o que, na sua reflexão, traduz um fracasso 
do Governo brasileiro.

A democracia tem essa vantagem, porque permite 
que diferentes pontos de vista sejam apresentados em 
relação ao mesmo assunto, porque todo ponto de vista 
nada mais é do que a vista a partir de um ponto. E se 
o PSDB do Líder Aloysio Nunes Ferreira vê o Brasil 
hoje como uma indústria da falência, nós, ao contrário, 
do Partido dos Trabalhadores e de partidos aliados do 
Presidente Lula e da Presidenta Dilma, temos mostrado 
com muita consistência que o Brasil dos últimos dez 
anos está muito melhor do que o Brasil deixado por 
Fernando Henrique Cardoso, quando do término dos 
seus oito anos de mandato.

Num comparativo que sempre fazemos entre os 
dois governos, o Governo do PSDB e o Governo do PT, 
o Governo do PT produziu infinitamente mais resultados.

E sobre esse assunto, Senador Paim, estarei aqui 
para falar, na segunda-feira. Quero aprofundar esse 
debate, porque é muito importante que a sociedade, 
de maneira serena, de maneira tranquila, possa ouvir 
argumentos diferenciados e fazer o comparativo dos 
números, porque nada mais eloquente, nada mais cla-
ro do que fazer um comparativo dos números do que 
foi conseguido ao longo dos oito anos do governo de 
Fernando Henrique e o que foi conseguido ao longo 
dos dez anos dos Governos de Lula e Dilma.

E eu não tenho a menor dúvida de que os nú-
meros são amplamente favoráveis aos Governos de 
Lula e Dilma, tanto é que os índices de aprovação, 
tanto de Lula quanto de Dilma, superaram todos os 
recordes, e estamos vivendo um momento de grande 
respeitabilidade do Governo da Presidenta Dilma no 
plano nacional.

E mais, Paim, eu posso citar aqui apenas um 
número como comparativo.

O crescimento econômico, a partir do PIB, do 
Governo brasileiro, entre 2006 e 2011, foi de 5,1%, o 
crescimento médio, mas as conquistas sociais gera-
das por esse crescimento são comparáveis às de um 
país que teve um crescimento de 13%. 

Ou seja, o Brasil, no período de Lula e no período 
de Dilma, cresceu com distribuição de renda, e isso fez 

toda a diferença, pois retirou milhares e milhares de 
pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza. Eram 
pessoas que estavam impossibilitadas de participar do 
mercado, pessoas que estavam excluídas, que eram 
anônimas, que não tinham sequer uma identidade, e o 
governo do Presidente Lula, o Governo da Presidenta 
Dilma olhou para essas pessoas. E continua olhando, 
porque o objetivo, até o final do Governo da Presiden-
ta Dilma, é a gente ter a erradicação da miséria e da 
fome, da pobreza absoluta. Esse é um alvo que é in-
finitamente mais importante do que ter um PIB muito 
elevado sem distribuição de renda. 

Quando se faz aquela comparação entre os pa-
íses ascendentes, comparando o Brasil com a China, 
com a Índia, com a Rússia, esses países tiveram cres-
cimento econômico de PIB maior do que o Brasil, mas 
não tiveram a distribuição de renda e a preocupação 
de políticas sociais que teve o Brasil. Isso faz toda a 
diferença. Então, a gente vai poder fazer esse debate 
porque é um debate muito importante, interessante. 
Penso que esse é um debate ideológico, é um debate 
que mostra qual é a prioridade do governo Lula, do 
Governo da Presidenta Dilma e qual foi a prioridade 
dos governos do PSDB.

Hoje, a Petrobras é criticada por ter reduzido o 
seu lucro de R$33 bilhões, em 2011, para R$21 bilhões, 
em 2012. Veja só que teve uma redução do lucro. Não 
é uma empresa deficitária. Pelo contrário, a Petrobras é 
um orgulho nacional, é o patrimônio nacional de maior 
vulto e certamente vai continuar sendo essa referên-
cia positiva para o povo brasileiro, e o PSDB critica a 
diminuição do lucro, mas veja só que, no governo do 
Fernando Henrique, Petrobras e outras empresas na-
cionais estavam ameaçadas de privatização.

O governo tucano foi caracterizado pela privata-
ria, tanto é que surgiu o livro A Privataria Tucana, que 
traduz todo o esforço empreendido no sentido de pri-
vatizar as empresas, porque não se tinha preocupação 
social. E, hoje, graças à Petrobras ser um patrimônio 
nacional é que temos gasolina subsidiada para todo 
o povo brasileiro. Imagine só se fosse uma empresa 
privatizada, voltada só para o lucro, quanto um cidadão 
brasileiro estaria pagando hoje por um litro de gasolina!

Então, Senador Paim, faço essa introdução exa-
tamente para deixar claro que não tem afirmação das 
lideranças do PSDB nesta Casa que não tenha res-
posta dos integrantes da bancada do Partido dos Tra-
balhadores, dos integrantes da Base Aliada da Presi-
denta Dilma aqui. 

Mas, a minha intenção central, o objetivo pelo 
qual nós estamos aqui hoje realmente é prestar essa 
homenagem às mulheres. É a isso que eu pretendo 
me dedicar a partir de agora, pedindo licença a todas 
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as pessoas que estão nos assistindo pela TV Senado, 
estão nos ouvindo pela Rádio Senado para fazer um 
pronunciamento que é a continuidade de uma reflexão 
que temos feito ao longo desta semana, que é uma 
semana dedicada às mulheres.

Então Senador Paim...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Anibal Diniz, permita-me, antes que V. 
Exª entre no tema. 

Eu fiz um aparte ao Senador Aloysio Nunes por-
que eu sempre tive o BNDES, a Caixa Economia Fe-
deral e o Banco do Brasil como os bancos que im-
pulsionam a economia e que têm responsabilidade 
social. Eu fique preocupado com a série de números 
e dados que ele levantou. Tanto que percebi que não 
eram bilhões e ele reconheceu que eram milhões. E 
por isso tive o cuidado – até comuniquei V. Exª – de 
pedir o pronunciamento, solicitar ao BNDES; pretendo 
fazer um pronunciamento na segunda-feira, dando o 
escopo, a realidade do BNDES pela responsabilida-
de que nós temos com esse banco. Todo mudo sabe 
que, no momento da grande crise europeia, foi devido 
ao BNDES, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica 
Federal que lá fora era dito: o Brasil acertou por esses 
bancos não terem sido privatizados. 

Quero só cumprimentar V. Exª. E faço questão 
de ouvir agora o seu pronunciamento sobre o dia 8 
de março.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do Senador Paim.

Nesta semana dedicada as mulheres, o momen-
to é mais que oportuno para uma reflexão sobre a 
condição da mulher no Brasil e no mundo atual. Cabe 
uma reflexão sobre as conquistas empreendidas pe-
las mulheres desde o longínquo 8 de março de 1857, 
quando mais de uma centena delas foram queimadas 
numa fábrica de tecido de Nova Iorque.

Vivemos novos tempos, com mais participação 
da mulher na política, nas empresas, no mundo do 
trabalho, no Judiciário, mas ainda temos que conviver 
com a triste realidade do aumento da violência contra 
as mulheres.

Infelizmente, ainda neste ano de 2013, depois 
de toda a revolução sexual, das lutas feministas, da 
entrada de milhões de mulheres no mercado de tra-
balho, ainda não temos a tão sonhada igualdade de 
gênero. A condição das mulheres, principalmente no 
trabalho, ainda é bastante desigual, quando compa-
rada à condição dos homens. E a pergunta é simples: 
se o trabalho é o mesmo, por que o salário pago aos 
homens é maior do que aquele pago às mulheres? 
Se a atribuição for a mesma, o salário deve ser igual.

Senador Paim, no seu pronunciamento, V. Exª 
fez menção às matérias que estão em tramitação 
aqui, na Casa. 

Ontem mesmo, eu reafirmei aqui o compromis-
so, assumido pela Senadora Lídice da Mata, que é a 
Relatora da PEC das domésticas, de que, neste mês 
de março, nós, Senadores, vamos aprovar aqui, no 
Senado, a PEC das domésticas, para garantir condi-
ção de salário igual. As conquistas que são extensivas 
aos trabalhadores de outras categorias também serão 
usufruídas pelas empregadas domésticas a partir da 
aprovação dessa lei, e, em outras matérias que tra-
tam do tratamento igual aos trabalhadores, também 
estaremos somando esforços, principalmente sendo 
pautadas por V. Exª, Senador Paim, que é a pessoa 
deste Senado que mais conhece da relação social do 
trabalho e que tem um acúmulo que nos ajuda, nos 
guia, nos dá orientação. Certamente, vamos trabalhar 
contigo em defesa dos trabalhadores e das trabalha-
doras aqui, no Senado Federal.

O último censo demográfico do IBGE, de 2010, 
constatou que o rendimento médio mensal das mu-
lheres com carteira profissional assinada é 30% infe-
rior ao rendimento dos homens com a mesma idade 
e mesmo nível de formação. 

Essa é uma realidade que precisa mudar porque 
as diferenças entre homens e mulheres denunciadas, 
entre outras coisas, pela remuneração desigual, têm 
repercussões para além da vida individual de uma 
mulher e sua família, com reflexo direto no conjunto 
da sociedade.

No Brasil e em diversos países da América Lati-
na, as mulheres continuam tendo menor participação 
nas atividades econômicas e maior participação no 
trabalho informal e entre a população desempregada.

As consequências dessa situação são enormes. 
Pesquisa realizada por uma instituição ligada ao Pnud 
– Programa Nacional das Nações Unidas para o De-
senvolvimento, em parceria com o Governo brasileiro, 
aponta a desigualdade salarial entre homens e mulhe-
res como uma das causas determinantes da pobreza 
na América Latina. De acordo com esse trabalho, se os 
dois gêneros tivessem salários equilibrados, a propor-
ção de pobres no Brasil cairia em cerca de 20%. Como 
afirmou em artigo recente o ex-Ministro da Fazenda 
da Colômbia, o economista Botero Montoya, ao tratar 
das conclusões do simpósio sobre mercados emergen-
tes da Universidade de Oxford em 2013, “a igualdade 
de gênero é parte essencial da modernidade”. Repito 
essa frase: “a igualdade de gênero é parte essencial 
da modernidade”. 

Para ele, aspectos da problemática do desenvol-
vimento têm estreita relação com a consolidação dos 
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direitos da mulher e o avanço em direção à igualdade 
de gênero. É o caso de objetivos como melhor distri-
buição de renda, equidade social, ampla disponibilida-
de de serviço de saúde e de educação, redução das 
taxas de mortalidade materno-infantil, busca de pleno 
emprego e a melhoria dos índices que medem o nível 
de bem-estar da população.

As desigualdades de gênero são mais preocupan-
tes quando sabemos que é cada vez maior o número 
de mulheres que assumem o papel de chefe da família. 
De acordo com a síntese de indicadores sociais divul-
gada pelo IBGE ao final do ano passado, a proporção 
de famílias chefiadas por mulheres cresceu mais do 
que quatro vezes nos últimos dez anos. Entre casais 
que possuem filhos, o índice de autoridade feminina 
subiu de 3,4% para 18,4% do total. Mas o índice cres-
ceu muito também entre casais sem filhos. Passou de 
4,3% para 18,3%. Em 1996, 20,81% dos lares brasi-
leiros tinham uma mulher como chefe. No censo reali-
zado em 2000, a percentagem subiu para 26,55%. Já 
o Pnad, levantamento mais recente do IBGE, aponta 
que 37,4% das famílias brasileiras têm uma mulher 
como pessoa de referência. Num quadro como esse, 
que tende a se afirmar cada vez mais, políticas que 
promovam e assegurem a igualdade de gênero se fa-
zem imprescindíveis e inadiáveis.

No Simpósio sobre Mercados Emergentes, reali-
zado, este ano, pela Universidade de Oxford, na Ingla-
terra, com a participação de representantes do mundo 
acadêmico, do setor empresarial, da sociedade civil e 
de pessoas dos cinco continentes, foram definidos pa-
râmetros que permitem mensurar o grau de igualdade 
de gênero vigente num país. 

De acordo com as conclusões do simpósio, para 
isso devem ser levados em consideração os seguintes 
indicadores: a plenitude dos direitos políticos e civis da 
mulher e a eficácia das normas judiciais para garantir 
a sua vigência; o acesso universal à educação secun-
dária e superior, assim como a sistemas de saúde de 
boa qualidade; o nível equilibrado de participação no 
trabalho e equidade na remuneração; presença em 
posições de direito no governo e em empresas; índi-
ces de mortalidade materno-infantil e taxa de fecun-
didade aceitáveis. 

A serem observados esses critérios, além da er-
radicação da violência contra a mulher, percebemos 
que temos muito ainda por fazer na busca da igualdade 
de gênero no Brasil. 

Muitas conquistas aconteceram. As ações do 
Governo da Presidenta Dilma, muito bem apresenta-
das pelas três Ministras que estiveram conosco esta 
semana, na Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, apontam para isso. Muitos passos 

importantes foram dados, muitos mecanismos de de-
fesa da mulher brasileira foram criados ao longo dos 
últimos dez anos. A própria Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República, que 
completou dez anos, é uma prova dessas conquistas. 

Então, muitos passos importantes foram dados, 
muitas conquistas foram empreendidas, mas temos mui-
to o que fazer. Por isso, defendo que este 8 de março 
e todos os demais não sejam marcados no calendá-
rio apenas como uma data comemorativa, mas como 
uma data símbolo da luta, um momento para que as 
vozes se façam ouvir e uma tomada de consciência e 
responsabilidade aconteça. 

É preciso, Senador Paim, somando todos os es-
forços das pessoas de bem, que consigamos eliminar, 
ou pelo menos diminuir, o preconceito, que é históri-
co, que é cultural, mas que tem que ser diminuído no 
sentido de se reconhecer a importância do papel da 
mulher na sociedade, para que essa sociedade seja 
mais justa, mais sensível, possa ter uma leitura mais 
precisa dos passos que precisam ser dados. 

Ontem mesmo defendi aqui nesta tribuna a im-
portância de a gente fazer a reforma política para que 
haja mais igualdade na disputa e para que a gente 
tenha maior representatividade feminina na Câmara 
Federal, no Senado da República e também nas as-
sembleias legislativas e nas câmaras de vereadores. 

Quando se fala de reforma política genericamen-
te, parece-me que ela não consegue se traduzir, mas 
quando a gente desce aos pontos específicos defen-
didos pelo Partido dos Trabalhadores, a gente vê uma 
atenção especial para com a mulher. 

Por exemplo, quando nós defendemos o voto em 
lista, com alternância de gênero, nós estamos permi-
tindo que, se isso fosse aprovado, se conseguíssemos 
a sensibilização do conjunto dos parlamentares para 
aprovar o voto em lista, com alternância de gênero, nós 
estaríamos permitindo um equilíbrio maior de gênero 
na representação parlamentar. Quando nós defende-
mos o financiamento público de campanha, e, para 
isso, não há outra forma de ser feito se não com uma 
lista preordenada de candidatos e candidatas, quando 
nós defendemos esse financiamento público, é exata-
mente para permitir condições iguais para as disputas 
entre homens e mulheres e ao mesmo tempo também 
condições iguais para candidatos pobres com outros 
candidatos de posse. 

Quando nós defendemos o financiamento público, 
nós estamos defendendo o fortalecimento da demo-
cracia. É isso! E o fortalecimento da democracia só vai 
acontecer se nós tivermos um esforço no sentido de 
garantir o equilíbrio de gênero na representatividade 
parlamentar. 
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E agora, Senador Paim, partindo para a finaliza-
ção deste meu pronunciamento, eu gostaria de prestar 
uma homenagem às mulheres do meu Estado, o Esta-
do do Acre. E lembrar que temos registro de grandes 
conquistas femininas ao longo dos tempos no nosso 
Estado e na política do nosso Estado.

Foi o Acre que teve a primeira mulher negra 
como Senadora da República, essa mulher foi Laélia 
Alcântara, que assumiu o mandato, ainda que interi-
namente, entre os meses de abril e agosto, de 1981, 
substituindo o Senador Adalberto Sena, que havia se 
afastado do cargo por motivo de saúde. Também veio do 
Acre mais uma mulher Senadora, tivemos a Senadora 
que era educadora, Íris Célia Cabanellas Zannini, que 
assumiu também por alguns meses aqui a condição 
de Senadora da República. Foi também no Estado do 
Acre que a mulher brasileira obteve pela primeira vez 
uma participação como governadora de Estado, foi a 
Governadora Iolanda Ferreira Lima, a primeira mulher 
a governar uma Unidade da Federação brasileira, entre 
os anos 1986 e1987, substituindo o Governador Na-
bor Teles da Rocha Júnior que, por sinal, foi o primei-
ro Governador eleito no Acre após o golpe militar de 
1964 porque tivemos um longo período em que não 
havia eleição para Governador e, quando voltamos a 
poder votar, em 1982, naquele Estado, para Governa-
dor, o eleito foi o Governador Nabor Teles da Rocha 
Júnior, tendo como vice a Governadora Iolanda Lima 
que, posteriormente, assumiu entre, 1986 e 1987, na 
condição de Governadora. 

Do Acre também veio a nossa companheira, na 
época, do Partidos dos Trabalhadores, Marina Silva, 
uma negra de lutas, mulher pobre, militante da socie-
dade, com uma participação muito importante no movi-
mento ambiental, sócio-ambiental e também junto aos 
professores, junto à sociedade civil organizada e ela 
se tornou Senadora da República em 1994, depois foi 
reeleita Senadora e se transformou em Ministra do Meio 
Ambiente do Governo do Presidente Lula. A ex-Ministra 
e ex-Senadora Marina Silva é mais um exemplo de uma 
grande mulher acriana que detém hoje a admiração, 
o respeito e o carinho de todo o povo brasileiro. São 
todas mulheres que merecem o nosso respeito. 

Temos também uma participação, Senador Paim, 
V. Exª, em seu pronunciamento, mostrou os percentuais 
hoje de participação das mulheres naquelas funções 
que passam por concurso público, que são as funções 
de Estado. Temos um aumento considerável do número 
de mulheres como desembargadoras dos tribunais de 
Justiça dos Estados, temos uma presença marcante 
de mulheres hoje nos tribunais superiores, STJ e STF.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Como delegadas, que até não citei.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Como 
delegadas, exatamente.

Há poucos dias, o Fantástico mostrou uma re-
portagem muito interessante sobre o quanto que há 
delegadas atuando e fazendo cumprir a lei de maneira 
muito enérgica, com muita competência. Quer dizer, 
quando há a oportunidade de elas disputarem em 
pé de igualdade, elas ocupam certamente o espaço, 
porque são tão competentes quanto os homens e, às 
vezes, por sua aplicação, por sua dedicação, por seu 
esforço para fazer várias coisas ao mesmo tempo, 
elas acabam tendo até uma desenvoltura melhor do 
que a dos homens.

Então, temos que reconhecer que onde há igual-
dade de disputa, elas conseguem maior participação. 
E tenho certeza de que vamos procurar cada vez mais 
atuar no Parlamento para garantir essa igualdade de 
condições na hora da disputa por espaço de poder, 
por espaço de liderança. É um direito inalienável das 
mulheres poderem se fazer representar com equilíbrio 
de gênero em todas as situações.

Senador Paim, falamos das mulheres do mundo, 
das conquistas todas das mulheres do nosso País, 
das mulheres do nosso Estado, mas temos que falar 
também das mulheres da nossa vida. 

E, para finalizar, eu presto aqui uma homenagem 
às mulheres que estão à minha volta e que têm contri-
buído, desde o meu nascimento, para que eu pudesse 
reunir as condições que me permitiram chegar até aqui. 
Desde os cuidados com a alimentação, com a saúde, 
com a educação, para que eu pudesse estar aqui hoje 
falando para V. Exª e para as pessoas que nos acom-
panham pela TV Senado e pela Rádio Senado.

Então, eu quero reconhecer aqui a Elisângela 
Pontes, que é minha esposa, as minhas duas filhas, 
Ana Beatriz e Janaína, as minhas irmãs. Eu sou de uma 
família grande, Paim, cinco homens e cinco mulheres 
e eu quero homenagear aqui as cinco mulheres que 
são minhas irmãs, Luíza, Heloína, Mariquinha, Sônia 
e Leila, e quero homenagear também, de maneira 
póstuma, minha mãe, Querubina de Lourdes Rocha 
Diniz, que não está mais no nosso convívio. 

E quero fazer uma homenagem especial à minha 
tia Inhana, que mora no Paraná, na cidade de Luizia-
na, e é a última remanescente de sua geração. Ela é 
a única viva da família do meu pai, e deve completar, 
se Deus quiser, no próximo 27 de maio, 103 anos de 
idade. E o mais interessante, Senador Paim, é que no 
último aniversário dela, de 102 anos, eu pude estar pre-
sente e fiquei bastante impactado com a capacidade 
de reunir informações que ela tem. Para uma pessoa 
com 103 anos de idade é muito natural que tenha di-
ficuldade de expressar um raciocínio completo. Mas, 
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no caso da tia Inhana, ficamos muito felizes, porque 
conseguimos conversar com ela e ela contar histórias 
com início, meio e fim, com uma lógica própria de quem 
está absolutamente com suas condições mentais em 
dia. Ela está muito, muito ativa, e merece o nosso total 
carinho, nosso total respeito. 

Então, minha homenagem a essa mulher lutado-
ra, uma pioneira, que mora lá na cidade de Luiziana. 
Minha tia Inhana, irmã mais velha do meu pai, única 
pessoa viva da família, a quem me referencio muito, 
porque, querendo ou não, temos que reconhecer as 
nossas origens e procurar sempre valorizá-las, porque, 
no pacto de gerações, funciona assim: obtemos o co-
nhecimento, a sabedoria, das pessoas mais idosas para 
levarmos esse legado às futuras gerações. E eu quero 
dizer que aprendo muito, sempre que possível, com as 
pessoas mais velhas, particularmente, com essa minha 
tia Inhana, de 103 anos. É uma pessoa que nos ensi-
na muito. Todas as vezes que nos encontramos, ela dá 
boas instruções a respeito do nosso passado, para nos 
fazer mergulhar nele e respeitá-lo cada vez mais, para 
projetarmos melhor o nosso presente, o nosso futuro.

Então, Senador Paim, termino, fazendo um cumpri-
mento especial a todas as mulheres: as mulheres brasi-
leiras, as mulheres acrianas. Que Deus abençoe imen-
samente o nosso País, o nosso Estado democrático de 
direito, para que reconheçamos os direitos das mulheres, 
para que possamos ter autoridades vigilantes, com com-
promisso e atitude para fazer valer a Lei Maria da Penha.

É preciso que os agressores de mulheres se-
jam exemplarmente punidos, porque temos que ba-
nir do mundo a violência contra a mulher. E o Brasil 
deu passos muito importantes nesse sentido. A Lei 
Maria da Penha é uma lei muito rígida, no sentido de 
estabelecer a punição adequada a quem agride, de 
qualquer forma, a mulher; quem atenta contra a vida 
da mulher. E temos que exigir das autoridades a apli-
cação completa do que prevê a Lei Maria da Penha 
em cada uma das situações. E, no mais, temos que 
torcer para que, com esforço de homens e mulheres, 
vivendo harmoniosamente e carinhosamente, possa-
mos construir uma sociedade melhor para todos, para 
homens e mulheres, e, assim, a nossa democracia, a 
nossa sociedade dos sonhos, que é uma sociedade de 
iguais. Estaremos ajudando a construí-la, de maneira 
solidária – homens e mulheres.

Parabéns a todas as mulheres. Que Deus aben-
çoe a todas as mulheres brasileiras e acrianas.

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

– Muito bem, Senador Anibal Diniz, pelo seu pronun-
ciamento, defendendo, inclusive, o BNDES, e avan-
çando, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Senador Anibal Diniz, se me permite, tenho muito 
orgulho em dizer que, no meu gabinete, nas posições 
de comando, as mulheres são maioria. E eu tenho uma 
assessoria brilhante. Para elas, não tem hora. Quando 
eu fiquei na Comissão de Orçamento: “O Senador tem 
que ficar até as dez, nós estaremos lá”. Os pronuncia-
mentos, eu não vou citar o nome, senão eu teria que 
citar o nome de todas, mas, nas posições de comando 
do meu Gabinete, a maioria, de fato, são mulheres. 

E eu pensava aqui comigo que há tantas mudan-
ças no mundo: temos já uma Presidenta da República, 
para orgulho de todos nós, a Presidenta Dilma; temos 
mulheres chegando à mais alta Corte do Judiciário, 
também na Presidência e, quem sabe um dia – não sei 
se a nossa geração vai pegar – uma papisa. A gente 
fala tanto do Papa, do Papa, quem sabe a Igreja não 
fará mudanças que um dia, no primeiro escalão da 
própria Igreja, se considere a possibiidade de uma 
mulher estar lá.

Claro que não somos nós que vamos decidir; a 
Igreja é quem decide, mas Cristo, quando olha, vê o 
homem e a mulher na igualdade, na sua grandeza. E 
por que não levantarmos a possiblidade – claro que a 
Igreja Católica Apostólica Romana, pela sua história, 
é que vai apontar caminhos – de uma papisa. Sempre 
se fala na substituição do Papa. Em nenhum momento, 
ao longo das nossas vidas – eu pelo menos não vi –, 
vimos a reflexão sobre a posibilidade de que, nessa 
linha do sacerdócio, possamos ter no primeiro escalão, 
um dia, quem sabe, também, uma mulher. 

É uma reflexão que eu deixo para todos nós, mas 
é uma decisão que quem vai tomar é o alto clero. De-
ixo uma homenagem a todas as mulheres do Brasil e 
do mundo na linha do que V. Exª fez. Permita-me dizer 
que, quando V. Exª lembra as mulheres que estão à 
sua volta e dos seus familiares, entendi que V. Exª quis 
fazer uma homenagem a todas as mulheres que cer-
cam a todos nós na figura das mulheres da sua família.

Então, eu me somo à sua homenagem, esten-
dendo a todas as mulheres que cercam a todos nós, 
porque sem as mulheres, com certeza, nós não es-
taríamos aqui.

Parabéns a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-

do, Senador Paim. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Não havendo mais nada a tratar, damos por 
encerrada a sessão desta sexta-feira, 8 de março, dia 
internacional de luta em benefício das mulheres. 

Que Deus abençoe a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 8 minutos.)



08640 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08641 



08642 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08643 



08644 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08645 



08646 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08647 



08648 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08649 



08650 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08651 



08652 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08653 



08654 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08655 



08656 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08657 



08658 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08659 



08660 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08661 



08662 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08663 



08664 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08665 



08666 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08667 



08668 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08669 



08670 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08671 



08672 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08673 



08674 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08675 



08676 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08677 



08678 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08679 



08680 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08681 



08682 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08683 



08684 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08685 



08686 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08687 



08688 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08689 



08690 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08691 



08692 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08693 



08694 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08695 



08696 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08697 



08698 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08699 



08700 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08701 



08702 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08703 



08704 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08705 



08706 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08707 



08708 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08709 



08710 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08711 



08712 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08713 



08714 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08715 



08716 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08717 



08718 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08719 



08720 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08721 



08722 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08723 



08724 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08725 



08726 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08727 



08728 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08729 



08730 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08731 



08732 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08733 



08734 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08735 



08736 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08737 



08738 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08739 



08740 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08741 



08742 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08743 



08744 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08745 



08746 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08747 



08748 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08749 



08750 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08751 



08752 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08753 



08754 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08755 



08756 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 9 08757 



08758 Sábado 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



08948 Terça-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

Ata da 25ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 11 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Casildo Maldaner e Luiz Henrique

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e 
encerra-se às 17 horas e 55 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 137, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do RISF, 
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 289 de 2008 
(Altera o § 2º do art. 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil, para dispensar o em-
presário e a sociedade optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – Simples Nacional da obrigação de seguir um 
sistema de contabilidade e de levantar anualmente o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico), pro-
jeto este de minha autoria.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – A Presidência defere o requerimento que aca-
ba de ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 138, DE 2013

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 215, I, a, e 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, solicitamos infor-
mações ao senhor Ministro de Minas e Energia, Edison 
Lobão, que ouvindo a Senhora Presidente da Petróleo 
Brasileiro S/A (Petrobras), preste informações, no pra-
zo regimental de 30 dias, sobre os investimentos da 
estatal no Estado do Mato Grosso do Sul, com espe-
cial destaque para aqueles destinados à produção e 
transporte de Gás Natural, bem como dados precisos 

sobre os motivos que inviabilizaram ou não deram se-
quência aos projetos de viabilidade técnica e econô-
mica visando a implantação de unidades separadoras 
de gás ao longo Gasoduto Brasil-Bolívia, no Estado 
do Mato Grosso do Sul. Também questionamos se há 
projeto ou intenção de implantar do Tronco Corumbá/
Porto Alegre e em território sul-mato-grossense, de 
Ramal para Mato Grosso (Cuiabá) e para Goiás (Goi-
ânia) e Distrito Federal (Brasília). 

Justificação

Os negócios da Petrobras envolvem cifras bilio-
nárias e os negócios da empresa representam impor-
tantes impactos sobre agregados macroeconômicos 
como o produto brasileiro, o nível de emprego, a ba-
lança comercial, entre outros.

Um dos diversos negócios da Petrobras diz res-
peito à produção, transporte e comercialização de Gás 
Natural. Nesse contexto, cabe ressaltar a importância 
do gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL) para economia 
brasileira, sendo sua implantação uma das principais 
realizações brasileiras no que tange ao transporte de 
hidrocarbonetos por longas distâncias. Esse gasoduto 
compreende uma distância de 2.593 km de extensão 
em território brasileiro, e atravessa o território de cinco 
estados brasileiros, dentre eles o Estado do Mato Gros-
so do Sul, onde percorre aproximadamente 600 km.

Ocorre que a operação do gasoduto pela Pe-
trobras denota, não obstante a busca contínua e in-
cessante da estatal pela eficiência operacional, uma 
situação que afronta esse intento. Isso porque, no 
Estado do Mato Grosso do Sul, onde não há Separa-
dora de Gás instalada no gasoduto, o gás segue para 
outras regiões do País, sem que dele se utilize para 
consumo a população sul-mato-grossense de forma 
direta. A título de informação, o GLP (gás de cozinha) 
consumido intensamente no Mato Grosso do Sul vem 
de Paulínia/SP, complexo petrolífero este que recebe 
o gás para o GLP proveniente das bacias situadas ao 
Sul da Argentina e não do Gasoduto Bolívia/Brasil. Tal 
fato provoca uma operação logística de transporte que 
eleva substancialmente o custo do gás consumido pela 
população de Mato Grosso do Sul. 
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A direção da Petrobras já dispõe de estudos e 
projetos para a implantação de unidades separadoras 
no Mato Grosso do Sul, isto desde a década de 90 do 
século passado, mas parece carecer de vontade polí-
tica para levar a cabo essa iniciativa. No passado não 
recente a Petrobras declarou que a unidade separado-
ra do gasoduto no Estado do Mato Grosso do Sul era 
inviável, pois sua rentabilidade estimada era da ordem 
de, apenas, 10% ao ano, inferior a taxa de corte da 
rentabilidade utilizada para aprovação de projeto pela 
Petrobras à época. Entretanto, com o crescimento da 
economia de todo o país nos últimos anos e com as 
mudanças que vem acontecendo no mercado, às con-
dições econômicas mudaram, e projetos de viabilidade 
anteriormente rejeitados podem apresentar resultados 
diversos daqueles obtidos na década de 1990.

Portanto, é oportuno para se retomar esses estu-
dos e, caso as expectativas dos sul-mato-grossenses 
estiverem corretas, se implementar as tão desejadas 
Unidades Separadoras do GASBOL no Estado do Mato 
Grosso do Sul, relevantes não apenas para a região 
Centro-Oeste, mas para todo o Brasil.

É consabido que o gás boliviano, além dos sub-
produtos propano e butano (GLP), se explorados por 
unidade separadora, poderá proporcionar a extração de 
outras riquezas ao redor de 100 subprodutos, alguns 
de utilização imediata para as atividades agropecuá-
rias da região, como exemplo, a ureia. Há também – o 

que é importante – a possibilidade do sangramento do 
gasoduto em algum trecho do território sul-mato-gros-
sense para a implantação de ramais que se destinem 
aos estados do Mato Grosso e Goiás e deste atingir o 
Distrito Federal; também em outro ramal se estender 
para a região da Grande Dourados, Vale do Ivinhema, 
Cone Sul e Fronteira com a República do Paraguai, 
servindo uma região em franco desenvolvimento eco-
nômico e densidade populacional. As possibilidades de 
viabilidade econômica para a Petrobras são evidentes 
e imensas, falta apenas o desejo da empresa para en-
frentar o desafio. 

Diante do exposto, afigura-se imprescindível o 
encaminhamento do pedido de informações à direção 
da Petrobras, para que esta Casa exerça seu papel de 
indução do crescimento econômico e de promotor da 
integração nacional.

Assim sendo, confiamos no apoio da Mesa do 
Senado Federal para encaminhar à Petrobras o pre-
sente requerimento de informações.

Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – O parecer lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2013 (nº 

60/1999, na Casa de origem, da Deputada Iara Ber-

nardi), que dispõe sobre o atendimento obrigatório e 

integral de pessoas em situação de violência sexual.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – O Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2013, 
vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa; e de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício 
da Ministra de Estado do Meio Ambiente:

– Nº 144, de 4 de março de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 984, de 2012, de infor-
mações, de iniciativa da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle – CMA.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Senador Blairo Maggi, Presidente da CMA.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 74, DE 2013

Dispõe sobre a comercialização de sinali-
zador náutico em todo o território nacional. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Na embalagem e no invólucro de sinali-

zador náutico, constarão orientação sobre o modo de 
uso adequado e advertência escrita e ostensiva sobre 
os riscos inerentes a eventual manipulação indevida.

§ 1º A embalagem e o invólucro de sinalizador 
náutico conterão sinais gráficos ostensivos que indi-
quem os riscos de efeitos desastrosos advindos de 
sua manipulação incorreta.

§ 2º As disposições desta Lei aplicam-se igual-
mente a qualquer produto similar a sinalizador náutico. 

Art. 2º É proibida a exposição à venda de sina-
lizador náutico em local de altura inferior a um metro 
e meio do solo.

Art. 3º É proibida a venda de sinalizador náutico 
a menor de dezoito anos. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a venda 
de sinalizador náutico somente é permitida a quem 
apresente documento de identidade válido em todo o 
território nacional.

Art. 4º O sinalizador náutico só poderá ser vendi-
do por pessoa jurídica credenciada junto à autoridade 
competente.

§ 1º É proibida a venda de sinalizador náutico fora 
do estabelecimento comercial credenciado.

§ 2º A pessoa jurídica que comercializa sinaliza-
dor náutico manterá cadastro dos adquirentes desse 
artefato. 

§ 3º As informações constantes do cadastro de 
que trata o § 2º devem ser mantidas pelo prazo míni-
mo de cinco anos contado a partir da data de venda.

Art. 5º Sem prejuízo das sanções de natureza 
civil ou penal cabíveis, o descumprimento do disposto 
nesta Lei sujeitará o infrator às sanções administrativas 
constantes dos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Art. 6º A comercialização de sinalizador náutico 
no País será definida em regulamento específico.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação.

Justificação

Com esta iniciativa, pretendemos disciplinar a 
comercialização de sinalizadores náuticos em todo o 
território nacional e, com isso, evitar a ocorrência de 
casos extremos como o que vitimou, recentemente, um 
torcedor boliviano, adolescente de quatorze anos, que 
faleceu por ter sido atingido por um sinalizador náutico, 
disparado por outro adolescente, brasileiro de 17 anos. 

A repercussão dessa morte trágica ilustra a gra-
vidade da comercialização indiscriminada de sina-
lizadores náuticos, que podem, infelizmente, afetar 
qualquer pessoa.

Com o propósito de solucionar definitivamente 
essa questão, é mister limitar a venda desse artefato 
unicamente a maiores de idade devidamente identifi-
cados, pois o sinalizador náutico constitui um item im-
prescindível para a navegação e percursos em trilhas, 
a ser acionado em situação de emergência.

Para tanto, apresentamos este projeto de lei que 
torna obrigatória a orientação e a advertência escrita 
e ostensiva quanto aos possíveis efeitos desastrosos 
decorrentes da manipulação desses sinalizadores. 
Veda a exposição à venda de sinalizador náutico, em 
local de altura inferior a um metro e meio do solo. Pro-
põe, ainda, que esse artefato seja vendido somente a 
maiores de 18 anos. 

Na hipótese de desrespeito às disposições, o for-
necedor infrator fica sujeito às sanções administrativas 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – o Código 
de Defesa do Consumidor (CDC): multa; apreensão do 
produto; inutilização do produto; cassação do registro 
do produto junto ao órgão competente; proibição de 
fabricação do produto; suspensão de fornecimento de 
produtos ou serviço; suspensão temporária de ativi-
dade; revogação de concessão ou permissão de uso; 
cassação de licença do estabelecimento ou de ativi-
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dade; interdição, total ou parcial, de estabelecimento, 
de obra ou de atividade; e intervenção administrativa.

Nos termos do art. 57 do CDC, a multa – graduada 
segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida 
e a condição econômica do fornecedor – será aplicada 
mediante procedimento administrativo, revertendo para 
o fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, os valores cabíveis à União, ou para os fundos 
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor 
nos demais casos.

Ademais, a norma consumerista, em seu art. 63, 
tipifica como crime contra as relações de consumo 
omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade 
ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos 
invólucros, recipientes ou publicidade, estando previs-
ta a pena de detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa, no caso de violação a esse dispositivo. 

O CDC cuida, também, do dever de informar ao 
consumidor sobre os produtos que adquire, inclusive 
a respeito dos riscos que certos produtos apresentam 
à segurança dos consumidores (art. 31).

Por fim, este projeto de lei está em consonância 
com o princípio da ação governamental no sentido de 
proteger efetivamente o consumidor pela presença do 
Estado no mercado de consumo (CDC, art. 4°, inciso 
II, alínea c). 

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio 
dos nobres Pares para a aprovação deste projeto de 
lei, como forma de proteger a população contra riscos 
desnecessários.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997

Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Con-
sumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 
e segurança, a proteção de seus interesses econômi-
cos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela 
Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

 II – ação governamental no sentido de proteger 
efetivamente o consumidor:

c) pela presença do Estado no mercado de con-
sumo;

SEÇÃO II 
Da Oferta

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou 
serviços devem assegurar informações corretas, cla-
ras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidades, quantidade, compo-
sição, preço, garantia, prazos de validade e origem, 
entre outros dados, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

CAPÍTULO VII 
Das Sanções Administrativas 

(Vide Lei nº 8.656, de 1993)

 Art. 56. As infrações das normas de defesa do 
consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguin-
tes sanções administrativas, sem prejuízo das de natu-
reza civil, penal e das definidas em normas específicas:

 I – multa;
 II – apreensão do produto;
 III – inutilização do produto;
 IV – cassação do registro do produto junto ao 

órgão competente;
 V – proibição de fabricação do produto;
 VI – suspensão de fornecimento de produtos 

ou serviço;
 VII – suspensão temporária de atividade;
 VIII – revogação de concessão ou permissão 

de uso;
 IX – cassação de licença do estabelecimento 

ou de atividade;
 X – interdição, total ou parcial, de estabeleci-

mento, de obra ou de atividade;
 XI – intervenção administrativa;
 XII – imposição de contrapropaganda.
 Parágrafo único. As sanções previstas neste 

artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, 
no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas 
cumulativamente, inclusive por medida cautelar, ante-
cedente ou incidente de procedimento administrativo.

 Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo 
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor será aplicada me-
diante procedimento administrativo nos termos da lei, 
revertendo para o fundo de que trata a Lei n° 7.347, 
de 24 de julho de 1985, sendo a infração ou dano de 
âmbito nacional, ou para os fundos estaduais de pro-
teção ao consumidor nos demais casos.

 Parágrafo único. A multa será em montante nun-
ca inferior a trezentas e não superior a três milhões de 
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vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou 
índice equivalente que venha substituí-lo.

 Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo 
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor, será aplicada me-
diante procedimento administrativo, revertendo para o 
Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor 
nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, 
de 21.5.1993)

 Parágrafo único. A multa será em montante não 
inferior a duzentas e não superior a três milhões de 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), 
ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Pa-
rágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

 Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização 
de produtos, de proibição de fabricação de produtos, 
de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, 
de cassação do registro do produto e revogação da 
concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela 
administração, mediante procedimento administrativo, 
assegurada ampla defesa, quando forem constatados 
vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação 
ou insegurança do produto ou serviço.

 Art. 59. As penas de cassação de alvará de li-
cença, de interdição e de suspensão temporária da 
atividade, bem como a de intervenção administrativa, 
serão aplicadas mediante procedimento administrati-
vo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor 
reincidir na prática das infrações de maior gravidade 
previstas neste código e na legislação de consumo.

LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Vide texto compilado
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Mensagem de veto

Disciplina a ação civil pública de respon-
sabilidade por danos causados ao meio-
-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turís-
tico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsa-
bilidade por danos causados:

 Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsa-
bilidade por danos morais e patrimoniais causados: 

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) (Vide 
Lei nº 12.529, de 2011)

 Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsa-
bilidade por danos morais e patrimoniais causados: 
(Redação dada pela Leu nº 12.529, de 2011).

 l – ao meio-ambiente;
 ll – ao consumidor;
 III – a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 
 III – à ordem urbanística; (Incluído pela Lei nº 

10.257, de 10.7.2001) (Vide Medida provisória nº 2.180-
35, de 2001)

 III – a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico;

 IV – (VETADO).
 IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
 IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; (Renumerado do In-
ciso III, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001) (Vide Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001)

 IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 
(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)

 V – por infração da ordem econômica. (Incluído 
pela Lei nº 8.884 de 1994) 

 V – a qualquer outro interesse difuso ou coleti-
vo. (Renumerado do Inciso IV, pela Lei nº 10.257, de 
10.7.2001) (Vide Medida provisória nº 2.180-35, de 
2001)

 VI – por infração da ordem econômica. (Renu-
merado do Inciso V, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

 V - por infração da ordem econômica e da eco-
nomia popular; (Redação dada pela Medida provisória 
nº 2.180-35, de 2001) (Vide Lei nº 12.529, de 2011)

 V – por infração da ordem econômica; (Redação 
dada pela Leu nº 12.529, de 2011).

 VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001)

 Parágrafo único. Não será cabível ação civil pú-
blica para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001)

 Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propos-
tas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a causa. 

 Parágrafo único A propositura da ação prevenirá 
a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormen-
te intentadas que possuam a mesma causa de pedir 
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ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória 
nº 2.180-35, de 2001)

 Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a con-
denação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer.

 Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para 
os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano 
ao meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico (VETADO).

 Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para 
os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanís-
tica ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO). (Redação 
dada pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

 Art. 5º A ação principal e a cautelar poderão ser 
propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos 
Estados e Municípios. Poderão também ser propostas 
por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade 
de economia mista ou por associação que:

 l – esteja constituída há pelo menos um ano, nos 
termos da lei civil;

 II – inclua, entre suas finalidades institucionais, 
a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, ao pa-
trimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico (VETADO).

 II – inclua, entre suas finalidades institucionais, 
a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao pa-
trimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou cole-
tivo. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990)

 II – inclua entre suas finalidades institucionais a 
proteção ao meio ambiente ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio ar-
tístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (Re-
dação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

 Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação prin-
cipal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007).

 I – o Ministério Público; (Redação dada pela Lei 
nº 11.448, de 2007).

 II – a Defensoria Pública; (Redação dada pela 
Lei nº 11.448, de 2007).

 III – a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

 IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou 
sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 
11.448, de 2007).

 V – a associação que, concomitantemente: (In-
cluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

 a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano 
nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, 
de 2007).

 b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio ar-
tístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (In-
cluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

 § 1º O Ministério Público, se não intervier no 
processo como parte, atuará obrigatoriamente como 
fiscal da lei.

 § 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras 
associações legitimadas nos termos deste artigo ha-
bilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.

 § 3º Em caso de desistência ou abandono da 
ação por associação legitimada, o Ministério Público 
assumirá a titularidade ativa.

 § 3° Em caso de desistência infundada ou aban-
dono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

 § 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser 
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse 
social evidenciado pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegi-
do. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)

 § 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo en-
tre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Fe-
deral e dos Estados na defesa dos interesses e direi-
tos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, 
de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 
222582 /MG – STJ)

  § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão 
tomar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante comi-
nações, que terá eficácia de título executivo extrajudi-
cial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide 
Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG – STJ)

 Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor pú-
blico deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, 
ministrando-lhe informações sobre fatos que constitu-
am objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos 
de convicção.

 Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes 
e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam 
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças 
ao Ministério Público para as providências cabíveis.

 Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá 
requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias, a serem forneci-
das no prazo de 15 (quinze) dias.

 § 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob 
sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qual-
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quer organismo público ou particular, certidões, infor-
mações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

 § 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigi-
lo, poderá ser negada certidão ou informação, hipótese 
em que a ação poderá ser proposta desacompanhada 
daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

 Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgota-
das todas as diligências, se convencer da inexistência 
de fundamento para a propositura da ação civil, promo-
verá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das 
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

 § 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de 
informação arquivadas serão remetidos, sob pena de 
se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao 
Conselho Superior do Ministério Público.

 § 2º Até que, em sessão do Conselho Superior 
do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento, poderão as associações 
legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, 
que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados 
às peças de informação.

 § 3º A promoção de arquivamento será subme-
tida a exame e deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento.

 § 4º Deixando o Conselho Superior de homo-
logar a promoção de arquivamento, designará, desde 
logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuiza-
mento da ação.

 Art. 10. Constitui crime, punido com pena de 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, a recusa, o retardamento ou a omis-
são de dados técnicos indispensáveis à propositura da 
ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.

 Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumpri-
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz de-
terminará o cumprimento da prestação da atividade 
devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena 
de execução específica, ou de cominação de multa 
diária, se esta for suficiente ou compatível, indepen-
dentemente de requerimento do autor.

 Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, 
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo.

 § 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito 
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o 
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento 
do respectivo recurso suspender a execução da limi-
nar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo 
para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) 
dias a partir da publicação do ato.

 § 2º A multa cominada liminarmente só será 
exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão 
favorável ao autor, mas será devida desde o dia em 
que se houver configurado o descumprimento.

 Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a 
indenização pelo dano causado reverterá a um fundo 
gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 
Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, 
sendo seus recursos destinados à reconstituição dos 
bens lesados. 

 § 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o 
dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial 
de crédito, em conta com correção monetária. (Renu-
merado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010)

 § 2o Havendo acordo ou condenação com fun-
damento em dano causado por ato de discriminação 
étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a 
prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo 
de que trata o caput e será utilizada para ações de 
promoção da igualdade étnica, conforme definição do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos 
de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, 
nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, 
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

 Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensi-
vo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

 Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trân-
sito em julgado da sentença condenatória, sem que 
a associação autora lhe promova a execução, deverá 
fazê-lo o Ministério Público.

 Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em 
julgado da sentença condenatória, sem que a associa-
ção autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o 
Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

 Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, exceto se a ação for julgada improcedente 
por deficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova.

 Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, nos limites da competência territorial do órgão 
prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente 
por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fun-
damento, valendo-se de nova prova. (Redação dada 
pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)

 Art. 17. O juiz condenará a associação autora 
a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados 
na conformidade do § 4º do art. 20 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
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quando reconhecer que a pretensão é manifestamen-
te infundada. (Suprimido pela Lei nº 8.078, de 1990)

 Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a 
associação autora e os diretores responsáveis pela pro-
positura da ação serão solidariamente condenados ao 
décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade 
por perdas e danos. (Vide Lei nº 8.078, de 11.9.1990)

 Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a asso-
ciação autora e os diretores responsáveis pela propo-
situra da ação serão solidariamente condenados em 
honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Re-
numerado do Parágrafo Único com nova redação pela 
Lei nº 8.078, de 1990)

 Art. 18. Nas ações de que trata esta Lei não ha-
verá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas.

 Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não ha-
verá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas, nem condena-
ção da associação autora, salvo comprovada má-fé, 
em honorários de advogado, custas e despesas pro-
cessuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

 Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista 
nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que 
não contrarie suas disposições.

 Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei 
será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 
90 (noventa) dias.

 Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e in-
teresses difusos, coletivos e individuais, no que for 
cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 
o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 
8.078, de 1990)

 Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº 8.078, 
de 1990)

 Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 
(Renumerado do art. 22, pela Lei nº 8.078, de 1990)

 Brasília, em 24 de julho de 1985; 164º da In-
dependência e 97º da República. – JOSÉ SARNEY 
– Fernando Lyra.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.1985

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – Foi encaminhado ao Congresso Nacional o 
Ofício nº 13/2013, referente ao Relatório de Gestão 
Fiscal do 3º Quadrimestre de 2012, do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 12 de março do corrente.

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 33, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária, encaminhando, para autuação, o Aviso 
nº 1.626/2012, na origem, do Tribunal de Contas da 
União, acompanhado de cópia do Acórdão nº 3.391, 
de 2012, bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, referente à auditoria realizada 
com o objetivo de avaliar o cumprimento, no período 
de 2000 a 2010, do disposto no art. 42, incisos I e II, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
– ADCT, que determina a aplicação, pela União, dos 
recursos destinados à irrigação nos 25 anos seguintes 
à promulgação da Carta Cidadã (TC 026.131/2011-0).

É o seguinte o Ofício:

Of. pres nº 33/2013-CRA

Brasília, 7 de março de 2013

Assunto: Encaminha Aviso do TCU para leitura e autuação.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e au-

tuação o Aviso Nº 1626-Seses-TCU-Plenário, subscrito 
pelo Ministro Bemjamin Zymler, Presidente do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 3391/2012-TCU-Plenário, proferido nos autos do 
Processo nº TC 026.131/2011-0, referente à audiência 
com o objetivo de avaliar o cumprimento, no período 
de 2000 a 2010, do disposto no art. 42, incisos I e II, 
do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias 
– ADCT, que determina a aplicação pela União, dos 
recursos destinados PA irrigação nos 25 anos seguin-
tes PA promulgação da Carta Cidadã.

Atenciosamente, – Senador Benedito de Lira, Pre-
sidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – O Aviso nº 1.626/2012 foi autuado como Aviso 
nº 10, de 2013, e retorna à Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 34, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária, encaminhando, para autuação, o Aviso 
nº 1.634/2012, na origem, do Tribunal de Contas da 
União, acompanhado de cópia do Acórdão nº 3.355, 

de 2012, bem como dos respectivos Relatório e Voto 

que o fundamentam, referente ao monitoramento das 

determinações contidas no Acórdão nº 123/2010-TCU-

-Plenário (TC 015.211/2011-8).

É o seguinte o Ofício:
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Of. PRES nº 34/2013-CRA

Brasília, 7 de março de 2013

Assunto: encaminha Aviso do TCU para leitura e autuação
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para leitura e 

autuação, o Aviso nº 1.634-Sesses-TCU-Plenário, 
subscrito pelo Ministro Benjamin Zymler, Presidente 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia 
do Acórdão nº 3355/2012-TCU-Plenário, proferido nos 

autos do Processo nº TC 015.211/2011-8, que trata do 
monitoramento das determinações contidas no Acór-
dão nº 123/2010-TCU-Plenário.

Atenciosamente, – Senador Benedito de Lira, Pre-
sidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – O Aviso nº 1.634/2012 foi autuado como Aviso 
nº 11, de 2013, e retorna à Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, 
ao primeiro orador inscrito, o ilustre representante do 
Rio Grande do Sul Senador Paulo Paim, do Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Luiz Henrique; Senador Ruben 
Figueiró; Senador Ataídes Oliveira, que estava comigo 
há pouco tempo; e Senador Aloysio Nunes, eu quero 
fazer três registros.

Primeiro, quero dizer que, hoje, pela manhã, re-
cebi, no meu gabinete, uma delegação dos Estados 
Unidos da América liderada pela Srª Reta Lewis, repre-
sentante especial para assuntos intergovernamentais 
Brasil-Estados Unidos, acompanhada do Sr. Mitchel 
Landrieu, assessor do Prefeito de Nova Orleans para 
a cultura e economia; do Presidente da Fundação de 
Futebol dos Estados Unidos, Sr. Ed Foster; e ainda do 
representante da Embaixada no Brasil. Nessa conversa, 
eles demonstraram um grande interesse em aumentar 
a parceria entre os dois países, principalmente na área 
dos esportes. A intenção é fomentar ações de inclu-
são direcionadas aos grandes eventos, e lembraram 
agora a Copa de 2014, a Copa das Confederações e 
as Olimpíadas de 2016.

Conversamos sobre a relevância da inclusão 
econômica e social e sobre a possibilidade de uma 
cooperação contínua, no âmbito federal, estadual e 
municipal, apoiada na parceria entre a área pública 
e a área privada, para promover a inclusão social e 
a igualdade. Nessa conversa, o principal viés foi o 
esporte. Tanto na opinião deles como na minha, o es-
porte, além de ser um fator de inclusão social, pode 
ser também um instrumento que contribui para uma 
melhor saúde da nossa juventude e que combate as 
chamadas drogas lícitas e ilícitas.

Estima-se que, somente para a Copa, o investi-
mento calculado seja de R$84 bilhões, além dos R$11 
bilhões programados para as Olimpíadas. A ideia é a 
de que esse recurso fomente também ações de inclu-
são no Brasil, a exemplo do que ocorreu nos Estados 
Unidos, quando lá a Copa se realizou.

Segundo informações, o maior acontecimento 
esportivo dos Estados Unidos é sediado em cidades 
diferentes a cada ano e tem provocado um grande 
impacto econômico. A repercussão econômica é tão 
grande, que chega a haver disputa de espaço da mídia 
e das principais empresas daquele país quando envol-
ve o futebol e os outros esportes que lá são tão caros 
e tão importantes, como, por exemplo, o basquete.

A criação de uma Fundação de Futebol com as 
sobras financeiras da Copa de 1994, que bateu todos 

os recordes de público, possibilitou um incremento no 
esporte e a criação de 1,1 mil campos de futebol. Se-
gundo o Presidente da Fundação, Sr. Ed Foster, o foco 
é o atendimento das famílias de baixa renda, dos afro-
descendentes, de pessoas com deficiência, de idosos, 
de integrantes das comunidades pobres, principalmen-
te as latino-americanas. O objetivo é utilizar o esporte 
para avançar nas questões de saúde, para combater 
a evasão escolar, a obesidade e ainda as drogas.

Durante a visita, eles nos convidaram para co-
nhecer a experiência de Nova Orleans, em maio do 
ano que vem, para participar da conferência dos pre-
feitos, como meio de fomentar a integração legislativa 
na área de inclusão.

Outro convite visava à participação no Simpó-
sio Urbano de Futebol, que reúne líderes de todos os 
Estados americanos para a troca de experiências no 
âmbito esportivo. Eu falaria da importância do futebol 
no Brasil, com base, é claro, no meu convívio nessa 
área e na minha própria experiência quando menino 
e, depois, como jogador de futebol.

Por fim, quero dizer que fiquei muito satisfeito com 
a visita, cujo objetivo principal foi conhecer um pouco 
da experiência americana, passar a nossa experiência 
na organização de grandes eventos e promover parce-
rias entre as nações, com o foco principal na inclusão.

Tenho certeza de que temos muito a partilhar 
e a aprender, de forma conjunta. Eu até dizia a eles 
que gosto muito de uma música que diz que nós todos 
somos como as crianças, somos eternos aprendizes, 
com o que eles concordaram. Os grandes líderes são 
aqueles que aprendem permanentemente, não aque-
les que acham que sabem tudo.

Segundo Reta Lewis, eles estão interessados na 
troca de informação sobre a experiência em grandes 
eventos esportivos, como a Copa do Mundo.

No âmbito legislativo – lá já houve a Copa, e aqui 
agora a Copa está sendo preparada –, a intenção é 
a da aproximação, no sentido de que possamos “co-
nhecer a legislação implementada em razão dos jogos 
olímpicos”, que lá foi muito produtiva, e trocar experi-
ências nesse sentido.

Sr. Presidente, quero também fazer outro registro 
que trata do Estatuto da Juventude.

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS), presidida 
pelo nosso amigo e Senador Waldemir Moka, do PMDB, 
realizará, por requerimento de nossa autoria, duas au-
diências públicas sobre o Estatuto da Juventude, do 
qual, por uma grandeza do Senador Jayme Campos, 
do DEM, eu fiquei sendo relator naquela Comissão.

A CAS vai debater, no dia de amanhã, o Estatuto 
da Juventude. No dia 15, teremos uma audiência em 
Porto Alegre. É nossa intenção, depois dessas duas 
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audiências, colocar em votação, no máximo no mês 
de abril, o Estatuto da Juventude, para votá-lo ainda 
neste semestre, de forma definitiva, no Senado, para 
que a Câmara possa votá-lo no segundo semestre. 
Assim, o Estatuto poderá ser implementado, de forma 
permanente, a partir já de 1º de janeiro. Não correría-
mos, com isso, o risco de não estarmos com o Estatu-
to em pleno andamento durante a Copa, de estarmos 
ainda discutindo-o.

Repito, amanhã, terça-feira, dia 12, a partir das 
9 horas, no Plenário 9 da Ala Alexandre Costa, nós 
estaremos reunidos para essa audiência pública.

Na sexta-feira, dia 15 de março – por coincidên-
cia, é a data do meu aniversário –, estaremos em Porto 
Alegre, na Assembleia Legislativa, no Plenarinho, de-
batendo com a juventude do Rio Grande e com outros 
convidados, em nível nacional, o Estatuto da Juventude.

O encontro na capital gaúcha é uma parceria com 
a Assembleia Legislativa, onde os Deputados Edegar 
Pretto e Nelsinho Metalúrgico estarão na Mesa, em 
nome daquela Casa Legislativa.

A Secretaria de Justiça de Direitos Humanos do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul também vai 
estar nessa parceria.

Está confirmada a presença de representantes da 
Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da 
República, do Conselho Nacional da Juventude (Con-
juve), da UNE, de Centrais Sindicais e de movimentos 
sociais e representantes, como eu dizia, do Estado do 
Rio Grande do Sul.

O Estatuto da Juventude, com certeza, será um 
marco nas políticas públicas para a nossa juventude, 
com diretrizes específicas para a faixa etária de 15 
a 29 anos, além de lançar regras para o acesso, por 
exemplo, a espetáculos culturais e esportivos, onde, 
com certeza, os estudantes vão garantir a meia-entrada. 
A discussão vai além. Não só o estudante, mas todo 
aquele que mostrar que não tem condição de pagar, 
sendo jovem, também pagaria a meia-entrada. Está se 
vendo onde vai dar o corte da renda familiar.

Também o transporte interestadual vai na linha 
da meia-entrada. Assim, avançaremos e daremos 
espaço, principalmente, para os que mais precisam, 
combatendo todo tipo de preconceito. O Estatuto trata 
disso, respeita as crenças e a orientação sexual e de 
vida de cada um nesse País.

A origem do Estatuto da Juventude é o ano de 
2004, quando foi germinado e construído pela Comis-
são Especial da Juventude da Câmara dos Deputados.

Aprovado em 2011, pela Câmara, com um be-
líssimo relatório da minha conterrânea Deputada Fe-
deral Manuela D’Ávila, do PCdoB, o texto veio, então, 
ao Senado. No Senado, ele foi aprovado na CCJ, com 

o relatório do Senador Randolfe Rodrigues, que, de 
forma elegante e tranquila, está conosco construindo 
essa parceria.

Atualmente, o Estatuto está na CAS, como eu 
já disse aqui, sob a nossa relatoria. É uma honra ser 
Relator desse projeto. Depois, naturalmente, se houver 
requerimento de urgência, como é a vontade de mui-
tos Senadores, ele será, então, votado definitivamente 
aqui pelo Plenário.

Gostaria de salientar o que disse o Presidente 
desta Casa, Senador Renan Calheiros, que a votação 
e a aprovação do Estatuto da Juventude são prioridade 
de todos os Senadores e, como ele crê, de todos os 
Deputados Federais para 2013.

Creio que, quando não mais o nosso País der as 
costas para os nossos jovens, para a nossa juventude, 
aí, sim, poderemos dizer que somos uma grande Na-
ção, uma Pátria na verdadeira concepção da palavra.

Lembro de uma frase conhecida: “Pobre daquele 
país que não tem um olhar carinhoso, respeitoso, pro-
positivo para as suas crianças, para os adolescentes 
e para os idosos”.

Sr. Presidente, este não é apenas o País onde 
nascemos, não é apenas o nosso torrão natal, não é 
apenas o chão onde deixamos o nosso cordão umbi-
lical, não é apenas onde vivemos, pisamos e respira-
mos, mas aquele berço que tudo transmite e dá a seus 
filhos e filhas mostra o horizonte sem pedir nada em 
troca, sem cobranças. Apenas em comum acordo. Uma 
parceria atávica. Pois é aí que eu acredito que está o 
segredo do nosso presente e futuro, aquilo que vai 
nos propiciar sermos donos do nosso próprio destino.

Por fim, Sr. Presidente, comento aqui como está a 
tramitação junto ao Executivo de um projeto de nossa 
autoria, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós o 
aprovamos no Senado; está na Câmara; foi formatado, 
sob a liderança da Ministra Maria do Rosário; agora, 
uma comissão especial, da qual fazem parte Senado-
res e Deputados, para ao ajuste final.

Por isso, digo: quando me deparo com pessoas 
que me questionam sobre a necessidade de agilizar-
mos o Estatuto da Pessoa com Deficiência me vem à 
mente a necessidade de pontuarmos, em um docu-
mento legal, os anseios da sociedade, em especial 
desse segmento.

Apesar de levarmos em consideração a legislação 
brasileira sobre o tema, que é importantíssimo, enten-
demos que a abordagem do estatuto está centrada na 
modernização dessa legislação, bem como na própria 
Convenção Internacional, bem como na criação de um 
instrumento adequado à realidade brasileira, que possa 
contemplar anseios, em especial da comunidade das 
pessoas com deficiência.
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O último censo apresentou o levantamento de 
aproximadamente 25% da população brasileira que 
possui algum tipo de deficiência. Isso significa, Sena-
dor Ruben, algo em torno de 45 milhões de pessoas.

A Convenção dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência foi promulgada em 25 de agosto de 2009, 
pelo Decreto nº 6.949. Esse foi o primeiro documento 
internacional aprovado que obedece ao rito do art. 5º, 
§ 3º, da nossa Constituição.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência orienta a legislação em âm-
bito internacional. O estatuto, por sua vez, norteará as 
políticas públicas e a legislação brasileira no que diz 
respeito à pessoa com deficiência.

O objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
é promover, proteger e assegurar o exercício equitativo 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
para todas as pessoas com deficiência, promovendo, 
assim, o respeito e a dignidade.

O estatuto está sendo amplamente discutido, por 
mais de 12 anos, entre os diversos representantes dos 
segmentos das pessoas com deficiência.

Com vistas a adequar o texto do estatuto e a 
atualizá-lo de acordo com a legislação brasileira, em 
especial de acordo com a Convenção do Direito das 
Pessoas com Deficiência, bem como com vistas a in-
corporar as contribuições do movimento das pessoas 
com deficiência extraídas de três conferências nacio-
nais, formou-se, a partir daí, por orientação da Minis-
tra Maria do Rosário, de Direitos Humanos, um grupo 
de trabalho (GT), o Grupo de Trabalho para Análise, 
Revisão e Sugestão de Emendas para o Estatuto das 
Pessoas com Deficiência, que tramita no Congresso 
Nacional.

É importante registrar que esse Grupo de Trabalho 
está sendo coordenado, como eu dizia, pela Secretaria 
Nacional da Pessoa com Deficiência, que faz parte da 
Secretaria dos Direitos Humanos, que tem à frente a 
minha amiga admirável Ministra Maria do Rosário, a 
quem agradeço o apoio que tem dado em prol de que 
esse estatuto seja revisto de forma definitiva e de que 
possa contar com a colaboração da sociedade, a fim 
de que seja aprovado neste ano.

Antes da formação do GT do estatuto, o Con-
selho Nacional da Pessoa com Deficiência (Conade) 
e a SDH/PR coordenaram cinco encontros regionais, 
nos quais um segmento amplo participou do debate.

O Estatuto deu, assim, contribuições para o apri-
moramento. Essas contribuições também foram ana-
lisadas e incorporadas ao texto final pelo grupo que 
aqui eu citava.

Nossa proposta está extremamente alinhada a 
esse Grupo de Trabalho, que quero aqui parabenizar 
pelo árduo trabalho e dedicação.

Na semana que passou, esse grupo reuniu-se 
na Secretaria dos Direitos Humanos e avançou muito 
significativamente, chegando a 70% da revisão de pro-
posições. Falta pouco, então, para a conclusão final.

No próximo mês, abril, esse grupo estará reunido 
novamente e dará oportunidade, mais uma vez, para 
que todos aqueles que queiram sugerir, analisar, ques-
tionar possam ali colocar seu ponto de vista, assinar 
ou mesmo mudar esse ou aquele artigo.

As penalidades previstas pelo não cumprimento 
da legislação oferecida, a habilitação e a reabilitação e 
as disposições finais e transitórias são apenas alguns 
itens que necessitam ainda ser aprimorados.

Estou convicto de que foram escolhidas as pesso-
as certas para estarem no lugar certo. Esse é o Grupo 
de Trabalho coordenado pela Secretaria dos Direitos 
Humanos da Presidência da República.

Nesse sentido, quero agradecer aos membros 
do GT do estatuto a responsabilidade com que assu-
miram esse desafio.

Esse Grupo de Trabalho é formado por especia-
listas na área de deficiência. 

Não é possível citar aqui o nome de todos os in-
tegrantes. Por isso o faço citando meu agradecimento 
aos representantes do Ministério Público, representan-
tes do Conade – Conselho Nacional da Pessoa com 
Deficiência; representantes de Associações e Organi-
zações das Pessoas com Deficiência; representantes 
dos Deputados Federais Walter Tosta e Eduardo Bar-
bosa e das Deputadas Federais Mara Gabrilli e Rosi-
nha da Adefal; bem como representantes do Senador 
Wellington Dias e do meu gabinete, que participam 
daquele dia a dia.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência apresen-
ta muitos avanços a partir de ampla discussão dos 
representantes das pessoas com deficiência e agora 
em especial pelo GT.

Cito aqui alguns itens significativos:
1. o conceito de pessoa com deficiência está 

em evolução. A deficiência passa agora a ser vista 
como um somatório do corpo, seus impedimentos e 
uma série de barreiras externas que dificultam ou até 
mesmo impedem a participação dessas pessoas na 
vida em sociedade;

2. estamos adotando como classificação de de-
ficiências, a Classificação Internacional de Funciona-
lidades (CIF);

3. o estatuto alinhado à convenção define prin-
cípios em áreas, como educação, esporte, cultura, 
trabalho, comunicação, transporte, moradia, saúde. O 



09022 Terça-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

estatuto garante também direitos à habilitação, reabilita-
ção profissional e ao ensino técnico profissionalizante;

4. está sendo adotado um novo conceito: resi-
dência Inclusiva, em substituição às Instituições de 
longa permanência;

5. o monitoramento da aplicação da convenção 
internacional sobre os direitos da pessoa com defici-
ência está sendo incorporado pelo estatuto mediante 
a criação de uma comissão de monitoramento;

6. a tipificação de penalidades sobre infrações 
relativas à pessoa com deficiência, abrangendo a não 
observância de temas como acessibilidade, discrimi-
nação, preconceito e outros.

7. Outro item contemplado no Estatuto da Pes-
soa com Deficiência, e muito significativo, é a garantia 
da acessibilidade. Pontuo aqui a acessibilidade comu-
nicacional desejada no Senado Federal por meio do 
acesso à comunicação, como o direito ao acesso aos 
programas da TV Senado e a todas as informações.

Por essa razão – o assunto já está sendo discuti-
do com a Mesa desta Casa –, compactuo do desejo do 
Sindicato dos Tradutores, Guias-Intérpretes da Língua 
Brasileira de Sinais do Distrito Federai (Sinprols), que 
me procurou para que os apoiasse no sentido de que 
o Senado possa contratar esses profissionais o mais 
rápido possível.

O sonho está se concretizando. Estamos avan-
çando com a certeza de que, em breve, aprovaremos 
esse estatuto, que beneficiará, com certeza, cerca 
de 30 milhões de brasileiros. Tenho certeza de que o 
Grupo de Trabalho que está concentrado na tarefa de 
reescrever o estatuto e alinhá-lo com a Convenção 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência será 
coroado de amplo sucesso. 

Sr. Presidente, vou para a conclusão. Estou feliz, 
acompanhando integralmente o Grupo de Trabalho co-
ordenado pela Ministra Maria do Rosário, da Secretaria 
de Direitos Humanos.

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A luta 

continua, na certeza de que, em breve, a vitória será 
comemorada por todos, quando, enfim, a Lei do Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência será aprovada e 
sancionada. 

Por fim, Sr. Presidente, quero lembrar aqui o 
nome daqueles que estão participando diretamente: 
Senador Luiz Lindbergh Farias Filho, Melissa Terni 
Mestriner; Senador Paulo Paim, Luciano Ambrósio, 
Senador Wellington Dias, José Ronald Pinto, Deputa-
da Roseane Cavalcante de Freitas, Rosinha da Adefal, 
Rita de Cássia Tenório Mendonça, Deputado Eduardo 
Luiz Barros Barbosa, Renato Jaqueta Benine, Depu-
tado Walter da Rocha Tosta, Ricardo Rosech Morato 

Filho, Antônio José do Nascimento Ferreira, Laíssa 
da Costa Ferreira, Roberto John Gonçalves da Silva, 
Raquel de Souza Costa, Aline Albuquerque Sant’Anna 
de Oliveira, Manoela Marins Hartz, Joaquim Santana 
Neto, Ulrich Fernandes Palhares, Conselheiro do Con-
selho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia (Conade), Waldir Macieira da Costa Filho, também 
Conselheiro do Conade. Juristas convidados: Ricardo 
Tadeu Marques da Fonseca, Desembargador Federal 
do Trabalho, da 9ª Região; Luiz Alberto David Araújo, 
Professor titular de Direito Constitucional da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC/SP); Luís Cláudio da Silva 
Rodrigues Freitas, Procurador da Procuradoria-Geral do 
Banco Central do Brasil; Joelson Dias, advogado; Maria 
Aparecida Gurgel, Subprocuradora-Geral do Trabalho. 

Era isso. 
Considere na íntegra meus três pronunciamen-

tos, já que tentei acelerar, porque sei que V. Exª foi 
tolerante com este Senador, dando-me muito mais do 
que os 20 minutos a que eu tinha direito. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

Pronunciamento sobre visita da delegação ame-
ricana em 11 de março de 2013. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi hoje 
pela manhã, em meu gabinete, uma delegação ame-
ricana liderada pela Sra. Reta Lewis, representante 
especial para assuntos intergovernamentais Brasil– 
Estados Unidos.

Acompanhada de Mitchel Landrieu – Assessor 
do Prefeito de New Orleans para cultura e economia 
–, do Presidente da Fundação de Futebol do Estados 
Unidos, Ed Foster, e representantes da Embaixada no 
Brasil, demonstraram grande interesse em uma par-
ceira entre os dois países.

A intenção é fomentar ações de inclusão direcio-
nadas aos grandes eventos esportivos que ocorrerão 
no Brasil: a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016.

Conversamos sobre a relevância da inclusão 
econômica e social, e a possibilidade de uma coope-
ração contínua no âmbito federal, estadual e municipal 
apoiada na parceria entre área pública e a área privada 
para promover a inclusão social e a igualdade racial. 

Estima-se que somente para a Copa o investi-omente para a Copa o investi-
mento calculado é de 84 bilhões de reais, além dos 11 
bilhões programados para as Olimpíadas.

A ideia é que esse recurso fomente tambem ações 
de inclusão no Brasil a exemplo do que ocorreu nos 
Estados Unidos.
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Segundo informações o Superbowl, por exemplo, 
maior acontecimento esportivo dos Estados Unidos é 
sediado em cidades diferentes a cada ano, e tem pro-
vocado um grande impacto econômico.

A repercussão econômica é tão grande que che-
ga a haver disputa de espaço da mídia, das principais 
empresas dos EUA.

A criação de uma Fundação de Futebol com as 
sobras financeiras da Copa de 94, que bateu todos os 
recordes de público, possibilitou o incremento do es-
porte e a criação de 1.100 campos de futebol. 

Segundo o Presidente da Fundação, Sr. Ed Fos-
ter, o foco é o atendimento de famílias de baixa ren-
da, afrodescendentes e integrantes de comunidades 
pobres americanas.

O objetivo é utilizar o esporte para combater 
questões de saúde, evasão escolar, obesidade, o cri-
me e as drogas. 

Durante a visita me foram formulados dois con-
vites: 

Um para estar, em maio, na cidade de New Or-
leans para participar da Conferência dos prefeitos 
estadunidenses como meio de fomentar a integração 
legislativa na área de inclusão.

Outro convite foi para a participação do Simpó-
sio Urbano de Futebol que reúne líderes de todos os 
Estados Americanos para troca de experiências no 
âmbito esportivo.

Por fim, quero dizer que fiquei muito feliz com a 
visita e em poder conhecer um pouco da experiência 
americana na organização de grandes eventos e pro-
mover parcerias entre as nações com foco principal 
na inclusão.

Tenho certeza que temos muito a aprender e 
muito a compartilhar com eles.

Segundo Reta Lewis eles estão interessados na 
troca de informações sobre a experiência em grandes 
eventos esportivos, como Copa do Mundo e o Super-
bowl.

No âmbito legislativo, a intenção é da aproxima-
ção é no sentido de que possamos “conhecer a legis-
lação implementada em razão dos jogos olímpicos” e 
trocar experiências com os setores público e privado.

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

nhamento taquigráfico.) –
Registro sobre audiências públicas: Estatuto da 

Juventude / Brasília e Porto Alegre.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comis-

são de Assuntos Sociais (CAS), presidida pelo senador 
Waldemir Moka, realizará, por requerimento de nossa 
autoria, duas audiências públicas sobre o Estatuto da 
Juventude (PLC 98/2011). 

Por sermos relator deste projeto na CAS, nós 
entendemos, e de comum acordo com as entidades e 
lideranças da juventude brasileira, a necessidade da 
realização de dois encontros antes de apresentarmos 
o relatório.

Portanto, amanhã, terça-feira, dia 12, a partir 
das 9 horas, no plenário 9, da Ala Alexandre Costa, 
nós estaremos reunidos para o primeiro encontro. Na 
sexta-feira, dia 15 (meu aniversário) estaremos em 
Porto Alegre, a partir das 9 horas, no Plenarinho da 
Assembleia Legislativa, debatendo o Estatuto da Ju-
ventude. O encontro na capital gaúcha é em parceria 
com o gabinete do deputado estadual Edegar Pretto, 
com a Assembleia Legislativa e com a Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Está confirmada a presença de representantes da 
Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da 
República, do Conselho Nacional da Juventude (CON-
JUVE), UNE, centrais sindicais, movimentos sociais. 

O Estatuto da Juventude será um marco nas 
políticas publicas para a nossa juventude, com diretri-
zes especificas para essa faixa etária (15 a 29 anos), 
além de regras para acesso a espetáculos culturais, 
expedição da carteira estudantil, meia-entrada, trans-
porte interestadual, combate a todas as formas de dis-
criminação e preconceito, respeito às crenças, entre 
outros direitos. 

A origem do Estatuto da Juventude é o ano de 
2004, onde foi germinado e construído pela Comissão 
Especial da Juventude da Câmara dos Deputados. 

Aprovado em 2011, pela Câmara, com um belís-
simo relatório da deputada federal e minha conterrâ-
nea, Manuela D’avila, do PC do B,... o texto foi então 
encaminhado para o Senado Federal.

Ele já foi aprovado pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça, a nossa CCJ, com relatoria do senador 
Randolfe Rodrigues, de uma forma elegante, precisa 
e certeira. 

Atualmente o estatuto está na CAS, como eu já 
disse aqui, sob nossa relatoria. Aliás, uma honra, uma 
missão, um desafio enorme. 

Depois, será analisado pelas Comissões de Edu-
cação, Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Direitos 
Humanos e Legislação Participativa.

Sr. Presidente, gostaria de saudar e salientar o 
que disse o presidente desta casa, senador Renan Ca-
lheiros, de que a votação e aprovação do Estatuto da 
Juventude é prioridade do Senado Federal em 2013.

Senhoras e Senhores, creio que, quando não 
mais o nosso País der as costas para os nossos jovens, 
para a nossa juventude, aí sim, poderemos dizer que 
somos uma grande nação, uma pátria na verdadeira 
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concepção da palavra: não apenas o país onde nas-
cemos, não apenas o nosso torrão natal, não apenas 
o chão onde deixamos o nosso cordão umbilical, não 
apenas onde vivemos, pisamos e respiramos, mas 
aquele berço que tudo transmite e dá a seus filhos e 
filhas, mostra o horizonte sem pedir nada em troca, 
sem cobranças; apenas em comum acordo em parceria 
atávica, pois é aí que eu acredito que está o segredo 
do nosso presente e futuro, aquilo que vai nos propiciar 
sermos donos do nosso próprio destino.

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

nhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre Estatuto da Pessoa com 

Deficiência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando 

me deparo com pessoas que me questionam sobre a 
necessidade de se ter um Estatuto de Pessoas com 
Deficiência, logo me vem à mente a necessidade de 
pontuarmos, em um documento legal, os anseios da 
sociedade, em especial, do segmento das pessoas 
com deficiência.

Apesar de levarmos em consideração a legisla-
ção brasileira sobre o tema, entendemos que a abor-
dagem do Estatuto está centrada na modernização 
dessa legislação, bem como na criação de um ins-
trumento adequado a realidade brasileira que possa 
contemplar anseios em especial da comunidade das 
Pessoas com Deficiências. 

O último censo apresentou o levantamento de 
aproximadamente 25% da população brasileira que 
possui algum tipo de deficiência, isso significa 45 mi-
lhões de pessoas.

A Convenção dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência foi promulgada em 25 de agosto de 2009, pelo 
Decreto 6.949 e foi o primeiro documento internacional 
aprovado, que obedece ao rito do artigo 5º, parágrafo 
3º, da Constituição da República. 

A convenção internacional sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência orienta a legislação em âm-
bito internacional, o Estatuto, por sua vez, norteará as 
políticas públicas e a legislação brasileira no que diz 
respeito à pessoa com deficiência. 

O objetivo do Estatuto da Pessoa com Defici-
ência é promover, proteger e assegurar o exercício 
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência, 
promovendo o respeito e a dignidade.

O Estatuto está sendo amplamente discutido, por 
mais de doze anos, entre os diversos representantes 
dos segmentos das pessoas com deficiência.

Com vistas a adequar o texto do Estatuto e atuali-
zá-lo de acordo com a legislação brasileira, em especial, 

de acordo com a Convenção do Direito das Pessoas 
com Deficiência, bem como incorporar as contribuições 
do movimento das pessoas com deficiência extraídas 
de três conferências nacionais,formou-se um grupo de 
trabalho (GT) – GRUPO DE TRABALHO PARA ANÁLI-
SE, REVISÃO E SUGESTÃO DE EMENDAS PARA O 
ESTATUTO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA QUE 
TRAMITA NA CAMARA DOS DEPUTADOS.

É importante registrar que esse Grupo de Traba-
lho está sendo coordenado pela Secretaria Nacional 
da Pessoa com Deficiência que faz parte da Secretaria 
dos Direitos Humanos, a qual tem a frente a admirá-
vel amiga Ministra Maria do Rosário a quem agradeço 
pelo apoio que tem dado em prol de que esse Estatu-
to seja revisto e que possa contar com a colaboração 
da sociedade a fim de que seja aprovado na Câmara 
dos Deputados.

Antes da formação do GT Estatuto, o Conselho 
Nacional da Pessoa com Deficiência – CONADE e a 
SDH/PR coordenaram cinco encontros regionais onde 
o segmento fez um amplo debate sobre o Estatuto e 
deu suas contribuições para o aprimoramento do do-
cumento. Essas contribuições também foram analisa-
das e incorporadas ao texto do estatuto pelo Grupo 
de Trabalho.

Minha proposta está extremamente alinhada a 
esse grupo de trabalho o qual parabenizo pelo árduo 
trabalho e dedicação. 

A semana que passou esse grupo reuniu-se na 
Secretaria dos Direitos Humanos e se empenhou muito, 
obteve um excelente resultado e avançou significati-
vamente chegando a 70% da revisão e proposições, 
falta muito pouco para que esse Grupo chegue a con-
clusão dos trabalhos.

No próximo mês (abril) esse grupo estará reunido 
novamente e dará continuidade aos trabalhos, anali-
sando temas como: Acessibilidade; As penalidades 
previstas pelo não cumprimento da legislação ofere-
cida; A habilitação e reabilitação e as Disposições fi-
nais e transitórias. São apenas esses quatro itens que 
necessitam ainda ser analisados.

Estou convicto que foram escolhidas as pessoas 
certas e que esse Grupo de Trabalho, coordenado pela 
Secretaria dos Direitos Humanos nos apresentará bre-
vemente o resultado do excelente trabalho.

Nesse sentido, quero agradecer aos membros 
do “GT do Estatuto”, pela responsabilidade que assu-
miram esse desafio.

Este Grupo de Trabalho é formado por especialis-
tas na área de deficiências, não é possível citar aqui o 
nome de todos os integrantes, por isso o faço citando 
meu agradecimento aos representantes do Ministério 
Público, representantes do CONADE – Conselho Na-
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cional da Pessoa com Deficiência; representantes de 
Associações e Organizações das Pessoas com Defici-
ência, representantes dos Deputados Federais: Walter 
Tosta e Eduardo Barbosa e das Deputadas Federais: 
Mara Gabrilli e Rosinha da Adefal; bem como repre-
sentantes do Senador Welligton Dias e desse Sena-
dor que vos fala, Paulo Paim. (Lista de participantes 
EM ANEXO)

O Estatuto da Pessoa com Deficiência apresen-
ta muitos avanços a partir de ampla discussão dos 
representantes das pessoas com deficiência e, agora 
em especial pelo GT.

Cito aqui alguns itens significativos que foram 
contemplados e incorporados no Estatuto, sugestões 
que serão apresentadas a Câmara dos Deputados:

O conceito de pessoa com deficiência está em 
evolução. A deficiência passa agora a ser vista como 
um somatório do corpo, seus impedimentos e uma sé-
rie de barreiras externas que dificultam ou até mesmo 
impedem a participação dessas pessoas na vida em 
sociedade; 

Estamos adotando como classificação de defi-
ciências, a Classificação Internacional de Funciona-
lidades – CIF. 

O Estatuto alinhado à Convenção define PRIN-
CÍPIOS em áreas como educação, esporte, cultura, 
trabalho, comunicação, transporte, moradia, saúde. O 
estatuto garante também direitos à habilitação, reabilita-
ção profissional e ao ensino técnico profissionalizante;

Está sendo adotado um novo conceito: RESI-
DÊNCIA INCLUSIVA, em substituição às Instituições 
de Longa Permanência;

O monitoramento da aplicação da convenção in-
ternacional sobre os direitos da pessoa com deficiên-
cia está sendo incorporado pelo Estatuto mediante a 
criação de uma COMISSÃO DE MONITORAMENTO;

A tipificação de penalidades sobre infrações re-
lativas à pessoa com deficiência, abrangendo a não 
observância de temas como acessibilidade, discrimi-
nação, preconceito e outros.

Outro item contemplado no Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, e muito significativo, é a garantia da 
acessibilidade. Pontuo aqui a ACESSIBILIDADE CO-
MUNICACIONAL também desejada no Senado Fede-
ral por meio do acesso à comunicação, como o direito 
ao acesso aos programas da TV Senado e a todas as 
informações...

Por esta razão compactuo do desejo do Sin-
dicato dos Tradutores, Guias-Intérpretes da Língua 
Brasileira de Sinais do Distrito Federal – SINPROLS, 
que me procurou para que os apoiasse no sentido de 
que o Senado possa oferecer esse serviço de forma a 

oportunizar a todas as pessoas, incluindo os surdos, o 
acesso a comunicação do Senado Federal;

O sonho está se concretizando. Estamos avan-
çando com a certeza de que em breve aprovaremos 
esse Estatuto que beneficiará muitas pessoas da nos-
sa sociedade e que aguardam por muitos anos essa 
legislação.

Tenho certeza que o Grupo de trabalho que está 
concentrado na tarefa de reescrever o Estatuto e alinhá-
-lo com a Convenção Nacional dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência está mergulhado na análise para 
que esse ESTATUTO seja mais do que apenas um 
documento. Seja a prática vivida pelas pessoas com 
deficiência e o amparo legal que registra os anseios 
da sociedade, em especial do segmento das pessoas 
com deficiência.

Estou feliz, acompanhando e apoiando integral-
mente o Grupo de Trabalho coordenado pela Secretaria 
de Direitos Humanos. 

A luta CONTINUA na certeza de que em breve 
a vitória será comemorada, quando enfim, a Lei do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência será aprovada e 
sancionada. E, mais do que isso, será disponibilizada 
para a sociedade e se tornará uma realidade para as 
pessoas com deficiência.

Sr. Presidente, anexo a este pronunciamento in-
cluo a lista dos participantes do GT Estatuto, que eu 
gostaria que constasse dos Anais desta Casa. Ratifico 
que foi muito bom poder contar com a presença de to-
dos e ver o engajamento maciço nesta luta!!!

LISTA DOS PARTICIPANTES DO GT ESTATUTO
I – REPRESENTANTES CONVIDADOS DA 

FRENTE PARLAMENTAR MISTA DO CONGRESSO 
NACIONAL EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA:

Senador Luiz Lindbergh Farias Filho – titular e 
Melissa Terni Mestriner – assistente parlamentar – 
suplente; 

Senador Paulo Renato Paim – titular e Luciano 
Ambrósio Campos – assistente parlamentar – suplente;

Senador Wellington Dias – titular e José Ronald 
Pinto – assistente parlamentar – suplente; 

Deputada Roseane Cavalcante de Freitas – Ro-
sinha da ADEFAL – titular e Rita de Cássia Tenório 
Mendonça secretária parlamentar – suplente; 

Deputado Eduardo Luiz Barros Barbosa – titular 
e Renato Jaqueta Benine – secretário parlamentar – 
suplente;

Deputado Walter da Rocha Tosta – titular e Ri-
cardo Rosech Morato Filho – secretário parlamentar 
– suplente.
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II – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE 
DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA RE-
PÚBLICA:

Antonio José do Nascimento Ferreira – Secre-
tário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência SDH/PR – titular e Laíssa da Costa 
Ferreira – Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional 
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
SDH/PR – suplente;

Roberto John Gonçalves da Silva – Diretor de 
Políticas Temáticas da Secretaria Nacional de Pro-
moção dos Direitos da Pessoa com Deficiência SDH/
PR – titular e Raquel de Souza Costa – Assessora da 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência SDH/PR – suplente;

Aline Albuquerque Sant’Anna de Oliveira – titu-
lar – Assessora da Secretaria Executiva da SDH/PR 
e – Manoela Marins Hartz – Assessora da Secretaria 
Executiva da SDH/PR.

III – REPRESENTANTES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA – CONADE:

Joaquim Santana Neto – Conselheiro do Conse-
lho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(CONADE);

Ulrich Fernandes Palhares – Conselheiro do Con-
selho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia (CONADE);

Waldir Macieira da Costa Filho – Conselheiro do 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência (CONADE).

IV – JURISTAS CONVIDADOS:
Ricardo Tadeu Marques da Fonseca – Desem-

bargador Federal do Trabalho, da 9ª Região; 
Luiz Alberto David Araújo – Professor titular de 

Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Ca-
tólica – PUC/SP; 

Luís Claudio da Silva Rodrigues Freitas – Procura-
dor da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; 

Joelson Dias – Advogado;
Maria Aparecida Gurgel – Subprocuradora Geral 

do Trabalho.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – V. Exª merece. Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao ilustre representante do 

PSDB do Mato Grosso do Sul, Senador Ruben Fi-
gueiró, com quem tive grande prazer e honra de ter 
dividido o plenário da Câmara dos Deputados durante 
muitos anos. 

V. Exª tem a palavra. 
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurdo. Com revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, em 
primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as expressões 
gentis de V. Exª ao saudar-me no instante em que devo 
ocupar a tribuna. Realmente, fomos companheiros na 
Câmara dos Deputados, na Constituinte, e aprendi 
muito com V. Exª, pela experiência que tem no trato 
das questões públicas e administrativas.

Mas, Sr. Presidente, o que desejo fazer neste 
instante é abordar alguns assuntos de interesse do 
meu Estado, assuntos que, naturalmente, já foram aqui 
levantados por eminentes Senadores, como Delcídio 
do Amaral, Waldemir Moka, Marisa Serrano e Antonio 
Russo. Desejo, no entanto, repeti-los, dado o interes-
se que despertam, sobretudo para chamar a atenção 
das autoridades da República para a realidade do que 
acontece em Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso do Sul é hoje um celeiro de ideias. 
Como é um Estado jovem, hoje com 34 anos, há muito 
o que pensar e realizar. Nosso Estado vive um proces-
so construtivo cujos frutos serão colhidos pelas futu-
ras gerações, que estão se preparando para fazer de 
uma terra generosa um lugar diferente para se viver. 
Por isso, pretendo trazer para a tribuna desta Casa 
temas que atualmente estão sendo debatidos por 
aqueles que amam o Mato Grosso do Sul e desejam 
vê-lo transformado nas próximas décadas numa das 
principais unidades federativas do País do ponto de 
vista econômico e social.

Desta tribuna quero ecoar aqui pensamentos de 
inúmeras personalidades importantes de nossa terra, 
como, por exemplo, o Conselheiro Cícero de Souza, 
Presidente de nosso Tribunal de Contas; Francisco 
Maia, Presidente da Associação dos Criadores de 
Mato Grosso do Sul; Eduardo Riedel, Presidente da 
Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul; Sér-
gio Longhi, Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado; e Ueze Zahran, um dos maiores empresários 
de nosso Estado, além de muitos outros que se dedi-
cam de maneira visionária para fazer avançar nosso 
querido Mato Grosso do Sul.

Quero começar com as ideias do Dr. Cícero de 
Souza, homem que já atuou em diversos postos de 
grande relevância em nosso Estado, tanto no campo 
político como administrativo, o que o tornou, pela ex-
periência e pela força de sua inteligência, conhecedor 
profundo de nossa realidade regional. O Dr. Cícero de 
Souza tem defendido teses importantes não somente 
para o nosso Estado, como para o País. Compartilho 
com ele do conceito de que Mato Grosso do Sul tem 
imenso potencial produtivo a ser explorado, mas não 
tem contado com a sensibilidade do Governo Federal, 
a despeito de importantes projetos apresentados nos 
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Ministérios, nas empresas estatais e em secretarias 
estratégicas.

Somos uma das unidades federativas mais bem 
localizadas do ponto de vista regional. Com uma exten-
são territorial de 356.000 quilômetros quadrados, temos 
duas bacias hidrográficas importantes nos ladeando: o 
Rio Paraná, ao sul; e o Rio Paraguai, a oeste. Temos 
divisas com a Bolívia e o Paraguai. Temos também 
navegabilidade ampla até a Argentina. Integramos o 
Centro-Oeste brasileiro, com o Mato Grosso ao norte, 
Goiás e Minas Gerais ao leste, e São Paulo e Paraná 
ao sul. Ou seja, temos uma posição geoeconômica 
extremamente vantajosa.

De norte a sul, somos agraciados com o famoso 
Aquífero Guarani, cujo manancial de águas subterrâ-
neas é o maior do mundo. Além disso, grande parte 
de nosso território encontra-se no Pantanal Sul-mato-
-grossense, um dos maiores patrimônios naturais do 
Planeta, que convive em harmonia com a pecuária 
extensiva. Nesse ramo de atividade, temos o terceiro 
maior rebanho do País, com quase 28 milhões de cabe-
ças de bovinos. Somos cortados de ponta a ponta pelo 
gasoduto Bolívia-Brasil, ao longo de aproximadamente 
600 quilômetros de nosso território, mas esse produto 
nos beneficia quase nada. Uma vergonha! Precisamos 
reivindicar melhor aproveitamento dessa riqueza.

Somos, Srs. Senadores, grandes produtores de 
soja, milho, trigo, sorgo, algodão e outros mais, e es-
tamos crescendo satisfatoriamente na produção de 
frangos, suínos e ovinos. Enfim, somos um Estado 
que reúne enormes condições para dar respostas a 
médio e longo prazos às demandas crescentes por 
alimentos no mundo. Temos reservas minerais extra-
ordinárias, com o complexo “minífero” de Urucum, no 
Município de Corumbá, que abastece nossas siderúr-
gicas e constitui valor estratégico das nossas expor-
tações para o exterior.

Mas o Mato Grosso do Sul também tem contras-
tes. Existem fatores negativos. Temos 79 Municípios 
e cerca de 2,2 milhões de habitantes. Mais de 80% 
dessa população vive concentrada em menos de 10 
Municípios.

Essa realidade é um entrave para o nosso pro-
cesso de desenvolvimento. Faltam estradas e rodovias 
pavimentadas. Faltam investimentos federais no setor 
de infraestrutura – investimentos que nos foram ne-
gligenciados após o processo de divisão territorial de 
Mato Grosso. Saímos perdendo, essa é a realidade. 
Hoje, Mato Grosso e Goiás têm uma economia mais 
pujante do que a nossa. Não houve uma relação equi-
librada de desenvolvimento regional.

Mas podemos reverter esta história, com a nossa 
força de trabalho, com a nossa determinação, com a 

nossa criatividade, fazendo, dessa maneira, de nosso 
Estado um modelo de desenvolvimento para o Brasil.

Proporcionalmente, nossa malha viária é uma 
das menores do País. Ela perfaz apenas 60 mil quilô-
metros. Desse total, 3 mil quilômetros são de rodovias 
federais;12 mil quilômetros de rodovias estaduais; e 45 
mil quilômetros de estradas municipais – geralmente 
de terra batida, e uma grande parte ficando intransi-
tável em determinados períodos do ano.

Isso significa dizer que, para provocar uma trans-
formação em nossa realidade socioeconômica, temos 
que desenvolver projetos que redesenhem o nosso 
mapa viário.

Temos que criar redes de capilaridade que permi-
tam escoamento da produção, promovendo a ocupação 
de verdadeiros desertos territoriais, principalmente das 
regiões leste e nordeste e centro sul; além de toda a 
faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Temos que implantar rodovias entre os Municí-
pios de Chapadão do Sul, Camapuã a Ribas do Rio 
Pardo; Paraíso das Águas a Três Lagoas; enfim, te-
mos que ramificar e criar caminhos alternativos que 
possam impulsionar o progresso de toda essa região, 
para alterar nossa relação com os Estados que estão 
crescendo com maior vigor, tanto no Sudeste como 
no Centro-Oeste.

E a esse respeito, Sr. Presidente, tive a oportu-
nidade de apresentar no final de semana um projeto 
de lei modificando o Plano Rodoviário Nacional, para 
permitir uma estrada transversal, que, saindo de Minei-
ros, em Goiás, vá a Umuarama, no Estado do Paraná, 
permitindo uma interligação com a região do Bolsão 
Sul-mato-grossense e as Repúblicas do Paraguai e da 
Bolívia, que espero merecer o apoio de V. Exªs. 

Essa é a única maneira de dinamizar a econo-
mia sul-mato-grossense e baratear os custos de trans-
porte para que o nosso mercado seja mais eficiente 
e competitivo.

Enquanto isso não acontecer de maneira efetiva 
e ordenada, permaneceremos um Estado mediano, 
com grandes vazios improdutivos, condenados por 
uma economia de baixa performance e de baixa arre-
cadação tributária.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, um dos seg-
mentos que deve contribuir decisivamente para que 
possamos alterar mudanças representativas no nosso 
processo de desenvolvimento é o do reflorestamento. 
Há cerca de 40 anos, começamos a ocupar espaço 
nesse setor econômico. Temos atualmente 320 mil 
hectares de floresta de eucalipto, caminhando célere 
para a faixa de 500 mil hectares. Só que todo esse 
processo foi feito de maneira desestruturada. Não ha-
via sustentação logística para expandir o processo. 
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Não havia indústria para receber e transformar essa 
oferta de produtos.

Isso agora mudou radicalmente, com a instalação 
da Eldorado Celulose e Papel no Município de Três La-
goas, que se acrescenta às outras demais já existen-
tes. Trata-se da maior fábrica de celulose do mundo, 
com capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas 
por ano de celulose branqueada já a partir deste ano.

O destino dessa produção – que utilizará como 
matéria-prima a madeira de florestas plantadas de 
eucalipto, fonte 100% renovável – é a exportação 
para os mercados produtores de papel localizados na 
América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Foi 
um investimento de R$6,2 bilhões, que vem dando um 
impulso inédito num dos maiores Municípios de nosso 
Estado: Três Lagoas.

Continuo, Excelências.
Claro que temos que ter cuidado com a mono-

cultura. Mas a região do chamado Bolsão Sul-mato-
-grossense, que compreende um vasto território do 
leste do Estado, englobado pelos Municípios de Ribas 
do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Paraíso das Águas, 
Inocência e Três Lagoas, além de Paranaíba, tem uma 
profunda vocação para o reflorestamento.

O que falta agora são estradas cortando esses 
Municípios, abrindo perspectivas para a sua ocupa-
ção e escoamento da produção, visando a atender as 
demandas da Eldorado Celulose, que será crescente 
e intermitente.

O Governo Federal deve olhar com atenção para 
essa imensa região e apostar suas fichas nela. Ali te-
remos respostas rápidas de crescimento econômico, 
geração de renda, emprego, consumo e impostos 
para serem investidos no desenvolvimento social do 
nosso País.

Outro programa importante que vem sendo atu-
almente desenvolvido em Mato Grosso do Sul é o da 
heveicultura, ou seja, a cultura de seringueiras, que 
pode ser considerada uma forma de fixar o homem 
ao campo, proporcionar renda elevada e proteger o 
meio ambiente, com a vantagem adicional de recupe-
rar áreas degradadas, que atualmente somam mais de 
10 milhões de hectares em todo o Mato Grosso do Sul.

Permitam-me, Srªs e Srs. Senadores, que eu re-
lembre aqui o tempo em que exercia a titularidade da 
Secretaria de Agricultura e Pecuária de meu Estado, 
na administração do Governador Marcelo Miranda. 
Contando com o apoio decisivo do então Ministro da 
Agricultura, Iris Rezende, e com financiamentos do 
BNDES, dei vigor ao programa de microbacias, re-
cuperando milhares de hectares de terras erodidas e 
assoreadas em diferentes Municípios do Estado.

Esse programa de microbacias, que infelizmente 
não existe mais no País, teve sucesso inicial quando 
do governo do nosso ilustre colega, o Senador Alvaro 
Dias, e resultou na recuperação das terras férteis do 
oeste paranaense.

Minhas homenagens, portanto, a V. Exª, Senador 
Alvarto Dias, pela sua iniciativa pioneira e que, infeliz-
mente, não teve seguimento neste País.

Hoje, a iniciativa privada está desenvolvendo no 
Município de Cassilândia o maior plantio irrigado de 
seringueira do Brasil. O projeto está sendo implantado 
às margens da BR-158 e nela foram plantadas 215 mil 
árvores, num total de 425 hectares.

Eu gostaria de chamar a atenção de V. Exªs para 
o trecho seguinte. 

Como vem afirmando o nosso conterrâneo Cí-
cero de Souza, a seringueira pode representar um 
nicho de mercado fundamental para o nosso Estado 
e para o Brasil. E uma das principais razões para isso 
é que essa cultura precisa de muita água para se de-
senvolver. E água é o que Mato Grosso do Sul tem de 
sobra, em função – como disse anteriormente – dos 
inúmeros rios que nos cortam e do potencial infindável 
do Aquífero Guarani.

Ouço, com muita honra, o eminente Senador 
Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Meu caro 
Senador Ruben Figueiró, primeiramente, gostaria de 
fazer um agradecimento pela lembrança de um pro-
grama que teve êxito memorável no Paraná, foi con-
siderado modelo para o mundo pela FAO, pelo Banco 
Mundial, foi aplicado em 38 Países, e que acabou sendo 
esquecido no Brasil, como disse V. Exª. Realizamos, 
no Paraná, um programa que alcançou, basicamente, 
toda a área agricultável do Estado, programa com 40 
práticas agrícolas diferentes, estabelecendo a com-
patibilização dos interesses da produção maior com a 
preservação ambiental; um programa de preservação 
ambiental, que mudou até mesmo a cor das águas 
dos rios que cortam o nosso Estado, que recuperou 
a fertilidade do solo, aumentou a produtividade rural 
do Paraná. Certamente, não fosse esse programa de 
microbacia, não teríamos a produtividade que temos 
hoje – a preservação do solo rico e fértil. Aliás, esta é 
uma missão das gerações presentes, em nome das 
gerações futuras: a preservação do solo rico e fértil, já 
que dele arrancamos a nossa sobrevivência, para que 
os nossos descendentes possam também dele usu-
fruir. Essa é uma missão e cabe, exatamente, a quem 
governa definir programas, ações administrativas que 
possam preservar o meio ambiente e a produtividade 
do solo. V. Exª lembra muito bem esse programa. E 
creio que é hora de revivê-lo. Acho que é tempo, ainda, 
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de voltarmos a ele; nem mesmo no Paraná ele ocorre 
mais, mas ele precisa ser restabelecido, para garantir 
às futuras gerações a terra rica e fértil e o meio am-
biente preservado. Parabéns a V. Exª pela lembrança!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Eu é que agradeço a V. Exª, porque as informações 
que presta, neste instante, através do seu aparte, vêm 
enriquecer o meu pronunciamento e ressaltar a impor-
tância de se aplicarem programas como esse no nosso 
País, para a recuperação das terras que estão hoje, 
erodidas, principalmente pelo descaso, pela ausência 
do Poder Público em apoio ao homem do campo que 
procura produzir, nada obstante às dificuldades que 
encontra.

Muito obrigado a V. Exª.
Mas eu gostaria de continuar, Sr. Presidente, di-

zendo que a plantação de seringa para produção do 
látex poderá render em torno de R$30 mil por ano o 
hectare; ou seja; uma cultura ideal para ser feita em 
assentamentos rurais, para proporcionar, além de 
uma renda familiar, recursos suficientes para serem 
reinvestidos em culturas paralelas que podem, inclu-
sive, diversificar a oferta de alimentos para consumo 
interno e externo.

Fala-se muito em reforma agrária, em apoio aos 
assentamentos, mas se esquecem de que existem 
possibilidades imensas para aqueles que devem ser 
assentados, de levar, através da renda auferida, uma 
vida condigna, o que todos nós desejamos.

Temos esperança de que isso ocorra nos próxi-
mos dez anos. Isso nos dará um impulso significativo. 
Isso ajudará o País a crescer e atender às demandas 
e carências de sua população.

Pude aqui, Sras e Srs. Senadores, dar rápidas 
pinceladas sobre a realidade de meu Estado, o Mato 
Grosso do Sul.

Nosso potencial é imenso. Precisamos de investi-
mentos. Precisamos de recursos públicos para desen-
volver nossos projetos. Precisamos atrair a iniciativa pri-
vada para que nos ajude a construir os nossos sonhos.

Contamos com o apoio de todas as Sras e os Srs. 
Senadores e agradecemos a atenção desta Casa...

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 

... aos nossos reclamos.
Muito grato a V. Exa, Sr. Presidente. Agradeço 

aos Srs. Senadores presentes a honra da audiência.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – Agradeço a V. Exa, Senador Ruben Figueiró.
Concedo a palavra, como Líder do PSB, ao no-

bre Senador representante do Distrito Federal Rodrigo 
Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Luiz Henrique; prezados Senadores e 
Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, nesta semana nós teremos, na quarta-
-feira, uma reunião dos Presidentes do Senado e da 
Câmara dos Deputados e de todos os Líderes partidá-
rios com os 27 Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal, para buscar a construção de uma pauta de 
interesse comum dos Estados e do Distrito Federal.

Nos últimos anos, nós tivemos medidas importan-
tes tomadas pelo Governo – medidas de desoneração 
tributária, de redução de juros, e agora, mais recente-
mente, de redução das tarifas de energia elétrica – que 
não foram suficientes para retomar os investimentos 
no nosso País.

No caso das desonerações tributárias, muitas ve-
zes foram beneficiados setores da economia – especí-
ficos setores da economia – e que estão mais concen-
trados em determinadas regiões do País. Essa medida, 
se, por um lado, preservou milhares de empregos, por 
outro lado, reduziu o bolo de arrecadação que é dis-
tribuído para os demais Estados da Federação, com 
isso, reduzindo a capacidade de investimento dos Es-
tados brasileiros. E a própria redução do preço desses 
produtos acaba acarretando uma menor arrecadação 
de ICMS por parte dos Estados e, com isso, também 
agrava a situação financeira e a dificuldade de inves-
timentos a serem realizados pelos Estados brasileiros.

Com o objetivo de contribuir para ampliar a capa-
cidade de investimentos dos Estados brasileiros, nós 
estamos apresentando uma proposta para ser debatida 
pelo Senado Federal e pelo conjunto de governadores, 
se assim entenderem necessário, alterando a Resolu-
ção nº 43 de 2001, do Senado Federal, para ampliar 
o limite do montante global de operações de créditos 
que poderão ser realizadas nos exercícios financeiros 
de 2013 e 2014.

Diz a nossa proposta de projeto de resolução que, 
nos exercícios 2013 e 2014, o limite, que antes era de 
16%, poderá atingir 30%, desde que essas operações 
sejam destinadas ao financiamento de investimentos 
em infraestrutura – na área urbana e rural – e, em es-
pecial, nas áreas de educação, saúde e segurança, 
meio ambiente e mobilidade urbana.

Importante ressaltar que o atual momento econô-
mico brasileiro, com queda de 4% em 2012 na forma-
ção bruta de capital físico – que representa o total de 
investimentos na economia –, demonstra que a eco-
nomia brasileira enfrenta forte restrição para alcançar 
níveis satisfatórios de desenvolvimento econômico. 
As implicações de números tão ruins do investimen-
to não são triviais. Do lado da demanda agregada, a 
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desaceleração dos investimentos gera efeitos restri-
tivos às cadeias produtivas ligadas ao setor de bens 
de capital, enfraquecendo esse importante indutor do 
crescimento econômico.

A indústria, em geral, também sofreu os efeitos 
da falta de investimentos, com consequência na que-
da da competitividade brasileira. A atividade industrial 
recuou 0,8% em 2012.

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Portanto, é preciso que, neste e no próximo ano, 
de maneira urgente, seja incrementado o investimento 
público. As limitações impostas para o desembolso anu-
al de recursos pelos Estados não vêm permitindo que 
investimentos sejam feitos na necessária velocidade 
para a retomada do crescimento do País.

O presente projeto de resolução visa remover 
esse entrave. Propõe que, para os exercícios de 2013 
e 2014, o montante global das operações de crédito 
dos Estados e Municípios realizadas em cada exercí-
cio financeiro possa chegar a 30% da receita corrente 
líquida, ante os 16% atualmente em vigor.

Os entes da Federação que já tenham projetos 
elaborados ou estejam em fase de negociação ou 
mesmo aqueles que se dispuserem a tramitar novos 
projetos dentro do prazo estabelecido na norma po-
derão dispor de um limite adicional anual de 14% no 
fluxo das operações de crédito, de forma a acelerar 
os investimentos públicos na área de infraestrutura 
urbana e rural e, em especial, como eu já referi, nas 
áreas de educação, saúde, segurança, meio ambiente 
e mobilidade urbana.

É importante destacar que não haverá nenhum 
tipo de prejuízo ao equilíbrio fiscal do País, pois per-
manecem preservados os demais limites já definidos 
na legislação, em especial na própria Resolução nº 
43 e na Resolução nº 40, ambas de 2001, relativos 
ao comprometimento anual com amortizações, juros 
e demais encargos e relativos aos montantes totais da 
dívida consolidada de 200% da receita corrente líquida.

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Ainda, Sr. Presidente, sob o ponto de vista do 
rigor fiscal, a proposição tem compromisso absoluto 
com a transparência fiscal, pois torna compulsório o 
reconhecimento, como despesa primária, dos investi-
mentos realizados com os recursos nela previstos, im-
pedindo, assim, que lance mão de transferência entre 
Governos e instituições financeiras, de modo a reduzir 
a transparência contábil das operações de crédito e 
dos dispêndios correspondentes.

Portanto, fica essa nossa colaboração para esse 
debate entre Presidente da Câmara, Presidente do 

Senado, demais Lideranças Partidárias e os Gover-
nadores dos 27 Estados, como uma possibilidade de 
ampliação dos investimentos a serem realizados pelos 
diversos Estados da Federação com o objetivo de, re-
tomando o investimento público, retomar o crescimento 
da economia, melhorar nossa infraestrutura, a nossa 
logística, que possa garantir o desenvolvimento sus-
tentável da Nação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – Agradeço ao nobre Senador e Líder Rodrigo 
Rollemberg.

Concedo a palavra ao Líder do PSDB, Senador 
Alvaro Dias, ilustre representante do Estado do Para-
ná, com quem tive a honra de dividir a tribuna dentro 
do grupo autêntico do PMDB, nos velhos tempos do 
MDB velho de guerra.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Presidente Luiz Henrique. Bons tempos aqueles. Boa 
lembrança. Certamente, se pudéssemos revivê-los 
hoje em matéria de dignidade e postura ética, o Brasil 
ganharia muito. E V. Exª teve uma participação ativa 
ao lado de Ulysses Guimarães, sempre ao lado de 
Ulysses Guimarães, naquele memorável período da 
nossa história, de transformação política do nosso País.

Eu venho à tribuna hoje, Sr. Presidente, para me 
referir à fala presidencial na tevê, mais uma vez ditada 
pelo marketing de cunho eleitoreiro. Nós lamentamos. 
A presença dos Presidentes da República em horário 
gratuito na televisão sempre se deu por razões repu-
blicanas, sempre se deu por motivos da maior relevân-
cia para o povo brasileiro e quase nunca ocorreu com 
objetivos de natureza eleitoreira. Nos últimos anos, 
há a reincidência em matéria de ocupação de um es-
paço público, com o dinheiro público, com o poder da 
máquina pública para alcançar objetivos eleitoreiros.

Em cadeia nacional de rádio e televisão que foi 
ao ar na última sexta-feira, a Presidente Dilma utilizou 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher para anun-
ciar a desoneração da cesta básica. Ela se esqueceu 
de dizer que o PSDB propôs exatamente isso há pelo 
menos seis meses, mas ela vetou.

A apropriação indébita tem sido também hábito 
nos últimos tempos no País. Pelo menos nos últimos 
dez anos, há repetição do fato. Apropriam-se de fatos 
ou de feitos anteriores.

Em setembro de 2012, a Presidente da Repú-
blica vetou emenda proposta pelo PSDB, pelo Líder 
Bruno Araújo, na Câmara dos Deputados, aprovada 
pelo Congresso, que previa a desoneração da cesta 
básica. É risível alegar que a Presidente Dilma alterou 
a composição da cesta básica, por exemplo, ao incluir 
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produtos de higiene e limpeza. O texto aprovado pelo 
Parlamento, em 2012, isentava de impostos a cesta 
básica e delegava poderes a S. Exª para definir por 
decreto a composição da cesta básica. Essa é a ver-
dade, sem sofismas e sem falácias.

É preciso dizer que, nos últimos anos, nós esta-
mos nos acostumando a constatar que a avaliação de 
um governo se dá não pelos seus feitos, realizações, 
resultados, e sim pela belíssima propaganda institucio-
nal no rádio e na TV, iludindo a opinião pública do País.

Ainda agora, há um institucional maravilhoso que 
aborda a eliminação da pobreza. A pobreza está sendo 
combatida por decreto e pela propaganda na televisão, 
e nós precisamos fazer justiça em relação a programas 
essenciais que reduziram a pobreza no País. 

Eu já tive oportunidade, desta tribuna, de desta-
car, inúmeras vezes, que a redução das desigualdades 
começa, especialmente na nossa história contemporâ-
nea, com a Constituinte de 1988, com a Constituição 
cidadã. Ressaltei já que é preciso chamar a atenção 
sobre avanços e conquistas a partir de 5 de outubro 
de 1988.

Aqueles que proclamam seus feitos ignoram os 
dos demais. Precisamos reconhecer que os avanços, 
sobretudo no que diz respeito à melhoria da qualidade 
de vida dos brasileiros, ocorreram especialmente a par-
tir da Constituição de 1988. Mas me refiro, sobretudo, à 
Rede de Proteção Social, que não se expressa apenas 
no Programa Bolsa Família. Ao contrário, a queda da 
desigualdade, reduzindo a extrema pobreza de enor-
mes parcelas da população, tem sólida e importante 
ferramenta em programas de transferência de renda, 
assegurados pela Carta Magna de 1988. É o caso da 
Previdência Rural e do Benefício de Prestação Conti-
nuada, que tem impacto extraordinário na redução da 
pobreza. Criado em 1971, o Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural – Funrural pagava o benefício de 
meio salário mínimo ao lavrador pobre a partir de 65 
anos de idade. Decorrente da determinação constitu-
cional que impôs a universalização previdenciária, os 
benefícios foram ampliados para um salário mínimo, 
reduzindo a idade da aposentadoria: 60 anos para ho-
mens e 55 anos para mulheres. O LOAS atende aos 
idosos com mais de 65 anos e a pessoas com defici-
ência em todos os níveis. 

Os dois programas referidos são os grandes res-
ponsáveis pela redução da indigência de milhões de 
brasileiros – evidentemente, essa redução da indigên-
cia se fez com recursos da Previdência Social –, com 
efetivo ganho social para as famílias dos beneficiários. 
Em tomo o ano de 2009 como exemplo: a Previdência 
Rural atendeu oito milhões de aposentados, represen-
tando, em valores, R$40 bilhões. Já o Benefício da 

Prestação Continuada atendeu 3,1 milhões de idosos 
e deficientes, representando R$16,8 bilhões. Compa-
rativamente, o Bolsa Família, no mesmo ano, atendeu 
a 12,3 milhões de famílias...

(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-

nador Casildo, na segunda-feira, o horário de Lideran-
ça é maior, vinte minutos. Tem sido assim nos últimos 
dias. Por isso, peço a V. Exª. Eu não pretendo usar 
todo o tempo, mas eu gostaria de poder concluir o 
pronunciamento.

Comparativamente, portanto, o Bolsa Família 
atendeu a 12,3 milhões de famílias, gastando do Erá-
rio R$12,5 bilhões. Portanto, há uma diferença brutal. 
A diferença de valores decorre da realidade de a as-
sistência social variar, no Bolsa Família, de R$22,00 a 
R$200,00 por família beneficiada, enquanto que, nos 
dois outros programas, o valor do benefício correspon-
de ao salário mínimo.

Portanto, vamos aos números: os dois programas 
que têm origem, especialmente, na Constiuição de 1988 
significaram benefícios da ordem de R$56,3 bilhões, 
em 2009, contra R$12,5 bilhões do Bolsa Família.

Os cenários relatados, com números objetivos, 
demonstram que os programas de transferência de 
renda nascidos na Constituinte de 1988 são os princi-
pais responsáveis pela mobilidade social que estamos 
vivendo no Brasil. O seu desdobramento na redução 
da pobreza é fato indiscutível, não sendo doação de 
nenhum Governo, mas uma conquista imposta pelo 
texto constitucional.

Não se pode e não se deve, como vem ocor-
rendo na propaganda oficial, atribuir ao Programa 
Bolsa Família o grande foco da redução da pobreza. 
É instrumento importante no combate à miséria, não 
sendo, contudo, no enfrentamento da desigualdade. É 
emergencial e importante na conjuntura existente de 
indecente e horrorosa realidade social de marginalida-
de nas grandes periferias urbanas e no mundo rural, 
naqueles bolsões de atraso, geradores de relação de 
roupagem feudal. 

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

de a uma geração, em muitos casos, perdida em rela-
ção à perspectiva profissional. Nos filhos, no entanto, 
é que reside a esperança, daí ser fundamental a obri-
gatoriedade da matrícula escolar.

Vale recordar que o Bolsa Família é a unificação 
do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio-Gás, 
criados no Comunidade Solidária pela saudosa Ruth 
Cardoso. Na sua origem, o Bolsa Escola condiciona-
va a frequência mensal mínima de 85% de cada alu-
no, extinguindo-se quando atingisse 15 anos. O Bolsa 
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Alimentação determinava que a mãe fizesse consul-
tas pré-natais, vacinação da criança recém-nascida e 
acompanhamento do peso, e o programa se extinguiria 
quando a criança chegasse aos quatro anos de idade.

Hoje, essas contrapartidas são relativizadas, 
não existindo um calendário para a porta de saída 
dos atuais beneficiários. O seu aperfeiçoamento é 
fundamental e a sua existência não pode ser questio-
nada. Infelizmente, o uso demagógico e populista do 
programa vem gerando resistências injustificáveis a 
um programa de indiscutível valor social, até porque 
a fome e a miséria agridem a dignidade humana, O 
benefício recebido é mínimo e atinge o nível de pura 
sobrevivência. Lamentavelmente, no Brasil, a miséria 
foi transformada em bandeira eleitoral. É essa ação 
equivocada e demagógica que oferece argumentos 
injustos de desqualificação do programa.

Ao lado do Prefeito de Campinas, José Roberto 
Magalhães Teixeira, foi o Senador Cristovam Buar-
que, aqui em Brasília, que deu a largada para esse 
programa hoje tão debatido, tão discutido. É preciso 
fazer com que essa rememoração dos fatos coloque 
as coisas no seu devido lugar: a quem honra, honra; 
a quem faz justiça, justiça.

É chegada a hora, Sr. Presidente – estou con-
cluindo – de reafirmarmos que muitos brasileiros con-
tribuíram, na vida pública ou na vida privada, para que 
este País se desenvolvesse e produzisse os avanços 
que alcançamos. Especialmente o Plano Real é mar-
co histórico nas transformações sociais deste País, e 
é impossível ignorá-lo. 

Os inconformados é que promovem mudanças. 
E não há por que se conformar com os avanços al-
cançados. Há, sim, por que se preocupar com novos e 
necessários avanços, que se constituem em exigência 
da sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Luiz Henrique deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Su-
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após as palavras do eminente Líder 
Alvaro Dias, eu tenho a honra de passar a palavra ao 
catarinense Senador Luiz Henrique da Silveira.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, nobre Senador e ex-Governador do 
meu Estado Casildo Maldaner, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, caros telespectadores da TV Senado, se-
gundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a cada dois 

anos – a cada dois anos, Sr. Presidente –, o Brasil gas-
ta acima de R$1 bilhão com a realização de eleições.

Eu quero aqui lembrar o que representa R$1 bi-
lhão. Qualquer um que estiver me ouvindo pode fazer 
a conta. Do nascimento de Cristo até hoje só decorreu 
pouco mais de um bilhão de minutos. E a última eleição 
municipal custou mais de R$1 bilhão. Com esse dinhei-
ro, poderiam ser construídas 30 mil casas populares, 
2,6 mil postos de saúde, 3,4 mil quadras poliesportivas 
cobertas. Só com equipamentos, Sr. Presidente, urnas, 
transporte de urnas, cadastramento de eleitores, rela-
tórios e alimentação dos mesários foram gastos pelo 
Poder Público, nas últimas eleições municipais, por 
volta de R$400 milhões.

Em renúncia fiscal às emissoras de rádio e tele-
visão, o Governo dispendeu, no pleito de 2012, mais 
de R$600 milhões, para que os candidatos tivessem 
acesso ao horário que se diz gratuito.

Como, Srªs e Srs. Senadores, em 401 Municípios, 
houve a requisição de tropas federais para garantir a 
realização das votações, foram gastos com as Forças 
Armadas R$24 milhões.

Tudo isso somado, volto a dizer, ultrapassou a 
cifra estratosférica de R$1 bilhão.

Mas não estão computados nesse R$1 bilhão 
os gastos incalculáveis, inavaliáveis dos candidatos, 
de seus apoiadores, dos militantes, dos partidos, das 
empresas, de todos os agentes que concorrem para 
o custo das campanhas eleitorais.

O Brasil não suporta, o povo não suporta, as 
Prefeituras não suportam, os Governos estaduais 
não suportam, a União não suporta, os eleitores e os 
candidatos não suportam, ninguém suporta mais essa 
sucessão desgastante de eleições a cada dois anos.

O custo físico e financeiro dessas eleições bia-
nuais é brutal. O voto em lista aberta para vereadores 
e deputados, a coligação partidária nas eleições pro-
porcionais e a maquiagem eleitoral dos programas de 
rádio e TV pré-produzidos vêm fazendo das campanhas 
eleitorais uma desenfreada caça ao tesouro.

O processo de eleição a cada dois anos não per-
mite aos governos tempo para planejarem o médio e 
longo prazos. A Nação vive mergulhada no curto pra-
zo, afogada nesse vai e vem desatinado de eleições 
bianuais. Mal saímos das eleições municipais, já esta-
mos envoltos no debate sobre a escolha dos próximos 
Deputados, dos próximos Senadores, dos próximos 
Governadores e do próximo Presidente da República.

Deveríamos, sim, elegê-los a cada cinco anos, 
numa eleição só, de vereador a Presidente da República.

Aliás, a emenda que estabelece o mandato de 
cinco anos para prefeitos, governadores e Presiden-
te da República, sem reeleição, foi aprovada, unani-
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memente, na comissão que S. Exª o Presidente José 
Sarney designou. Sob o comando do ilustre Francisco 
Dornelles, que hoje recebe da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro uma justa homenagem, com base no 
trabalho daquela comissão, apresentamos os membros, 
sob a liderança do Presidente do Senado, proposta de 
emenda à Constituição que estabelece os mandatos 
executivos de cinco anos. Essa emenda está pronta 
para ser votada.

E eu ocupo esta tribuna para solicitar à Mesa, 
para solicitar ao Presidente desta Casa que ponha essa 
emenda imediatamente em votação neste plenário.

Mal saímos das eleições municipais, Sr. Presiden-
te, Senador Casildo Maldaner, e já estamos envolvidos 
no debate das eleições do ano que vem.

O Brasil precisa de tempo! Os governos precisam 
de tempo! Os legislativos precisam de tempo! Todos 
precisamos de um tempo mínimo de cinco anos en-
tre uma eleição e outra para sermos mais eficazes e 
para que possamos fazer o País caminhar, o País se 
planejar, o País estabelecer metas seguras para o fu-
turo, sem marchas e contramarchas, o País seguindo 
para o desenvolvimento econômico com justiça social.

Mandato de cinco anos, coincidência eleitoral já!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Eu tive a honra de passar a palavra a V. 
Exª, Senador Luiz Henrique, ex-Governador de Santa 
Catarina. Se eu tiver também a mesma, sou o próxi-
mo inscrito... Se V. Exª me passar a palavra e presidir, 
ficarei imensamente honrado – ainda mais pelo tema 
que V. Exª abordou, que é de fundamental importância, 
sobre não termos eleições a cada dois anos no Brasil.

O Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Luiz Henrique.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 
– SC) – Obrigado.

Concedo a palavra ao ilustre Senador por Santa 
Catarina Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Nobre Presidente, Senador Luiz Henrique da 
Silveira, e caros colegas, os temas são diversos nesta 
Casa. Mesmo hoje à tarde, ainda há pouco, o Senador 
Luiz Henrique traçava a necessidade de termos mais 
tempo para planejar o Brasil, para não estarmos, a todo 
instante, a cada ano, já pensando em eleições. Saímos 
de uma, e já se fala nas próximas, do ano seguinte. 
Ficamos meditando sobre isso, discutindo coligações 
– é dessa forma ou é daquela –, e praticamente não 
sobra tempo para pensar numa coisa duradoura, para 
pensar no trabalho, nas coisas mais perenes, para se 

ter uma coisa mais clara e se oferecer mais segurança 
até para os que investem, os que planejam, os que se 
estabelecem e que não querem tantas alterações no 
meio do caminho. As regras do jogo têm de ser mais 
perenes, como se diz.

E venho nesta tarde meditar um pouco sobre a 
insegurança, sobre as transformações da carga tribu-
tária, sobre as alterações que existem. As empresas 
muitas vezes se queixam de que se gasta muito ao 
administrar-se essa volúpia, essa carga de legislação.

Tenho analisado, e muitas dessas consultorias 
nos têm dito que, além da carga... Ela até não é tão 
enorme, e isso não é o que mais prejudica. Mas, para 
ministrar alterações em função das medidas provisó-
rias que, a todo instante, aqui chegam... Altera-se isso, 
altera-se aquilo; hoje se recolhe de uma forma, amanhã 
já se recolhe de outra. E as empresas se perdem; para 
terem organização, gastam um terço, mais ou menos 
– só na organização do trabalho burocrático. 

Então, desburocratizar. Esta é a grande luta: des-
burocratizar a carga, a legislação, os gastos que se 
têm para manter as coisas mais flexíveis, mais dura-
douras, mais normais.

Por isso, digo que todos que todos que passaram 
por um grave trauma sabem como é difícil esquecê-lo 
e o cuidado dispensado para que o fato causador não 
se repita. Acredito que é esse sentimento que o brasi-
leiro vivencia quando se fala em volta de inflação, tão 
longo e duro foi o período em que fomos assolados 
por esse mal.

Diante do quadro, não se devem poupar esforços 
para garantir que esse fantasma não nos assombre no-
vamente. Nos últimos anos, a principal ferramenta de 
combate à inflação tem sido o controle da taxa básica 
de juros feito pelo Banco Central.

Esse remédio, contudo, tem efeitos colaterais 
danosos, e deve ser administrado com parcimônia. 
Quando os juros se elevam, há um freio geral em 
toda a cadeia de atividade econômica: o investimento 
produtivo cai, e o consumo igualmente sofre redução. 
Com o desempenho do PIB em 2012 na casa dos 
0,9%, uma desaceleração forçada pela elevação dos 
juros não é nada desejável, sem dúvida. Não é nada 
desejável, repito.

Então, essa preocupação é consistente. E hoje 
um dos únicos mecanismos do Governo para controle 
da inflação é a taxa Selic. Precisamos encontrar outros 
meios para que possamos avançar.

O empresário Benjamim Steinbruch, primeiro 
vice-presidente da Fiesp, expôs, em artigo publicado 
no jornal Folha de S.Paulo, sua preocupação com uma 
eventual elevação dos juros e apontou o caminho que 
temos defendido constantemente nesta tribuna: eleva-
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ção da produção através da redução de impostos e do 
investimento consistente em infraestrutura.

Na visão do empresário, que compartilhamos, se 
a inflação é uma desproporção entre oferta e deman-
da, não podemos perseguir o caminho da redução da 
demanda, mas, sim, o estímulo à elevação da oferta 
de bens e serviço, que traz como resultado o cresci-
mento da economia.

A redução da carga tributária brasileira e inves-
timentos sólidos na infraestrutura são condições sine 
qua non.

Precisamos reconhecer – não há dúvida – que 
o Governo Federal tem tomado algumas providências 
neste ou naquele setor, em diversos itens da econo-
mia. Há algumas posições tomadas.

As reduções e desonerações no setor produtivo 
ainda têm se mostrado modestas, além de se res-
tringirem a ações pontuais em setores específicos. 
Seguimos carentes de um projeto mais amplo de re-
forma tributária, que inclua em seu bojo, além de uma 
substantiva diminuição da carga, a simplificação da 
paquidérmica burocracia e uma distribuição mais re-
publicana da arrecadação.

Nossa carga tributária, que hoje consome cer-
ca de 35% do PIB, é a segunda mais alta de toda a 
América Latina – perde apenas para a da Argentina 
– e exaure nossa agilidade e competitividade, interna 
e externamente.

A infraestrutura deficiente atua na outra ponta, 
elevando a níveis quase insuportáveis o custo Brasil. 
De um lado, para administrar a carga tributária, as 
empresas dependem de estrutura sofisticada e se 
queixam do custo alto para administrar a legislação, 
que é alterada a todo instante – uma hora, é feita al-
teração neste produto; uma hora, a alteração é feita 
neste ou naquele setor – por medidas provisórias. Com 
isso, é necessário um acompanhamento extraordiná-
rio. E essas empresas não têm como delimitar, como 
simplificar, como dizer “neste ano, neste segmento, 
será feito desta forma, vamos fazer a programação, 
e não haverá problema”. Não é isso que acontece. A 
todo instante, há alteração neste ou naquele setor, 
um produto é alterado, outro é retirado. E aí tem de 
haver um acompanhamento, é preciso uma estrutura 
extraordinária para poder acompanhar esse processo. 
Essa burocracia da legislação torna-se cara, penosa, 
sem dúvida alguma, e é transferida para o custo da 
produção também.

Repito: a infraestrutura deficiente atua na outra 
ponta, elevando a níveis quase insuportáveis o custo 
Brasil. A logística de transporte é exemplo clássico, 
e temos insistido nesse tema. Os jornais exclamam 
uma alarmante realidade, que corrobora nossa tese. 

O custo de transporte da safra de grãos, Senador Luiz 
Henrique, sofre aumento de 70% e consome parte sig-
nificativa do lucro dos produtores.

De acordo com o Instituto Mato-Grossense de 
Economia Agropecuária, o custo para escoar uma to-
nelada da produção agrícola do Município de Campo 
Verde ao terminal ferroviário de Taquari passou de 
R$80,00 para R$135,00 a tonelada, uma elevação 
de 68%. Em reportagem publicada no jornal O Globo, 
especialistas dão conta de que o peso do frete pode 
chegar a 40% do custo da produção de soja, e, quando 
se trata do milho, esse percentual compromete 54% de 
seu valor. Veja bem como é, Presidente Luiz Henrique.

Agora, imaginem a situação do pequeno criador 
de suínos ou de aves do oeste do nosso Estado ou 
do Rio Grande do Sul, que precisa arcar com custos 
de frete para trazer esses insumos do Centro-Oeste 
brasileiro, além de ter de arcar com suas próprias des-
pesas para o escoamento da produção até os portos 
mais próximos! Quer dizer, traz-se a matéria-prima, 
transforma-se isso em valores agregados, trazem-se, 
por exemplo, os grãos, e, de lá, depois, levam-se os 
grãos aos portos, para que sejam distribuídos pelo 
mundo. Esses custos são uma coisa extraordinária! 
Nós nos aproximamos da completa inviabilidade de 
produção, retirando do mercado milhares de famílias 
que dependem exclusivamente dessas atividades.

Enquanto não tivermos uma rede ferroviária 
abrangente, conectando as principais cadeias pro-
dutivas do País – sejam elas agropecuárias ou indus-
triais – com nossos portos e aeroportos, não teremos 
condições mínimas de competição e de crescimento.

Volto a dizer: reconheço que os esforços feitos 
pelo Governo Federal indicam a consciência de que 
essa é a rota a ser percorrida, mas é preciso mais am-
plitude, ousadia e, acima de tudo, efetividade. Santa 
Catarina, por exemplo, não tem sido contemplada a 
contento. As obras rodoviárias avançam a passos len-
tos, e os projetos ferroviários são praticamente inexis-
tentes. Fala-se muito, fazem-se reuniões e reuniões, 
audiências públicas, mas a coisa não avança, demora. 
As pessoas envelhecem e não conseguem enxergar 
os avanços. Relegar a segundo plano as necessidades 
de um Estado com alta produtividade, que tem perfil 
exportador e que é forte arrecadador de tributos, é um 
erro estratégico que não pode ser cometido por uma 
nação que persegue o crescimento econômico.

Com a redução da carga de impostos, com o in-
cremento na infraestrutura e com a melhoria do gasto 
público, tenho plena convicção de que solidificaremos 
os alicerces do desenvolvimento nacional de médio e 
longo prazo.
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Acho que este é o caminho: chamar o setor pro-
dutivo. Acho que o Brasil tinha de chamar, para par-
ticipar desses projetos de infraestrutura referentes a 
ferrovias e a portos, os fundos internacionais de pre-
vidência, verificando o custo-benefício. Eu acho que 
essa é a alternativa. É preciso regras claras. Temos de 
jogar com regras claras e duradouras. As eleições não 
podem se repetir a cada 24 meses, mas, com caminhos 
claros e decididos, esses investimentos internacionais 
de fundos de previdência vêm participar. Se o negócio 
é duradouro, Senador Vital do Rêgo, se é duradoura a 
mensagem de que dá para investir nisso, de que não 
há alteração a cada pouco tempo, o pessoal vem. Es-
ses fundos de previdência têm a expectativa de que o 
rendimento é melhor do que se aplicado a 1%, 2% ou 
3% ao ano nesses países desenvolvidos no mundo. 
Se, no Brasil, as regras são claras, eles vêm investir, 
eles vêm investir! E nós vamos levar para o oeste ca-
tarinense até o gás que vem da Bolívia para o Brasil, 
para que as indústrias que lá existem possam continuar 
funcionando, para que se possam levar as estradas de 
ferro e as intermodais de lá para os nossos portos do 
Atlântico. Há condições para isso, é claro, e temos de 
perseguir esses caminhos.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador...

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Trago isso com muita alegria e com muita vontade, 
hoje à tarde, ao Senado, sob a Presidência de um ca-
tarinense, que é o Senador Luiz Henrique.

Eu não poderia encerrar sem antes ouvir a nossa 
Paraíba, na palavra do Senador Vital do Rêgo.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Casildo, Santa Catarina nos premia hoje com 
duas reflexões importantes. A primeira veio do colega 
Senador Luiz Henrique, homem público de referência 
para nós do PMDB, para a bela Santa Catarina e para 
o País inteiro. O Senador Luiz Henrique, no seu pro-
nunciamento, faz uma exortação ao Senado, ao Con-
gresso Nacional, com um apelo para que esta Casa 
se mobilize no sentido de evitar esse sufoco, essa as-
fixia eleitoral que contamina o País a cada dois anos. 
Para o senhor ter um ideia, faço política desde que 
deixei a universidade de Medicina e a faculdade de 
Direito e, nos últimos 25 anos, já disputei 13 eleições 
ininterruptas no Parlamento, de Vereador em Campi-
na Grande a Senador da República pelo Estado da 
Paraíba. A cada dois anos, há um processo eleitoral 
nas nossas vidas, na vida do cidadão brasileiro, e o 
Senador Luiz Henrique, novamente – e a cada fala sua 
presto muita atenção, até porque, nós, mais jovens, 
temos de aprender com essas figuras que têm um 
compromisso muito grande com a Nação –, mostrou 

o prejuízo financeiro e orçamentário enorme, os preju-
ízos que não estão contabilizados nos números e que 
estão representados no imobilismo da Nação, pois, do 
período pré-convencional até o período pós-eleitoral, 
até a posse dos novos eleitos, fica o Brasil com uma 
agenda absolutamente omissa, inepta. A cada dois 
anos, acontece isso, ora nos pleitos municipais, ora 
nos pleitos estaduais ou federativos, em nível nacio-
nal. E é necessário que tenhamos a coragem – acho 
que essa deve ser a expressão correta – de encarar 
esse problema e de avançar com uma solução em que 
a Casa possa, no voto, tomar uma decisão. Querem 
um calendário eleitoral para o Brasil tanto a Câmara 
quanto o Senado. E V. Exª nos traz, também por Santa 
Catarina, uma reflexão importante sobre o setor pro-
dutivo nacional. Estamos passando por uma fase de-
licadíssima, em que precisamos de remédios novos, 
eficazes e competentes, para que a economia possa 
destravar e para que os arranjos produtivos, elemen-
tos estimuladores dessa economia, possam acontecer 
no Brasil. Uma das expressões que ouvi com muita 
sapiência nas palavras de V. Exª foi “confiabilidade”. 
O Brasil precisa ter da parte dos organismos interna-
cionais, dos fundos e do capital estrangeiro confiança 
nas nossas regras, confiança no aporte dos recursos, 
para que, com garantias claras, esses recursos pos-
sam vir e facilitar o processo. Nós estamos atrasados 
na nossa infraestrutura logística. O senhor colocou aí 
as obras em Santa Catarina que precisam ser retoma-
das. Eu acredito muito no compromisso da Presidente 
da República, acredito muito no seu descortino em re-
lação a esse tema. Se as respostas a essas medica-
ções que foram dadas durante esses últimos dois anos 
com diversos marcos regulatórios importantes ainda 
não aconteceram, eu espero que, já a partir do mês 
de janeiro, quando os primeiros sinais de recuperação 
econômica parecem acontecer nos números, elas pos-
sam vir com os elementos que V. Exª tão bem delineou 
no seu pronunciamento. Ressalto a palavra de V. Exª. 
Saúdo V. Exª, que é tão perspicaz, tão competente! V. 
Exª muito bem representa o seu povo.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Eu recolho com muita alegria o aparte de V. Exª, 
Senador Vital do Rêgo, que não se esquece, inclusive, 
da universidade. V. Exª veio do campo da Medicina e 
do Direito e lembra os medicamentos necessários, os 
remédios para podermos fazer com que o País... Na 
verdade, ressalta o pronunciamento do Senador Luiz 
Henrique, como o nosso. V. Exª entendeu bem. E fecho 
com chaves extraordinárias: é preciso maior estabili-
dade, é precisar pensar no Brasil, oferecer confiança, 
traçar caminhos. Mas, como há eleições a cada 24 
meses – saímos de uma e vamos para outra, e só se 
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fala nisso –, quem está de fora quer saber quais são 
as regras. Há regras claras, definidas? Disso é que 
nós precisamos, para oferecer confiança, para ofere-
cer segurança para os investimentos, para que tenham 
durabilidade.

Encerro esta análise, agradecendo o aparte de 
V. Exª.

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Cumprimento, mais uma vez, o Senador Luiz 
Henrique, que tem a honra de presidir esta sessão na 
tarde de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – Agradeço a V. Exª pelo denso pronunciamen-
to, como agradeço as referências generosas do ilustre 
colega, companheiro de Partido, Vital do Rêgo.

Concedo a palavra ao Senador Ataídes Oliveira, 
que, confirmando a regra da grande mobilidade hu-
mana no nosso País, nascido lá, em Estrela do Norte, 
em Goiás, representa o Estado do Tocantins aqui, no 
Senado da República.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Presidente.

Quero deixar registrado que concordo com o dis-
curso que V. Exª acaba de fazer, a respeito dos prazos 
dos mandatos executivos em nosso País. Realmente 
esta situação é um grande entrave para o crescimento 
da Nação. Não há dúvida.

V. Exª foi muito feliz em suas colocações ao dizer 
que os nossos gestores estão sempre em campanha. 
Como pode um País crescer dessa forma, Senador 
Vital?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamen-
tavelmente, amargamos um dos menores índices de 
crescimento em nosso País. Ficamos entre os países 
que menos cresceram no mundo em 2012. Isto é risco. 
E vejo desemprego à vista. E me lembro, inclusive, de 
alguns belos discursos do nosso Senador Cristóvam 
Buarque, que sempre disse que a nossa economia 
está bem, mas ela vai mal. O desemprego, na minha 
concepção, está à vista, porque é sabido que o nosso 
País é autossustentável em praticamente tudo. Temos 
um povo humilde e trabalhador. Mas, quais são as cau-
sas, os gargalos que impedem o nosso crescimento? 

E aí está Presidente, a reforma política, que a 
considero como a reforma mãe. Este Congresso está 
perdendo uma grande oportunidade de fazer uma belís-
sima reforma política, contemplando inclusive os cinco 
anos de mandato para o Executivo. Vejo que precisa-
mos urgentemente também de uma reforma tributária, 

de uma reforma fiscal, de uma reforma previdenciária 
e de uma reforma trabalhista.

Sem essas reformas, é difícil falar em crescimen-
to. Gargalos nesta economia são muitos, mas queria 
colocar aqui tão somente três: investimento em infra-
estrutura. Não adianta, enquanto o Governo não voltar 
os seus olhos para investir na infraestrutura, é difícil 
falar em crescimento.

Também é difícil falar em crescimento quando 
um país não tem logística; quando estamos aí a dizer 
que somos o maior produtor de soja no mundo e não 
temos como escoar toda essa soja.

E o terceiro, a mão de obra desqualificada. Isso 
é muito grave! A China é um exemplo da importância 
de se ter mão de obra qualificada. O mundo foi para 
a China, as grandes empresas mundiais foram para 
a China, e não vieram para o Brasil. Por quê? Foram 
vários fatores, entre eles a qualificação da nossa não 
de obra, e outros gargalos. 

E foi exatamente a falta de mão de obra quali-
ficada que despertou em mim o interesse em buscar 
informações sobre o chamado Sistema S, que é com-
posto pelas entidades Sesi, Senai, Sesc, Senac, Senar, 
Sebrai, Sest, Senat, Sescoop, ABDI, Apex, entidades 
essas criadas por lei, desde 1942, com a finalidade 
de qualificação da mão de obra, levar lazer e cultura 
ao povo, ao trabalhador brasileiro, urbano e rural, e o 
apoio a pequenas e médias empresas. São mantidas 
com recursos públicos, contribuições sociais, ou seja, 
tributos, descontadas coercitivamente sobre o valor 
bruto das folhas de salários.

Alíquotas, de 2.5 sobre cada categoria. No caso, 
por exemplo, Sesi e Senai, o Sesi recebem 1,5%; e o 
Senai 1%; mais 0,6% para o Sebrai. Significa que se 
desconta da folha bruta de pagamento 3,1% para o 
famoso Sistema S. 

Pois bem, Presidente, diante desse quadro, resol-
vi, então, pesquisar na Internet sobre o Sistema S. Eu 
queria conhecer um pouco mais sobre essas entida-
des. Mas, infelizmente, nada encontrei, com exceção 
de um balancete de receita e despesa publicado pelo 
SESI, em 2010. Diante disso, resolvi, então, requerer 
informações junto ao órgão fiscalizador – TCU -, que, 
através de um acórdão, nos respondeu me deixando 
perplexo, quando diz que o Sistema S estava come-
tendo dois crimes. Um deles era a falta de publicidade, 
que, apesar de a lei exigir e determinar o Sistema não 
os fazia. E o segundo, a arrecadação direta, no caso 
do Sesi, Senai, que fazem arrecadação direta com os 
empresários, sem, contudo, passar pela Receita Fe-
deral do Brasil.

Diante deste resultado, não vi alternativa, senão 
pedir auditoria em todo o Sistema S. Por felicidade, 
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consegui a aprovação desse requerimento. Mas o re-
sultado completo dessa auditoria ainda não chegou 
às minhas mãos. Faltam, ainda, os resultado sobre 
o Senai, Sesi, Sesc, Senac e Senar –, mas acredito 
que, logo, em breve, terei essas informações em mãos, 
apesar de o TCU ter extrapolado o prazo – entretanto, 
reconheço as dificuldades que a nossa Suprema Corte 
de Contas tem para realizar o trabalho. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, resolvi, 
então, Senador Vital, escrever um livro que intitulei de 
Caixa-Preta do Sistema S. Não consegui encontrar 
outro título para este livro, Caixa-Preta do Sistema S. 
É uma síntese, é um resumo do resultado das audito-
rias que já recebi, feita pelos órgãos de fiscalização, 
o TCU e a nossa Controladoria-Geral da União e da 
nota técnica feita pela nossa Receita Federal, que é 
órgão arrecadador. Logo mais alguns uns dias, terei o 
restante dessa auditoria e, então, vamos dar sequên-
cia e escrever o Caixa-Preta 2.

Desde então, não me restou, Sr. Presidente, ne-
nhuma dúvida de que o chamado Sistema S é uma 
verdadeira caixa-preta, em que não se respeita nada do 
que determina o art. 37, caput, da Constituição Federal, 
que trata dos princípios básicos da administração da 
coisa pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a 
moralidade, a publicidade e a eficiência – nada disso 
vem sendo cumprido pelas entidades administrativas 
dos entes ligados ao Sistema S, que são mantidas com 
o dinheiro público, ou seja, tributos, que elevam o custo 
Brasil, ao longo dos seus 70 anos, e vêm, sistematica-
mente, malversando o dinheiro público, conforme pon-
tos críticos verificados pela auditoria do TCU e CGU.

E aqui, Presidente, eu quero mencionar alguns 
desses pontos críticos. 

O descumprimento ao princípio da publicidade, 
do qual já falamos. Não há publicidade no Sistema S, 
infelizmente. 

A arrecadação direta. É inaceitável que os ges-
tores do Sistema S, alguns deles há dezenas de anos 
à frente das entidades, arrecadem via boletos bancá-
rios, diretamente das empresas, como confessada-
mente fazem Sesi e Senai, que, em 2011, segundo o 
TCU, arrecadaram, respectivamente, aos contribuintes, 
R$1,354 bilhão e R$1,701 bilhão. É um estupro à lei. 
Será que isso não caracteriza uma apropriação indé-
bita? – é a minha pergunta. 

O volume da arrecadação. Somente em 2012, Pre-
sidente, o Sistema S arrecadou mais de R$15 bilhões. 
Vinte e quatro Estados da nossa Federação não têm 
essa arrecadação em ICMS. O Norte do nosso País... 
O PIB dos nossos Estados, principalmente do meu e 
de outros mais... Nós temos que juntar aqui o PIB de, 
pelo menos, uns seis ou oito Estados para dar essa 

arrecadação. E acredito eu que, neste ano de 2013, 
deve ultrapassar os R$18 bilhões. Não sou que estou 
dizendo isso, não. É o Tribunal de Contas da União.

A disponibilidade financeira. Uma pequena dispo-
nibilidade financeira. O TCU disse que tem uma disponi-
bilidade de R$4,3 bilhões e que esse valor é crescente 
a cada ano. Mas quem prestou essas informações foi 
o próprio Sistema S. Eu tenho aqui, Senador Vital, um 
balancete do Sesi, que eu consegui colher via Internet. 
Em 31 de dezembro de 2010, o Sesi passou com uma 
aplicação financeira de R$2,831 bilhões. Hoje, acredito 
que ela deve estar batendo na casa dos R$ 8 bilhões. 
Olhem só! É uma entidade que foi criada com a fina-
lidade exclusiva de qualificar mão de obra nesse país 
e levar lazer e saúde para o trabalhador. O que é que 
esse rio de dinheiro está fazendo em banco? Esta é 
a minha pergunta.

Contratação de pessoal...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 

Exª me permite um aparte, Senador Ataídes?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Permito. Com todo o prazer.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Eu, como já na vez passada, quando V. Exª aqui es-
teve, tenho sido um ferrenho debatedor dessa tese 
sobre os quatro “S”. Das finalidades, o que deve fa-
zer, o que deve atender, o que deve acontecer e dos 
valores, a transparência. E V. Exª volta ao assunto. Eu 
acho que está dando até saudades no Brasil de ouvir 
V. Exª pregar isso. V. Exª é insistente, não deixa o pes-
soal dormir e mexe com o Sistema S no Brasil inteiro, 
para despertar a sociedade, inclusive até em relação 
aos valores enormes que estão aplicados, ou se es-
tão atendendo... Mas V. Exª coloca a lupa e mexe com 
o Brasil. Muita gente vai lhe ajudar nisso. Então, eu 
acho que é justo querer transparência com relação a 
esses recursos e sua finalidade, que é preparar mão 
de obra e dar condições ao trabalhador para que tenha 
seu lazer, saber o que estão fazendo e para onde vai. 
Eu acho que é justo e tem suas grandes finalidades. 
Agora, acompanhar de perto esses valores, eu não 
esperava, eu não sabia que era tanto dinheiro assim. 
Eu fico ruminando cá comigo: minha Nossa Senhora, 
um negócio desses! Quer dizer, eu acho que V. Exª vol-
tou à Casa matando a saudade de muita gente neste 
Brasil, mexendo com isso. E acho que vale a pena o 
debate franco, democrático e com transparência, para 
que todo mundo possa acompanhar. Sem dúvida algu-
ma, mexeu com os quatro “S”, um setor que precisa de 
três, quatro, cinco Estados para alcançar esse PIB, da 
arrecadação de um exercício. É bastante dinheiro. E é 
bom o Brasil acompanhar isso. Meus cumprimentos a 
V. Exª, Senador Ataídes.
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 
Muito obrigado Senador Casildo. As vossas palavras, 
vindas de um Senador como V. Exª muito me envaidece 
e ainda me dá mais coragem para tocar, para continuar 
tocando esse barco.

Mas, Senador Casildo, uma coisa que me chama 
muito a atenção é que o Norte – eu sou de lá – e o 
Nordeste deste País não têm escolas desse Sistema. 
E é uma preocupação da Presidente Dilma de instituir 
mais escolas profissionalizantes neste País. O Norte e 
o Nordeste não têm escolas especializadas. Os nossos 
jovens estão sendo tomados pelo craque porque não 
têm oportunidade.

O Sistema S, com esse rio de dinheiro, o que 
custa instituir escolas no norte e no nordeste deste 
País? Só institui no Sul e no Sudeste. 

A minha intenção, Senador, é aprimorar esse 
sistema. Eu já apresentei um projeto a esta Casa, 
para aprimorar esse sistema, pois esse sistema é bri-
lhante. Eu sou defensor do Sistema S. Agora vamos 
fazer a coisa como deve ser feita. É exatamente esta 
a minha intenção.

Pois bem, continuando com os pontos críticos.
Contratação de pessoal. A folha de pagamento 

do Sistema S já ultrapassou os R$3 bilhões/ano. É um 
verdadeiro cabide de empregos. Nós vamos falar muito 
sobre este assunto.

Supersalários. Há salários por aí que ultrapas-
sam o que pode ser considerado razoável pelo mer-
cado. Aguardem que logo, logo esses salários serão 
mostrados.

Licitações. Como são entidades públicas de di-
reito privado, não obedecem à Lei 8.666, de 1993. 
Então, as licitações são próprias, Presidente. Dá para 
imaginar, então, essa avalanche de dinheiro e essas 
licitações sem nenhum critério? Apesar de o TCU ter 
trabalhado firme em cima disso aí, não há fiscalização, 
não há acompanhamento. Imaginem essas licitações...

Fiscalização da CGU. Olhem só este número: a 
CGU declarou que de 172 entidades fiscalizadas 90% 
apresentaram irregularidades de toda natureza. 90%! 
Ou seja, há coisas erradas – e muitas coisas. 

Cumulatividade de cargos. São verdadeiros feu-
dos. Há segmento, há categoria, Presidente, em que 
um só dirigente tem nove cargos! Se são remunerados 
todos eles eu não sei. Mas nós vamos ficar sabendo. 
Mas tem nove cargos! Manda prender e soltar. É fis-
cal de si próprio. E isso é dinheiro do povo, porque, 
se dinheiro próprio fosse, como o dinheiro da minha 
empresa não haveria proplema... Mas é dinheiro do 
povo, é tributo. 

Interessante. Há uma apropriação indébita. O 
Sistema S apropriou-se indevidamente de R$3,3 bi-

lhões relativos a um erro de cálculo na distribuição 
feita pelo INSS da arrecadação do salário-educação, 
conforme matéria veiculada e anexada no meu livro, 
que eu acredito que é de conhecimento de muitos Se-
nadores aqui. Houve um erro de repasse de R$3,3 bi-
lhões. Olha que fortuna! Esse dinheiro está nos cofres 
do Sistema S – dinheiro da educação que até hoje não 
foi restituído. Um problema que inclusive era do nosso 
ex-Ministro Haddad.

Cursos gratuitos oferecidos. Os cursos gratuitos 
caíram assustadoramente. Isso diz o nosso tribunal. 
E os cursos cobrados cresceram exorbitantemente. 
Fazer um curso hoje, no Sistema S, custa muito caro. 

A aplicação no sistema financeiro. Com esse rio 
de dinheiro que eu acabei de colocar, só em 2010, o 
Sesi recebeu R$276 milhões em rendimento de apli-
cação no mercado financeiro. No mercado imobiliário, 
só o Sesi arrecadou R$276 milhões. Só no mercado 
imobiliário, ou seja, prédios adquiridos e alugados, isto 
é, fora da sua finalidade.

Cobrança pelos cursos em valores exorbitantes. 
Desvio de finalidade. As entidades foram criadas para 
uma finalidade e hoje atuam no mercado financeiro, 
no mercado imobiliário e no mercado da educação.

Contabilidade do sistema. O TCU disse que os 
métodos contábeis das entidades que formam o Siste-
ma S não oferecem transparência, não são uniformes, 
não tem padrão técnico definido e a eles não é dada 
publicidade. Seus fatos contábeis constituem autênti-
cos labirintos, que não obedecem aos princípios bá-
sicos da contabilidade estabelecidos pelo ITG 2002, 
do Conselho Federal de Contabilidade.

O BNDES. Recentemente, o Presidente da Con-
federação Nacional da Indústria, Sr. Robson, em um 
seminário do TCU, disse que o BNDES estava conce-
dendo a título especial R$1,5 bilhão para abertura de 
novas escolas. Olha só que absurdo!

Porque o BNDES tem que fornecer mais R$1,5 
bilhão a título especial, em condições especiais, disse 
o presidente nacional da indústria.

Pois bem, Presidente, nos próximos discursos, 
irei descrever cada ponto mencionado, mas hoje vou 
– apesar de o meu tempo estar curto – tão somente 
falar sobre dois pontos, que são a falta de publicida-
de, estabelecida pela Lei nº 12.527, a Lei de Acesso à 
Informação, que exige que se dê publicidade. Esta Lei 
da Transparência, no seu art. 6º obriga que o Sistema 
S deve dar transparência. Também as nossas LDOs, a 
nº 11.768, art. 6º, parágrafo 3º, que diz que o Sistema 
S tem que dar transparência nos seus números. E isso 
nunca foi cumprido. E se alguém tiver dúvida, que vá 
à Internet, porque hoje pela manhã, eu não consegui 
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encontrar. E responde por crime, está descumprindo, 
está infringindo a Lei.

Arrecadação direta. Eu gostaria de fazer um co-
mentário muito rápido. O acórdão 2527 do TCU disse 
que o SESI e o SENAI continuam adotando a prática 
de arrecadar parte de suas receitas de contribuições 
sociais diretamente das indústrias, sem intervenção 
da Receita Federal. Aqui a coisa fica extremamente 
séria e grave, porque é tributo, e se é tributo, só quem 
pode arrecadar é o Governo, é o Estado.

A lei nº 11.457... E eles arrecadaram, só no últi-
mo ano, R$3,5 bilhões. R$3,5 bilhões! SESI e SENAI 
chegaram às empresas e fizeram uma arrecadação 
direta. Olhe o que diz a lei, Senador Vital que atribui à 
Receita Federal e não facultou, sem qualquer ressalva, 
a competência para planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, 
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribui-
ções sociais de interesse de categorias profissionais 
incidentes sobre a folha de salários. A lei é muito clara.

Mas vamos mais um pouco mais adiante. Essa 
lei transferiu,...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... sem ressalva nenhuma, para a Receita Federal.
Agora, vamos ao art. 7 do Código Tributário Na-

cional. Já dizia que a competência tributária é indele-
gável, ou seja, a função de fiscalização só pode ser 
atribuída a outra pessoa jurídica de direito público e 
funcionários de carreira. Pois bem, a nossa Constitui-
ção Federal, art. 37, XXII, Emenda nº 42/2003, que 
determinou que a administração tributária é atividade 
essencial do Estado, indelegabilidade e somente pode 
ser exercida por servidor de carreira.

O Decreto Lei 200, lá de 1967, já impunha o dever 
de fiscalização relativamente às entidades do Sistema 
S, uma vez que são mantidas por contribuições sociais.

(Interrupção do som)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PSDB 

– SC) – Para V. Exª, mais dois minutos para concluir.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Obrigado, Sr. Presidente.
Mais grave ainda é o fato de a arrecadação direta 

se dar por intermédio de guia própria. Existe a GEFIP. 
Os empresários têm que colocar o valor devido e no 
mês seguinte recolher, por intermédio da GPS. Ou seja, 
para esses empresários não recolherem, eles tiveram, 
então, de zerar esse quadro. No meu entendimento, 
esses empresários, esses milhares de empresários, 
estão inadimplentes com a Receita Federal. Aí é muito 
sério, aí é muito grave!

Se somarmos os últimos cinco anos, encontramos 
um valor em torno de R$16 bilhões. Se corrigirmos o 
valor devei chegar à casa dos R$60 bilhões. Isso vai 
comprometer nossos empresários e nós vamos ter de 
criar uma forma, Senador Vital, para resolver isso com 
muito carinho... Com muito carinho! No meu entendi-
mento, esses empresários hoje estão inadimplentes 
com a Receita Federal do Brasil. 

Isso é extremamente grave e muito perigoso. E 
a lei está aí e é muito clara!

Pois bem, Presidente, eu vou encerrar e agradeço 
o prazo que me foi dado a mais. Quero dizer que, só 
para finalizar... Às vezes, há um questionamento em re-
lação à natureza tributária dessas contribuições sociais, 
mas é uma discussão inócua, benéfica ao Sistema S...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... porque o art. 149 da Constituição Federal de 1988 
diz, no texto da lei...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... que não mais se discute a natureza tributária das 
contribuições sociais e, consequentemente, a natureza 
pública dos recursos das contribuições sociais. É tributo. 

E um acórdão do Supremo Tribunal Federal, no 
qual o eminente Ministro Gilmar Mendes, diz o seguinte: 

Natureza tributária das contribuições. As con-
tribuições, inclusive as previdenciárias, têm 
natureza tributária e se submetem ao regime 
jurídico-tributário previsto na Constituição. In-
terpretação do art. 149 da Constituição Fede-
ral. Precedentes.

Não sou eu que estou dizendo, que estou inter-
pretando este artigo, mas sim o nosso brilhante e no-
tável Ministro Gilmar Mendes.

Muito obrigado, Presidente. (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB 

– SC) – Agradeço o brilhante discurso do Senador 
Ataídes Oliveira. É pena que não tenhamos tempo re-
gimental suficiente para que ele prossiga na sua aba-
lizada exposição. Parabéns a V. Exª.

Concedo a palavra, como Líder do Partido dos 
Trabalhadores, ao Senador Anibal Diniz. (Pausa.)

Ausente S. Exª, concedo a palavra ao sétimo ora-
dor inscrito, nobre Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, ilustre representante da Paraíba, 
nosso companheiro Senador Vital do Rêgo.

Antes de passar a palavra a V. Exª, eu gosta-
ria de registrar a presença aqui de um extraordinário 
empresário que, lá no interior de Santa Catarina, no 
meio-oeste, em Caçador, construiu uma competente 
empresa fabricante de produtos de informática. Inclusi-
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ve, para que o Brasil tome conhecimento, em Caçador 
se produzem, entre outros aparelhos de informática, 
modernos tablets.

Está aí o empresário que preside a Braox, essa 
conceituada empresa, essa empresa de inteligência 
brasileira.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Saúdo o Presidente Luiz Henrique e o empreende-
dorismo de Santa Catarina, que V. Exª colocou com 
muita propriedade.

Srªs e Srs. Senadores, a comissão externa cria-
da para acompanhar os programas de revitalização 
e transposição do Rio São Francisco fez, nos últimos 
dias 7 e 8, visita ao eixo norte do projeto, ao lado do 
Ministro da Integração, órgãos gestores e órgãos de 
controle – Tribunal de Contas da União e CGU –, para 
ver, in loco, aquele que é o maior programa de segu-
rança hídrica da Região Nordeste.

Essa etapa sucedeu, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, uma série de audiências com as autorida-
des envolvidas na extraordinária obra, como resultado 
de uma crescente inquietação da sociedade nordes-
tina com o atraso de sua execução, aliada aos efeitos 
devastadores da maior seca nos últimos 40 anos que 
estamos vivendo.

Muitos dos 16 lotes construídos estavam parados 
ou andando letargicamente, havendo necessidade de 
uma conjugação de vontades técnico-políticas do Go-
verno Federal, Poder Legislativo e órgãos de controle 
para o seu pleno restabelecimento.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
na região dos quatro Estados – Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará e Pernambuco –, o quadro da nossa 
seca é alarmante, brilhante Senador Ataídes! Não há 
diferenças entre as regiões visitadas.

No leito da estrada, amontoam-se muitas carcaças 
de animais, atestando a morte de mais da metade do 
nosso rebanho. Não há reservas hídricas, pequenos 
açudes, barragens que possam acumular minimamente 
água. Apenas o verde da copa da caatinga configura 
o que os técnicos chamam de seca verde.

Não existe pasto para alimentar o rebanho ou o 
cultivo da sobrevivência para alimentar a família.

Quilômetros e quilômetros percorremos sob o sol 
escaldante com nuvens de poeira, justamente nesta 
época do ano, em que era para estar chovendo. 

O resultado da ausência de obras estruturantes 
como essa que propôs, de forma corajosa, o Presidente 
Lula é o abandono do campo por falta de perspectivas, 
resultando na migração de famílias, principalmente os 
jovens, para os grandes centros urbanos.

Ensinam-nos os mais velhos, Senador Casildo: 
“Uma coisa é ver, outra é contar”; ou “O que os olhos 
não veem o coração não sente”.

Pois bem, ao lado dos colegas Senadores Hum-
berto Costa, Relator desta Comissão, Inácio Arruda e 
o meu conterrâneo paraibano Cícero Lucena, e com 
a companhia do Deputado pernambucano Pedro Eu-
gênio, ficamos impressionados com a grandiosidade 
dessa obra, Senador Casildo.

O Governo Federal, através do Ministério da 
Integração, ultima, Senadora Vanessa, os derradei-
ros contratos dos saldos remanescentes dos antigos 
lotes do eixo norte, que foram transformados agora 
em metas. A paisagem árida e seca ganha a presen-
ça humana e de máquinas na retomada dos serviços 
tardiamente retomados.

Já se pode afirmar, com compromisso, que, em 
2010, teremos, ao seu final, 100 quilômetros de cada 
eixo de canal abastecidos. É uma boa notícia para ser 
dada aos compatriotas dos quatro Estados, cuja es-
perança já estava se esvaindo.

Quero deixar registrado o total engajamento do 
Ministro Fernando Bezerra Coelho, que acompanha, 
passo a passo, o processo de remodelagem contratual 
e conclusão dos serviços. Não há um só detalhe de que 
o Ministro não tenha conhecimento e cuja existência 
ou aplicação ele não tenha capacidade de defender.

A visita que iniciamos pelos túneis Cuncas I e 
II, na minha Paraíba, em São José de Piranhas, até 
a tomada d’água na cidade de Cabrobó, em Pernam-
buco, foi potencialmente rica para conhecer outras fa-
ses do projeto que precisam ser divulgadas, com uma 
preocupação do Governo para dar integração como 
finalidade da obra.

Ouço V. Exª, Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Muito obrigada. Eu agradeço a V. Exª, Senador Vital. 
Eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, por-
que eu sei e o Brasil, não apenas os nordestinos, mas 
nós brasileiros e brasileiras sabemos o que represen-
ta essa grandiosa obra que vem sendo feita desde o 
Governo do Presidente Lula para todos os nordestinos 
brasileiros. A possibilidade de ter o sofrimento diminu-
ído pela falta de água. Então, a obra da transposição 
é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes 
deste Brasil. E V. Exª tem a capacidade de fazer um 
pronunciamento com a emoção. Eu estou aqui não só 
ouvindo, mas vendo V. Exª, Senador Vital, e sinto o 
seu pronunciamento, porque é assim que V. Exª o faz, 
com o sentimento daquele que conta os dias para ver 
o sofrimento da sua gente, não só da Paraíba, mas de 
todos os demais Estados nordestinos sendo encerrado 
com a conclusão dessa obra, que é grandiosa e não 
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é só para os nordestinos, é para o Brasil inteiro. Para-
béns, Senador Vital.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Obrigado, Senadora Vanessa. Somente a sensibilida-
de de uma mulher como V. Exª, como tantas mulheres 
deste Brasil, é capaz de ver e ouvir a emoção que toma 
conta de todos nós nordestinos.

Diversas fontes emotivas, da tristeza que eu canto 
aqui, que eu choro aqui, quando eu vejo esses quatro 
Estados com a mesma paisagem desoladora dessa 
seca que ultima os nossos rebanhos, que deixa o ho-
mem, Senadora Vanessa, apenas sobrevivendo graças 
à transferência de renda que revolucionariamente foi 
implantada neste Governo – e para a qual eu acho que 
é preciso encontrar, e digo sempre, a porta de saída, 
mas que conseguiu para nós, nordestinos, aqueles que 
estão lá, meus irmãos nordestinos, criar um mínimo 
de sobrevivência. 

Hoje, nesses quatro Estados, é essa transferência 
de renda por vários programas existentes no Governo 
Federal que alimenta a fome daqueles que nada têm. E 
é por isso que a minha voz, neste instante – e eu tenho 
certeza absoluta que falo pelos Senadores Cássio e 
Cícero, que têm o mesmo sentimento –, é de cobrar, 
é de fiscalizar, como faz essa Comissão Especial, que 
não ficou aqui, mas foi para lá e vai estar durante to-
dos os meses do ano até que a obra definitivamente 
seja entregue.

É uma obra, Senadora Vanessa, que a senhora 
precisa ir e ver, por maior que seja o diagnóstico que 
eu possa dela fazer. Ver, por exemplo, um túnel esca-
vado em uma rocha, Senador Presidente, com 15 mil 
metros de extensão; o maior túnel hídrico da América 
Latina, por onde passará, por 9 vezes, 7 metros de 
cumprimento, água para saciar a sede desses quatro 
Estados. 

É impressionante o túnel Cuncas I, e outras tan-
tas obras importantíssimas que são o desafio da en-
genharia humana, da inteligência nacional, vencendo 
os obstáculos da natureza, mas vencendo para fazer 
o bem, para trazer vida – e, como diz a Bíblia, vida 
em abundância.

Obrigado pelo aparte de V. Exª.
São as ações suplementares estruturantes para 

garantir a sustentabilidade hídrica nos Estados que 
apresentamos. Obras como as vertentes litorâneas na 
Paraíba, o Canal do Cariri – CAC, no Ceará –, o ramal 
do Apodi, no Rio Grande do Norte, e Entremontes, 
em Pernambuco, são complementares a esse extra-
ordinário desafio. Não fica apenas, Senador Ataídes 
– agradeço a V. Exª pela atenção –, na transferência, 
na transposição da água do São Francisco para as 
barragens reguladoras do eixo norte e leste; várias 

obras complementares, suplementares, importantís-
simas, valiosíssimas, para oferecer, definitivamente, 
segurança hídrica na nossa região.

Quanto ao processo licitatório dessas obras com-
plementares, a Comissão vai acompanhar pari passu 
para que não haja atrasos e trabalhar junto com o 
Governo Federal para que as obras também sejam 
entregues ao tempo final do projeto.

Mas, Presidente, é oportuno destacar a responsa-
bilidade ambiental e social do programa. É uma obra de 
R$8,2 bilhões. A última previsão fechada nesse prog-
nóstico: R$8,2 bilhões. V. Exª falou em tanto volume 
de recursos. A grandiosidade dessa obra, a magnitude 
dessa obra de R$8,2 bilhões. Um bilhão de reais, Sena-
dora Vanessa, vêm sendo aplicados no diagnóstico, na 
pesquisa e no ensino para gerações futuras da nossa 
fauna, da nossa flora, nos nossos estudos arqueoló-
gicos das nossas origens, na preservação do nosso 
bioma, com a Universidade do Vale do São Francisco.

Essa Universidade está se especializando. Lá, 
durante a visita, fomos acompanhados por diversos 
professores que compõem os departamentos dessa 
universidade, Senadora Vanessa. Imagino que, no 
Amazonas, com o bioma lá da Região Norte... Nós, 
no Cariri, na Caatinga, não tínhamos isso. O semiá-
rido nordestino, que tem 18 milhões de pessoas, não 
tinha o direito de conhecer a sua fauna, a sua flora; e, 
hoje, só de espécies, para a senhora ter uma ideia – 
espécies pequenas, não as espécies da Região Norte, 
por força da grandiosidade da sua vegetação, mas as 
espécies pequenas da nossa região –, já foram cata-
logadas pelas universidades, foram capturados 11 mil 
animais, onze mil pequenos animais, que vão servir 
para estudos, que vão servir para ensinar as gerações 
futuras e que vão explicar as nossas origens. Eu estou 
encantado, verdadeiramente encantado com o projeto. 

Ouço o Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Se-

nador Vital, é sempre muito bom ouvi-lo. Imagino que 
o povo do seu Estado tenha muito orgulho de V. Exª. 
Vejo também esse discurso tão emocionado. V. Exª 
acaba passando isso para a gente – também estou, 
neste momento, emocionado. Eu conheço o Nordeste, 
uma parte do Nordeste, mas infelizmente o nosso povo 
brasileiro não conhece o povo nordestino. Conhece 
através da televisão, quando ela mostra aquele gado, 
aquela última vaquinha que estava ali dando leite para 
aquela criança e, de repente, está lá, só os ossos no 
chão, e aquele agricultor com a enxadinha, jogando 
aquela poeira para cima. Só veem pela televisão. Infe-
lizmente, eles não tiveram a oportunidade que eu tive 
e tenho de ir in loco ver. Mas é um povo aguerrido, 
um povo trabalhador. Eles precisam de oportunida-
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de. Essa transposição do Rio São Francisco vai dar a 
eles, Senador Vital, tudo que eles necessitam; vai dar 
a eles vida. Eles vão poder trabalhar, vão poder plan-
tar e colher, porque o solo nordestino é fértil, e todos 
nós sabemos disso. O que se planta se colhe. Agora, 
só lamento uma coisa, Senador. Vejo a sua luta desde 
o dia em que cheguei nesta Casa, e a vejo com tris-
teza, pois já era para essa obra estar concluída. Mas 
tenho certeza de que, com a sua intervenção, do nosso 
brilhante Senador Cícero Lucena e outros, essa obra 
estará devidamente concluída, e aquele povo terá a 
água que merece. Muito obrigado.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Senador Ataídes Oliveira, V. Exª tem mostrado, nesta 
Casa, competência, habilidade e conhecimento. E, 
quando vem em socorro dos nossos compatriotas nor-
destinos, V. Exª, que é de uma região rica de solo, de 
água e que precisa também de investimentos, como 
falou agora há pouco, tem a sensibilidade de nos so-
correr com a sua palavra e com a sua ação. E é desses 
homens que precisamos para esta luta.

Eu lamento – e lamento com o senhor: é uma obra 
que já poderia ter sido entregue. Uma obra corajosa, 
ousada. O Presidente Lula, quando a anunciou, sofreu 
as maiores restrições, os maiores embates, os maiores 
desafios. Venceu todos. E, para implantá-la, houve ou-
tro desafio que nós do Governo estamos aprendendo.

Durante essa viagem por mais de 200 quilômetros 
visitando lote a lote, participando de meta a meta, o 
Ministro Fernando Bezerra Coelho nos orientava, nos 
informava sobre como foi difícil adequar as dificulda-
des de um projeto básico, que foi iniciado, à conclusão 
de um projeto executivo, que somente agora se pode 
dizer pronto, depois de tanto tempo.

Tudo isso com uma legislação nova, com o ne-
cessário rigor dos órgãos de controle e com uma série 
de dificuldades para que essa obra pudesse ganhar 
o ritmo que ganhou no início; caiu recentemente, mas 
agora estamos retomando com a remodelagem da 
transformação dos saldos remanescentes em metas. 
Essas metas foram licitadas novamente, para que, já 
no final de 2010, depois de tantos anos esperando, o 
nordestino desses quatro Estados pudesse dizer: “Gra-
ças a Deus, temos uma obra que nos dá dignidade de 
viver na nossa terra, onde nascemos, porque não que-
remos mudar, mas viver pelo menos tendo direito de 
plantar em um solo bom, precisando apenas de água, 
porque aqui, plantando, tudo dá”.

Ouço o meu professor, o meu amigo, o meu 
mestre, um homem que conhece a região, de origem 
comum, Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Obrigado, Senador. Acho este tema que V. Exª traz 

hoje tão importante que deveríamos parar o Con-
gresso para debater o assunto. É inacreditável o que 
o Brasil está sofrendo sem sofrer, como se fosse uma 
coisa nossa lá dos pobres nordestinos por causa da 
estiagem. Nem é uma questão dos nordestinos, mas 
do Brasil inteiro. Aliás, eu diria da humanidade. O que 
está acontecendo ali é tão grave como o que acontece 
na África, como o que acontece em lugares onde há 
um problema catastrófico da natureza, e que o mun-
do procura observar. Não sei como é possível que o 
senhor seja um dos raros a trazer o assunto aqui, em 
vez de pararmos, fecharmos o Congresso para discu-
tir o tema. Segundo, o problema do Nordeste não é 
só a estiagem: são 500 anos de um tipo de economia 
predatória e excludente – predatória da natureza e 
excludente dos seres humanos. E não conseguimos 
enfrentar isso quando Juscelino trouxe Celso Furtado e 
mandou fazer um documento com a Sudene em 1959. 
Erramos ali, não em criar; erramos na orientação. Vou 
dizer como acho que foi. Eu participei do grupo a que 
Tancredo Neves pediu para elaborar um documento 
novo de atualização da proposta do Celso Furtado. 
Fizemos um documento chamado Uma Agenda para 
o Nordeste, que Tancredo publicou, divulgou em todo 
o Brasil. E nada acontece. Eu tenho a impressão de 
que está na hora de percebermos que o problema do 
Nordeste é o modelo de desenvolvimento brasileiro. 
Não é a estiagem local do Nordeste...

(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

...nem é mesmo só o problema do Nordeste. É o mo-
delo que é, no Brasil inteiro, concentrador socialmente 
e predatório da natureza. E eu continuo insistindo: nós 
não vamos nos preocupar com a industrialização, nós 
vamos nos preocupar em fazer a população do Nor-
deste ser a mais educada do mundo inteiro. Cinqüenta 
anos já, tem cinqüenta anos. Já poderíamos ter feito 
uma revolução científica e tecnológica tão boa que 
não precisava ter problema com a estiagem, porque 
a estiagem é problema da agricultura. Se fosse uma 
civilização altamente científica e tecnológica enfrentá-
vamos a estiagem sem grandes problemas. O proble-
ma, portanto, não pode ser ignorado, e felizmente V. 
Exª está aqui, tem que ser enfrentado...

(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

...nos aspectos imediatos, que é falta de água, mas não 
pode ficar só nisso. Daqui a 50 anos outra seca grave 
tem que ser enfrentada do ponto de vista de uma alter-
nativa de desenvolvimento do Brasil inteiro, includen-
te, e equilibrada, ao invés de predatória e excludente.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – As 
palavras de V. Exª, com a sapiência que tem e com a 
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experiência que adquiriu, são tão esclarecedoras que 
eu quero deixá-las como o fecho final do meu pronun-
ciamento. Há muitos e muitos anos somos esquecidos 
nesse modelo que V. Exª colocou. Agora, essa obra por 
ser de inclusão, por ser uma obra que não traz apenas 
a água, mas ela muda...

(Interrupção do som.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Penso que demos o primeiro passo para ter a palavra 
de V. Exª, a rica palavra de V. Exª transformada em 
uma ação efetiva.

Sr. Presidente, quero deixar aqui também dois 
apelos terminais: primeiro, um estudo que pedimos ao 
Ministro Fernando Bezerra para que conclua uma re-
negociação – na condição de membro titular e coorde-
nador do Comitê Gestor do Banco do Nordeste – com 
agricultores, que estão perdendo as suas propriedades 
por conta da insolvência vitimados pela seca. Há ainda 
uma angústia muito grande na região. 

Um segundo apelo que faço – e certamente o fa-
rão o Senador Cássio e o Senador Cícero: a inclusão 
de uma adutora na região Norte, no eixo norte, que 
possa trazer as águas do São Francisco para outra 
região completamente esquecida em termos de se-
gurança hídrica e que precisa de água rapidamente, 
que é a inclusão do Vale do Piancó, exatamente para 
atender a uma grande reivindicação daquela população. 

Eram temas sobre os quais eu gostaria de me 
aprofundar, por serem assuntos que merecem todo 
o destaque deste Senado, tanto a questão do BNB, 
quanto a questão do Vale do Piancó, falando mais so-
bre essas duas questões, mas tenho que respeitar os 
oradores que vão me suceder, e agradecer a paciência 
dos renovados momentos que V. Exª me dá na Tribuna 
e agradecer aos Srs. Parlamentares pela oportunida-
de deste debate. 

O tema é palpitante, o tema nos emociona e...
(Interrupção do som.)

Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. 
Luiz Henrique deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Su-
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sem dúvida alguma, Senador Vital do 
Rêgo, a importância desse tema, a importância do São 
Francisco no Nordeste.

O Senador Vital do Rêgo, Senadora Vanessa, 
Senador Ataídes, Senador Cristovam Buarque, além 
de ser médico, é advogado e poeta. O que ele faz com 
tanta emoção? Ele transformou o sofrimento, os animais 
perecendo, as pessoas passando fome... Ele parecia 
um Luiz Gonzaga, aquela terra ardendo em fogo...

Eu cumprimento V. Exª.
Vamos torcer todos nessa linha.
Com a palavra o eminente Senador, Professor 

Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Boa tarde, Senadoras e Senadores, Sr. Presidente. 
Nós acabamos de ouvir o discurso do Senador Vital 
do Rêgo, e vimos, com a emoção que caracteriza sua 
fala aqui, um debate sobre um dos problemas mais 
fundamentais da história do Brasil. Mas eu digo “mais 
fundamentais”, ao longo dos 500 anos.

Essa periodicidade com que o nosso Nordeste 
enfrenta estiagem, seca, falta d’água, morte de ani-
mais, pessoas sofrendo, agricultura perdida... A cada 
tempo nós temos isso. E já houve intenção de cuidar 
disso, desde Dom Pedro II, quando, na seca de 1870,, 
ele disse que se fosse preciso ele venderia as jóias 
da Coroa para enfrentar o Nordeste. E nós iniciamos 
um movimento naquela época, o Brasil, preocupados 
com a água. O problema era como se fosse apenas de 
água. Criou-se o DNOCS, que não foi capaz de resolver.

Houve uma geração seguinte. Criou-se uma sa-
ída pela economia, que foi liderada por Juscelino com 
o auxílio de Celso Furtado.

O problema é criar no Nordeste um desenvolvi-
mento econômico que diminua a desigualdade com 
São Paulo e o Sul. Em nenhum momento se pensou, 
se trabalhou, a idéia de que, talvez, o problema fosse 
falta de educação. Talvez o problema fosse o Nordeste 
não ter uma massa crítica de ciência e tecnologia que 
permitisse elevar o nível de vida e, inclusive, enfrentar 
o problema da estiagem. Ou porque com a ciência a 
gente consegue reduzir a estiagem ou porque com a 
ciência a gente não precisa ter uma dependência tão 
grande em relação às chuvas. Não se pensou! 

Já imaginaram se todo o dinheiro gasto no Nor-
deste, a partir do projeto de Celso Furtado, tivesse sido 
investido em educação, no desenvolvimento de grandes 
universidades, na formação de grandes institutos de 
ciência e tecnologia, como fizeram na Califórnia, como 
é feito em Israel? Por que não pensamos nisso? Por 
que nós, brasileiros, não damos a importância devida 
ao maior de todos os recursos que um povo tem: os 
cérebros dos seus habitantes? A terra é importante? 
É, mas não é mais o fundamental no mundo moder-
no. É o cérebro. Nós não demos importância. Mas o 
mais grave é que não demos importância no Nordeste 
nem no Brasil. 

O que quero falar hoje, Senador? Quero ler aqui 
um editorial do jornal O Estado de S. Paulo, de sábado 
passado. É um editorial que repercute um documento 
da máxima importância. Esse documento, que foi pu-
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blicado pelo movimento Todos pela Educação, é um 
raio X do futuro do Brasil, um raio X do futuro. Se você 
quiser ver como vai ser o futuro de um país olhe como 
é a sua escola pública no presente. Um corpo passa 
pelo raios X e ele diz a doença que há, mas uma ava-
liação da situação da educação de um país mostra o 
país que a gente vai ter no futuro. Esse documento é 
de pessoas sérias, lideradas por Arthur Gerdau, um 
grande empresário que é auxiliar da Presidenta Dilma, 
e mostra a tragédia que estamos vivendo depois de 
quase 30 anos de democracia, depois de 20 anos de 
governos social-democratas de Fernando Henrique 
Cardoso, Lula e Dilma, depois de 10 anos do gover-
no do Partido dos Trabalhadores. É um editorial que 
transcreve, apenas resumidamente, o que aqui está. 
Começa dizendo: 

Criado por educadores, pesquisadores, em-
presários e gestores públicos com o objetivo 
de elevar a qualidade do sistema de ensino 
do País, o movimento Todos pela Educação 
desenvolveu vários mecanismos de avaliação 
para saber se as políticas educacionais estão 
surtindo efeito. 
Além de identificar escolas com bom desempe-
nho para verificar se os métodos pedagógicos 
por elas adotados podem ser disseminados 
para toda a rede ensino, o movimento estabe-
leceu metas de produtividade para 2022, ano 
do bicentenário da Independência, e periodi-
camente divulga relatórios sobre a situação 
de cada uma delas. 

E veja a tragédia que nós temos, Senador Aloysio. 
Uma das metas prevê que todas as crianças estejam 
na escola até 2022. Veja como estamos atrasados: a 
meta é de que tenhamos todas as crianças na escola 
até 2022! A maior parte dos países do mundo, com 
potencial razoável como o nosso, já tem todos na uni-
versidade, Senador Aloysio. Eles já têm todos na uni-
versidade, Senadora Vanessa. A meta deles hoje já 
não é toda criança na escola, porque já a cumpriram. 
A deles é grandes centros de ciência e tecnologia, na 
área da neurobiologia, da informática, da nanotecno-
logia, da pesquisa espacial. 

Eles estão na área da pesquisa espacial, da na-
notecnologia, da biotecnologia, e nós querendo colocar 
todas as crianças na escola! Será que não nos damos 
conta do atraso que isso representa?

Mas é mais grave, Senador: essa meta ridícula 
– de tão modesta de ter todas as crianças na escola 
em 2022 – não está caminhando bem. Não estamos 
caminhando na direção de cumprirmos a meta, como 
vou mostrar daqui a pouco.

Uma segunda meta estabelece que toda criança 
esteja alfabetizada até os 8 anos. Vocês já pensaram 
que meta modesta, ridícula de tão pequena, já entrando 
no final do primeiro quarto do Século XXI, que será em 
2022, a gente ter toda criança aprendendo a ler aos 8 
anos? Isso quer dizer que muitas crianças que ainda 
vão nascer não vão ter atendidas as suas demandas 
educacionais, porque 2022, aos 8 anos de idade vai 
estar a criança que nasceu em 2014.

Oito anos!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – V. Exª me permite um aparte, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Apenas um minuto, com todo prazer.
Para ver como isso é um atraso, quantas crian-

ças das classes média e alta brasileiras esperam para 
aprender a ler aos 8 anos? Elas prendem muito antes, 
e nós temos como meta 2022. 

Isso é uma vergonha! É uma meta vergonhosa! 
Mas o mais grave é que não estamos caminhando 
para cumpri-la. Quando analisamos a meta – como 
esse documento aqui, imparcial e com gente séria –, 
pegando o que nós queremos em 2022, analisemos 
onde deveríamos estar em 2011, e eles vão mostrar 
que estamos aquém da meta. Ou seja, em 2022, não 
vamos cumprir esta meta. E é fácil dizer o porquê entre 
outras razões. Agora mesmo um documento que eu 
vi em que o Ministro diz que está discutindo com os 
secretários para que essa meta possa vir a ser alcan-
çada. Caramba! Discutindo com os secretários? Isso 
mostra falta de interesse, mostra falta de seriedade, 
mostra o descompromisso do Governo Federal, porque 
nos outros assuntos eles não ficam debatendo com os 
secretários, eles tomam a decisão e fazem. Na hora de 
salvar a indústria automobilística não houve reunião 
com os secretários da Fazenda do Brasil. O Presidente 
da República ou a Presidenta decidiu fazer uma deso-
neração para vender mais carro. Mas para colocar as 
crianças aprender a ler aos oito anos o Ministro diz: 
“Nós estamos conversando com os secretários.” E 
enquanto conversamos há menina e menino nascen-
do, menina e menina chegando na idade da escola, 
ficando fora da escola ou entrando na escola e saindo 
antes do tempo, ou ficando na escola um pouco mais 
de tempo e sem aprender o que precisam. Como eu 
vou mostra daqui há pouco. 

Senador Aloysio com todo o prazer. 
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 

– Senador Cristovam Buarque, V. Exª ocupa a tribuna 
e faz um alerta e esse seu alerta não podia ser mais 
oportuno em relação a esta abdicação da exigência de 
uma sociedade que aspira a ser uma sociedade que 
propicie desenvolvimento integral às pessoas. A ab-
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dicação dessa exigência está prestes a se consumar, 
porque nós temos na nossa Ordem do Dia uma medida 
provisória tratando da educação à qual foi apresenta-
da uma emenda, a emenda do Senador Alvaro Dia, 
propondo exatamente aquilo que V. Exª propõe: que 
a alfabetização comece aos seis anos de idade. Essa 
emenda foi proposta à medida que está na Ordem do 
Dia e foi rejeitada na Câmara. Faz V. Exª um pronun-
ciamento, quando nós nos preparamos para votar essa 
medida provisória no Senado. Se V. Exª, com a autori-
dade que tem, levar ao Presidente Renan a sugestão, 
e creio que estará falando em nome de todos nós, para 
que essa medida provisória seja deliberada pelo Se-
nado com a maior urgência, haverá tempo para que 
ela retorne à Câmara e para que a Câmara aprecie a 
modificação que o Senado vier a introduzir, porque o 
prazo para perda de eficácia dessa medida provisória 
só expira em abril, de modo que nós teremos tempo 
de fazer essa correção, de aprovar a emenda – que 
é uma exigência nacional –, sem prejuízo da validade 
da medida provisória, pois teríamos tempo para que 
a Câmara voltasse a examiná-la quando saísse daqui. 
Então, o pronunciamento de V. Exª é um alerta, um 
alerta oportuno. E V. Exª, repito, tem autoridade moral, 
intelectual e política para diligenciar junto ao Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado, para que 
essa votação possa ocorrer em tempo. Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu que agradeço, Senador, e eu aceito essa 
sua tarefa. Hoje mesmo vou pedir uma audiência. E 
gostaria que a Senadora Vanessa e que o Sr. Presi-
dente aqui da Mesa fôssemos juntos. Mas pedirei hoje 
mesmo a audiência.

Senador, eu não vou ler todo o relatório, apenas 
dizer: a terceira meta estabelece que todas as crian-
ças e jovens de 14 a 17 anos se matriculem na série 
mais educada, porque um dos problemas trágicos do 
Brasil é a quantidade de crianças em séries defasadas.

A outra meta é que os alunos concluam as três 
primeiras séries do ensino médio até 19 anos. Deveria 
ser até os 17, no máximo 18.

A quinta está relacionada aos investimentos.
Pois bem, vamos às análises. Aqui há um do-

cumento que mostra com clareza que esse relatório 
apresenta mais um retrato desolador da educação 
brasileira, especialmente do ensino médio. Eu que-
ro chamar atenção para duas coisas: a palavra “de-
solador”, “retrato desolador”, e “apresenta mais um”. 
Mais um. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o 
terceiro. É mais um retrato desolador da situação da 
educação brasileira. E vou mais longe: um retrato de-
solador da educação brasileira de hoje é um retrato 
desolador do Brasil no futuro. Eu repito: se quiser ver 

o futuro de um país, olhe como está a sua escola no 
presente. O futuro de um país tem a cara da escola 
no presente. Nosso retrato do futuro é desolador. Não 
adianta dizer que o Brasil é um país emergente, que 
o Brasil é a sexta potência ou a sétima economia do 
mundo, que nossos turistas esbanjam dinheiro nos Es-
tados Unidos, que nossa moeda é forte. Nosso futuro 
é fraco, porque nós não temos a base fundamental do 
desenvolvimento de um povo.

Isso significa – aí continua o relatório: segundo 
o estudo, 92% das crianças e jovens de quatro a sete 
anos estavam estudando em 2011. Vejam bem: 92% 
estudam; 8% em idade escolar estão fora da escola. Isto 
é muito grave. É como se a gente tivesse descobrindo 
cem poços de petróleo e tapando oito, ignorando-os. 
Nós não estamos usando os cérebros. Tem coisa mais 
importante? Nós temos 8%, e a meta, modesta, era de 
94%. Nós não estamos chegando nem a essa meta 
ridícula. Estamos com 92%. Isto significa que 3,8 mi-
lhões de crianças se encontram fora da escola. Como 
diz o documento, um Uruguai brasileiro está fora da 
escola no Brasil. Um Uruguai inteiro!

O relatório informa que – vejam isto aqui, vejam 
este dado: tem futuro um país em que um em cada 
dez, um em cada dez alunos da terceira série do ensino 
médio teve desempenho adequado em matemática? 
Vou repetir: Senadora Vanessa, um em cada dez teve 
desempenho adequado em matemática. Não é que um 
em cada dez é um gênio em matemática, não é que 
um em cada dez é um possível matemático, mas que 
um em cada dez teve um desempenho adequado em 
matemática. Adequado significa saber o que é regra de 
três, significa saber o que é percentual, não significa 
saber o que é equação múltipla, não significa saber o 
que é integral, não significa saber o que é derivada, 
não significa saber o que é a teoria dos limites, que 
é a base para o mínimo de boa matemática. Apenas 
um em cada dez, no terceiro ano. E está falando dos 
alunos que estão no terceiro ano. Se nós colocarmos 
todos que estão em idade, incluindo os que estão fora, 
aí cai, vai ser meio, meia gente, ou menos de meia 
gente. Essa é uma tragédia. Mas eu vou continuar 
lendo a tragédia.

Antes disso, passo a palavra à Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Muito obrigada, Senador Cristovam. Primeiro, quero 
cumprimentar V. Exª não só pelo pronunciamento, mas 
pela prioridade que tem dado à educação, e assim tem 
sido sua vida. V. Exª, que já foi reitor de uma das mais 
importantes universidades públicas brasileiras, que é 
a UnB, tem dedicado toda uma vida à educação. En-
tretanto, Senador Cristovam, eu, que concordo com a 
necessidade, quando V. Exª fala da necessidade de 
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avançarmos não só na garantia, na universalização da 
educação brasileira, mas avançarmos na melhoria da 
qualidade da educação em nosso País, sou obrigada 
também a destacar alguns avanços importantes que 
houve nos últimos anos, como a criação de novas uni-
versidades públicas brasileiras, sobretudo no interior 
deste País. O meu Estado do Amazonas, que tem o 
interior mais vasto deste Brasil, passou, há pouco tem-
po, a ter direito a universidades, graças ao programa 
do Governo Federal. As escolas técnicas federais, que 
estavam à beira de serem todas elas fechadas, não 
só foram reabilitadas como também expandidas pelo 
Brasil inteiro. Agora, é óbvio que meta é importante, 
Senador, mas, junto com a meta, tem de vir o recurso. 
Essa é a sua luta principal, é a nossa luta principal. 
V. Exª e eu participamos do movimento por recursos 
para a educação brasileira. Eu acho que a nossa luta 
para que seja aplicada a integralidade dos recursos do 
fundo do pré-sal em educação e até mesmo de grande 
parte dos royalties é fundamental. Nós precisamos fazer 
essa campanha. Acabamos de aprovar uma proposta 
importante de dividir melhor a riqueza daquele petróleo 
que é produzido a mais de 200 km da costa brasileira, 
que seja dividida de forma mais igual no Brasil inteiro, 
mas que o Brasil tem de saber utilizar esse recurso. E 
utilizar onde? Na educação, para que, daqui a poucos 
anos, não muitos anos, o senhor possa, quem sabe, 
ocupar esta tribuna e falar de resultados muito mais 
positivos com relação à matemática. E não é diferen-
te com a língua portuguesa, não é diferente com a 
física, não é diferente com outras disciplinas, não é 
diferente. Durante algum tempo na minha vida, eu fui 
professora e professora militante do movimento sindi-
cal. Hoje, há um piso, que é importante, não é o ideal, 
mas é um piso para o magistério. O que vimos foram 
alguns Estados brasileiros entrando na Justiça contra 
a possibilidade de o professor ter horário extraclasse. 
Isso é o que não podemos admitir. E quem entra na 
Justiça, Senador Cristovam, são exatamente os Esta-
dos mais ricos, aqueles que deveriam dar o exemplo 
para outros Estados brasileiros, mas esses entram na 
Justiça contra a lei que aprovamos. Melhorar a situa-
ção do professor é melhorar a qualidade da educação. 
Então, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento. Se-
guindo nessa luta, seguindo nesse rumo, não tenho 
dúvida nenhuma de que já conquistamos melhorias, 
mas de que melhorias muito maiores deverão vir, com 
certa urgência. Não é à toa que a Presidenta Dilma 
tomou para si a luta por recursos do petróleo exclusi-
vos para a educação. Muito obrigada e parabéns pelo 
pronunciamento. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Agradeço, Senadora, porque me permite aqui 

algumas considerações, para as quais eu gostaria de 
ter um pouquinho mais de tempo.

Primeiro, não há dúvida de que estamos melho-
rando, mas numa velocidade insuficiente. Agora, vejam 
bem: imagine a Senadora que o Ministro Aldo Rebelo 
comemorasse que os Estados estão avançando, sem 
pensar na data exata da Copa do Mundo. Por que na 
hora da Copa, de construir estádio, a gente não tem 
meta de avançar, a gente tem meta de concluir? Em 
educação, a gente comemora o avanço; um avanço que 
é mais devagar do que as exigências novas de educa-
ção. Essa é a tragédia. A tragédia não é que está pio-
rando; é que avança assim, e as exigências são assim.

Veja bem, criamos muitas faculdades federais 
por aí afora. Nós não vamos ter alunos, Senadora 
Vanessa. Hoje, já existe mais menino terminando o 
ensino médio – e olhe que são poucos –, temos mais 
vagas em curso superior do que gente terminando o 
ensino médio. Significa que estão entrando na univer-
sidade pessoas despreparadas. Um em cada dez tem 
desconhecimento adequado de matemática. Desses 
nove que não têm, alguns vão entrar em escolas de 
engenharia. É uma tragédia.

Agora, o mais importante da sua fala, Senadora 
Vanessa: tudo isso de bom das faculdades, tudo é fe-
deral. Por que a gente se nega a fazer a federalização 
da educação de base no Brasil? Não tem outro jeito. 
Os Municípios são pobres e desiguais. Não tem jeito 
de ter educação de qualidade igual no Brasil inteiro, 
se não for assumindo para a União a responsabilidade 
da educação de base, como nós já fizemos com as 
universidades, como já fizemos com a escola técnica, 
com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com 
o Ministério Público, com a Justiça, com tudo que deu 
certo, inclusive com educação de base. O pouco que 
dá certo é federal: a merenda, o livro didático, o Fun-
deb, o Fundef, e por aí vai.

Não há como ter uma boa educação em todo 
o País nas mãos dos pobres coitados Prefeitos do 
Brasil. Não adianta a gente querer dizer: criança que 
nasce tem um futuro X ou Y conforme a cidade onde 
ela nasce. A criança, ao nascer neste País, ela é pri-
meiro brasileira; depois é que é paranaense; depois é 
que é amazonense; depois é que pernambucana ou 
brasiliense. No Brasil, não. No Brasil, o que vale é a 
naturalidade, não a nacionalidade do ponto de vista 
da educação.

E continuando, Senador, o Relatório informa:

O resultado ficou muito abaixo da meta previs-
ta para este ano. No caso dos estudantes da 
rede Escolar pública, o quadro é ainda pior: 
apenas 5,2% sabem o que deveriam de mate-
mática no Ensino médio.[Aqui chegou àquele 
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meio gente de que eu falava;5%, nem um em 
dez, é menos de uma]. Em português, o índi-
ce foi de 29,2%. 

Mas, vejam bem, nós já deveríamos estar com 
um índice de 50% falando inglês, francês ou espanhol! 
A gente está com 29% em português. Vocês já imagi-
naram a tragédia? Esse é um tempo de bilinguismo, 
trilinguismo. Aqui 29% têm conhecimento suficiente da 
língua portuguesa. Imaginem quantos têm de inglês, de 
francês! A meta era 31%, que é uma meta muito baixa.

Na 9ª série do ensino fundamental, a situação 
não é muito diferente. Só 16,9% apresentaram 
nível de aprendizagem adequado em mate-
mática, bem menos do que os 25% da meta: 
a ridícula meta de 25% – ficou quase na me-
tade dela.
O levantamento também aponta grande va-
riação no desempenho dos alunos do Estado 
para Estado. 

Aí vem outra tragédia brasileira, que justifica a 
federalização, Senadora Vanessa, porque a desigual-
dade de um Estado para outro é terrível. Em alguns 
indicadores aqui, o Norte tem metade do nível de 
aprendizado do Centro-Sul, que já é baixo. Essa desi-
gualdade não vai ser resolvida na mão dos prefeitos, 
como não foi resolvido na mão dos prefeitos o Banco 
do Brasil, que é nacional, a Caixa Econômica, os Cor-
reios. Imaginem se os Correios fossem municipaliza-
dos. Acho carta muito importante, mas não me digam 
que criança não é mais importante do que carta, até 
porque a criança é que vai um dia escrever as cartas.

Por que a Copa do Mundo foi federalizada... 
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – ... e as escolas não são federais? Outra coisa, 
há um mito de que a escola particular é melhor do 
que a pública. No que se refere à média, a média das 
escolas federais públicas é maior do que a média das 
escolas particulares no Brasil. As 451 escolas fede-
rais, institutos de aplicação, Colégio Pedro II, escolas 
técnicas, colégios militares têm uma média melhor do 
que as particulares. Não do que a melhor das melho-
res particulares, que valem aqui duas vezes quase um 
curso na Suíça.

Vou chegando ao final, ao último parágrafo, 

O relatório do [...] Todos Pela Educação eviden-
cia as dificuldades que o Brasil enfrenta para 
se manter entre as maiores e mais prósperas 
economias, diante de competidores empenha-
dos em investir e ampliar os investimentos em 
educação, ciência e tecnologia.

(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Aqui o editorial (Fora do microfone.) pega o funda-
mental. E vou repetir:

O relatório [...] evidencia as dificuldades que o 
Brasil enfrenta para se manter entre as maio-
res e mais prósperas economias diante de 
competidores empenhados em investir e am-
pliar os investimentos em educação, ciência 
e tecnologia.

Não tem futuro a economia se for baseada só em 
exportar ferro, soja e carne. Ela precisa exportar chips, 
equipamentos médicos, remédios, porque é isso que 
dinamiza uma economia.

Mostra, também, [o relatório] que um ensino 
de má qualidade continua limitando o aces-
so dos jovens a empregos de qualidade na 
economia formal, condenando [...] gerações 
à ignorância. [Aí vêm as aspas]: “Isso é uma 
tristeza. Quer exclusão maior do que o aluno 
não saber o que deveria ter aprendido?” [...]

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Veja que coisa interessante. Quer tragédia maior do 
que o aluno não saber o que deveria ter aprendido? 
Porque um aluno de classe média alta, quando é re-
provado, sabe que o que deveria ter aprendido e não 
aprendeu. No Brasil, eles não sabem, Senador, porque 
a gente passa automaticamente, porque a gente can-
cela disciplinas. Eles nem sabem o que deveriam ter 
aprendido e não conseguiram. Estão felizes com o que 
não aprenderam, e os governos, fechando os olhos.

Eu vou concluir, Senador, dizendo que o relatório 
do Todos Pela Educação cita – veja bem: mais uma 
vez, não sou eu que falo, o maníaco da federalização 
– que “falta um currículo nacional. Esse é um dos fa-
tores que têm impedido o ensino médio de melhorar”.

O que é um currículo nacional? É uma maneira 
de federalizar a educação.

O que é o piso salarial? Agradeço à Senadora Va-
nessa por ter falado sobre isso, até porque, se um dia...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – ... houver uma lei com o meu nome, será “Lei 
do Piso” (Fora do microfone.) É a única lei que talvez 
venha a ter o meu nome.

Pois bem. O piso é o caminho da federalização, só 
que, Senadora Vanessa, a gente tem que transformar 
o piso na carreira inteira do professor federal. Esse é 
o caminho de que a gente precisa.
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Enquanto isso – eu já falei, mas é a parte final 
–, “o MEC alega que está discutindo com as secreta-
rias estaduais medidas para reestruturar esse ciclo 
de ensino”.

Gente, no século XXI, a gente está discutindo 
com as secretarias medidas para reestruturar? A gen-
te estaria era definindo como executar as medidas de 
federalização da educação de uma carreira nacional 
do magistério, com professor ganhando R$9,5 mil por 
mês, porque, se for menos do que isso, a gente não 
atrai os melhores quadros. Não é aumentar todos de 
uma vez, porque não há dinheiro, é uma carreira nova 
a ser construída. Esse é o recado que deixa o Todos 
Pela Educação, não pelo que eles colocaram...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Não pelo que eles colocaram, defendendo isso, 
porque isso sou eu quem está defendendo. Eles eu 
não sei se gostariam de ver esse caminho ou acredi-
tam em outros caminhos, mas o que o relatório mostra 
é um raio X do futuro do Brasil. Está visto aí. É uma 
radiografia do futuro do Brasil. E, se quisermos que a 
radiografia não corresponda à realidade, temos um 
dever de casa sério neste Senado a fazer. E eu não 
vejo outra maneira. E tentemos outra, mas não vejo 
outra, a não ser o início de um processo de 20 anos 
de federalização da educação de base no Brasil, para 
acabar com essa vergonha e esse suicídio nacional.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mais uma vez, ouvimos uma aula do 
eminente Senador e Prof. Cristovam Buarque, não só 
ao Senado, mas ao Brasil. Brasília assiste, de pé, sem-
pre às aulas de V. Exª, Senador Cristovam Buarque.

Antes de passarmos a palavra à próxima oradora, 
Senadora Vanessa Grazziotin, a Mesa faz as seguin-
tes comunicações:

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência designa para integra-
rem o Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, 
de acordo com as indicações das Lideranças, os Srs. 
Senadores:

Senador Waldemir Moka, pelo PMDB;
Senador Delcídio do Amaral, pelo PT;
Senador Cyro Miranda, pelo PSDB;
Senador Armando Monteiro, pelo PTB;
Senador Ivo Cassol, pelo PP;
Senador Rodrigo Rollemberg, pelo PSB;
Senador José Agripino, pelo Democratas;
Senador Antônio Carlos Rodrigues, pelo PR;
Senador Sérgio Petecão, pelo PSD;
Senador Paulo Davim, pelo PV;
Senador Eduardo Lopes, pelo PRB;

Senador Eduardo Amorim, pelo PSC;
Senador João Costa, pelo Partido Pátria Livre; e
Senador Randolfe Rodrigues, pelo PSOL.

São os seguintes os Ofícios na íntegra:

Of. GLPMDB nº 90/2013

Brasília, 5 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente nos termos re-

gimentais e conforme solicitação Of. SF nº 304/2013, 
comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador 
Waldemir Moka para compor o Conselho do Diploma 
José Ermírio de Moraes.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

Ofício nº 9/2013 – GLDPT

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 305/2013 e nos termos 

regimentais, indico o Senador Delcídio do Amaral para 
composição do Conselho do Diploma José Ermínio 
de Moraes. – Senador Wellington Dias, Líder do PT.

Ofício nº 50/13 – GLPSDB

Brasília,  de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 306/2013 – SF, indico o 

Senador Cyro Miranda, para integrar a composição do 
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

Of. nº 10/GLPTB/SF

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício nº 

307/2013-SF, comunico a Vossa Excelência que indico, 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o eminente 
Senador Armando Monteiro para integrar o “Conselho 
do Diploma José Ermírio de Moraes”.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB.

Of. SF nº 20/2013-GLDPP

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Atendendo ao ofício SF nº 309/2013, solicito a 

Vossa Excelência a indicação do Senador Ivo Cassol 
(PP/RO) para a vaga deste Partido Progressista no 
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Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, insti-
tuído pela Resolução nº 35, de 2009.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência vo-
tos de estima e apreço. 

Respeitosamente, – Senador Francisco Dornel-
les, Líder do PP.

GLPSDB Of. nº 38/2013

Brasília, 25 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que esta Liderança indica o Senhor 
Senador Rodrigo Rollemberg para integrar o Conselho 
do Diploma José Ermírio de Moraes.

Agradeço antecipadamente renovando meus vo-
tos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senadora Lídice da Mata, Vice-Lí-
der do PSB no Senado Federal, no exercício da Liderança.

Of. nº 6/13-GLDEM

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. SF nº 311/2013, indico a V. 

Exª. o meu nome, como representante do Partido De-
mocratas, para compor o Conselho do Diploma José 
Ermírio de Moraes.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

Of.Leg. nº 10/2013 – GLPR

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e na condição de Líder 

do Partido da República, indico o nome do Senador 
Antônio Carlos Rodrigues para compor o Conselho do 
Diploma Jose Ermírio de Moraes, instituído pela Reso-
lução nº 35, de 2009, do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Alfredo Nasci-
mento, Líder do PR.

Ofício nº 20/2013 – GLPSD

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Em atenção ao Of. SF nº 313/2013, tomo a liber-
dade de fazer a indicação de meu nome para compor 
o Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.

Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão, Líder 
do PSD.

Of. GSPDAV nº 7/13

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 317/2013, indico o meu 

nome como representante do Partido Verde para inte-
grar o Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.

Ofício nº 022/2013-GSEL

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Com os meus cordiais cumprimentos e em aten-

ção ao Ofício SF/315, dessa Presidência, indico a Vos-
sa Excelência meu próprio nome para representar o 
PRB, Partido Republicano Brasileiro, na composição 
do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.

Na oportunidade reitero protestos de elevada 
estima e apreço.

Atenciosamente, Senador Eduardo Lopes, Lí-
der do PRB.

Ofício nº 21/2013

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 316/2013, e nos termos 

da Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009, faço 
a indicação de meu próprio nome, como representante 
do Partido Social Cristão – PSC, para integrar o Con-
selho do Diploma José Ermírio de Moraes.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

OF/GSJCOS nº 038/2013

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício/SF nº 318/2013, dessa 

presidência, indico o meu próprio nome para repre-
sentar o Partido Pátria Livre – PPL na composição do 
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, nos 
termos da Resolução nº 35, de 2009.

Atenciosamente, – Senador João Costa, Líder 
do PPL  

Ofício GSRR nº 23/2013

Brasília, 25 de fevereiro de 2013

Assunto: indicação da vaga do PSOL no Conselho do 
Diploma José Ermírio de Moraes

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa 

Excelência, na condição de Líder do PSOL, respondo 
ao expediente Of. SF nº 314/2013 e, tendo em visto 
que sou o único representante do Partido no Senado 
Federal, indico o meu nome para compor o Conselho 
do Diploma José Ermírio de Moraes.

Atenciosamente, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência designa outra comissão, 
Comissão do Projeto Jovem Senador, de acordo com 
as indicações das Lideranças, para comporem:
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Senador Ricardo Ferraço, pelo PMDB;
Senador Anibal Diniz, pelo PT; 
Senador Cyro Miranda, pelo PSDB; 
Senador João Vicente Claudino, pelo PTB; 
Senador Ciro Nogueira, pelo PP; 
Senador Rodrigo RoIIemberg, pelo PSB; 
Senador Wilder Morais, pelo DEM; 
Senadora Kátia Abreu, pelo PSD; 
Senador Paulo Davim, pelo PV; 
Senador Eduardo Lopes, pelo PRB; 
Senador Eduardo Amorim, pelo Partido Social 

Cristão; 
Senador João Costa, pelo Partido Pátria Livre; e
Senador Randolfe Rodrigues, pelo PSOL.

São os seguintes os Ofícios na íntegra:

OF. GLPMDB nº 089/2013

Brasília, 05 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais e conforme solicitação OF. SF nº 349/2013, 
comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador 
Luiz Henrique para compor o Conselho do Prêmio Mé-
rito Ambiental.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

Ofício nº 6/2013 – GLDPT

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 350/2013 e nos termos 

regimentais, indico o Senador Jorge Viana para com-
posição do Conselho do Prêmio Mérito Ambiental. – 
Senador Wellington Dias, Líder do PT.

Of. nº 8/GLPT/SF

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício 

nº 352/2013-SF, comunico a Vossa Excelência que in-
dico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o emi-
nente Senador João Vicente Claudino para integrar o 
“Conselho do Prêmio Mérito Ambiental”.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB.

Of. nº 018/2013-GLDPP

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Atendendo ao ofício OF. SF nº 354/2013 e em confor-

midade com o disposto na Resolução 15, de 2012, indico 
o Senador Ivo Cassol (PP/RO) para representar o Partido 
Progressista no Conselho do Prêmio Mérito Ambiental.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência vo-
tos de estima e apreço.

Respeitosamente, – Senador Francisco Dornel-
les Líder do Partido Progressista.

GLPSB OF. Nº 0035/2013

Brasília(DF), 25 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que esta Liderança indica o Senhor 
Senador Rodrigo Rollemberg para integrar o Conselho 
do Prêmio Mérito Ambiental.

Agradeço antecipadamente renovando meus vo-
tos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senadora Lídice da Mata 
Vice-Líder do PSB no Senado Federal. No exercício 
da Liderança.  

Of. nº 3/13-GLDEM

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. SF nº 356/2013, indico a V. 

Exª. o nome do Senador Wilder Morais, como repre-
sentante do Partido Democratas, para compor o Con-
selho do Prêmio Mérito Ambiental.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

Of. Leg. nº 8/2013 – GLPR

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e na condição de Líder 

do Partido da República, indico o nome do Senador 
Blairo Maggi para compor o Conselho do Prêmio Mérito 
Ambiental, instituído pela Resolução nº 15, de 2012, 
do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Alfredo Nasci-
mento, Líder do PR.

Ofício nº 19/2013 – GLPSD

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Em atenção ao Of. SF nº 358/2013, tomo a liber-
dade de fazer a indicação da Senadora Kátia Abreu 
para compor o Conselho do Prêmio Mérito Ambiental.

Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão, Líder 
do PSD.

Of. GSPDAV nº 8/13

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
 Em atenção ao Of. SF nº 362/2013, indico o meu 

nome como representante do Partido Verde para inte-
grar o Conselho do Prêmio Mérito Ambiental.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.
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Ofício nº 19/2013 – GSEL

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos e em aten-

ção ao Ofício SF nº 360, dessa Presidência, indico a 
Vossa Excelência meu próprio nome para representar 
o PRB, Partido Republicano Brasileiro, na composição 
do Conselho do Prêmio Mérito Ambiental.

Na oportunidade reitero protestos de elevada 
estima e apreço.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB.

Ofício nº 18/2013

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 361/2013, e nos termos 

da Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012, faço 
a indicação de meu próprio nome, como representante 
do Partido Social Cristão – PSC, para integrar o Con-
selho do Prêmio Mérito Ambiental.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

Of. GSJCOS nº 35/2013

Brasília, 22 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício/SF nº 363/2013, dessa 

presidência, indico o meu próprio nome para repre-
sentar o Partido Pátria Livre – PPL na composição do 
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental, nos termos da 
Resolução nº 15, de 2012.

Atenciosamente, – Senador João Costa Líder 
do PPL.

Ofício GSRR nº 00026/2013

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2013

Assunto: indicação da vaga do PSL para o Conselho 
do Prêmio Mérito Ambiental

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa 

Excelência, na condição de Líder do PSOL, respondo 
ao expediente OF. SF/359/2013 e, tendo em visto que 
sou o único representante do Partido no Senado Fe-
deral, indico o meu nome para compor o Conselho do 
Prêmio Mérito ambiental.

Atenciosamente, – Senador Randolfe Rodrigues 
, Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência designa outra comissão, 
Comissão do Projeto Jovem Senador, de acordo com 
as indicações das Lideranças, para comporem:

Senador Ricardo Ferraço, pelo PMDB;
Senador Anibal Diniz, pelo PT; 
Senador Cyro Miranda, pelo PSDB; 
Senador João Vicente Claudino, pelo PTB; 
Senador Ciro Nogueira, pelo PP; 
Senador Rodrigo RoIIemberg, pelo PSB; 
Senador Wilder Morais, pelo DEM; 
Senadora Kátia Abreu, pelo PSD; 
Senador Paulo Davim, pelo PV; 
Senador Eduardo Lopes, pelo PRB; 
Senador Eduardo Amorim, pelo Partido Social 

Cristão; 
Senador João Costa, pelo Partido Pátria Livre; e
Senador Randolfe Rodrigues, pelo PSOL.

São os seguintes os Ofícios na íntegra:

Of. GLPMDB nº 91/2013

Brasília, 5 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais e conforme solicitação Of. SF nº 334/2013, 
comunico A Vossa Excelência a indicação do Senador 
Ricardo Ferraço para compor a Comissão do Projeto 
Jovem Senador.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

Ofício nº 7/2013 – GLDPT

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 335/2013 e nos ter-

mos regimentais, indico o Senador Aníbal Diniz para 
composição da Comissão do Projeto Jovem Senador. 
– Senador Wellington Dias, Líder do PT.

Ofício nº 51/13/GLPSDB

Brasília,  de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 336/2013, indico a V. 

Exa. o Senador Cyro Miranda, para acompanhar os 
procedimentos necessários à realização da edição 
anual do Projeto Jovem Senador.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.
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Of. nº 9/GLPTB/SF

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício 

nº 337/2013-SF, comunico a Vossa Excelência que in-
dico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o emi-
nente Senador João Vicente Claudino para integrar a 
“Comissão do Projeto Jovem Senador”.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB.

Of. nº 19/2013-GLDPP

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Atendendo ao Ofício SF nº 339/2013 e em con-

formidade como disposto no artigo 17 da Resolução 
nº 42, de 2010, indico o Senador Ciro Nogueira para 
representar o Partido Progressista na Comissão do 
Projeto Jovem Senador.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência vo-
tos de estima e apreço.

Respeitosamente, – Senador Francisco Dornel-
les, Líder do PP.

GLPSB Of. nº 36/2013

Brasília, 25 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que esta Liderança indica o Senhor 
Senador Rodrigo Rollemberg para integrar a Comissão 
do Projeto Jovem Senador.

Agradeço antecipadamente renovando meus vo-
tos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senadora Lídice da Mata, Vice-Lí-
der do PSB no Senado Federal, no exercício da Liderança.

Of. nº 4/13-GLDEM

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. SF nº 341/2013, indico a V. 

Exª o nome do Senador Wilder Morais, como represen-
tante do Partido Democratas, para compor a Comissão 
do Projeto Jovem Senador.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

Ofício nº 18/2013 – GLPSD

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Em atenção ao Of. SF nº 343/2013, tomo a liber-
dade de fazer a indicação da Senadora Kátia Abreu 
para compor a Comissão do Projeto Jovem Senador.

Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão, Líder 
do PSD.

Of. GSPDAV nº 9/13

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 347/2013, indico o meu 

nome como representante do Partido Verde para inte-
grar a Comissão do Projeto Jovem Senador.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.

Ofício nº 21/2013 – GSEL

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos e em aten-

ção ao Ofício SF nº 345, dessa Presidência, indico a 
Vossa Excelência meu próprio nome para representar 
o PRB, Partido Republicano Brasileiro, na composição 
da Comissão do Projeto Jovem Senador.

Na oportunidade, reitero protestos de elevada 
estima e apreço.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB.

Ofício nº 20/2013

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 346/2013, e nos termos 

da Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, faço 
a indicação de meu próprio nome, como representan-
te do Partido Social Cristão – PSC, para integrar a 
Composição da Comissão do Projeto Jovem Senador.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

Of. GSJCOS nº 34/2013

Brasília, 12 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SF nº 348/2013, dessa 

presidência, indico o meu próprio nome pata repre-
sentar o Partido Pátria Livre – PPL na composição da 
Comissão do Projeto Jovem Senador, nos termos da 
Resolução nº 42, de 2010.

Atenciosamente, Senador João Costa, Líder 
do PPL.

Ofício GSRR nº 24/2013

Brasília, 25 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação da vaga do PSOL na Comissão do 
Projeto Jovem Senador

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa 

Excelência, na condição de Líder do PSOL, respondo 
ao expediente Of. SF nº 344/2013 e, tendo em vista 
que sou o único representante do Partido no Senado 
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Federal, indico o meu nome para compor a Comissão 
do Projeto Jovem Senador.

Atenciosamente, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência designa outra comissão 
para integrarem o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã 
Bertha Lutz, de acordo com as indicações das Lide-
ranças, as Srªs e os Srs. Senadores:

Senador Pedro Simon, pelo PMDB; 
Senadora Angela Portela, pelo PT; 
Senadora Lúcia Vânia, pelo PSDB; 
Senador Ciro Nogueira, pelo PP; 
Senadora Lídice da Mata, pelo PSB; 
Senadora Maria do Carmo AIves, pelo Democratas; 
Senadora Kátia Abreu, pelo PSD; 
Senador Paulo Davim, pelo PV; 
Senador Eduardo Lopes, pelo PRB; 
Senador Eduardo Amorim, pelo PSC; 
Senador João Costa, pelo PPL; e 
Senador Randolfe Rodrigues, pelo PSOL.

São os seguintes os Ofícios:

Of. GLPMDB nº 107/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, nos termos regimentais e conforme solicitação 
Of. SF nº 289/2013, comunico a indicação do Senador 
Pedro Simon – PMDB/RS, para representar o Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro na composição 
do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.

Ofício nº 10/2013 – GLDPT

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 290/2013 e nos termos 

regimentais, indico a Senadora Ângela Portela para 
composição do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã 
Bertha Lutz. – Senador Wellington Dias, Líder do PT.

Ofício nº 49/13 – GLPSDB

Brasília,  de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício nº 291/13 – SF, indico a 

Senadora Lúcia Vânia para integrar o Conselho do Di-
ploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em vaga destinada 
ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

OF. Nº 021/2013-GLDPP

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Atendendo ao ofício OF.SF nº 294/2013 confor-

me os termos do art. 4º da Resolução Senado Federal 
nº 2, de 2001, indico o Senador Ciro Nogueira (PP/PI) 
para representar o Partido Progressista na composição 
do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência vo-
tos de estima e apreço.

Respeitosamente, – Senador Francisco Dornel-
les Líder do Partido Progressista. 

GLPSB Of. nº 39/2013

Brasília, 25 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que esta Liderança indica a Senho-
ra Senadora Lídice da Mata para integrar o Conselho 
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Agradeço antecipadamente renovando meus vo-
tos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senadora Lídice da Mata, 
Vice-Líder do PSB no Senado Federal, no exercício 
da Liderança.

Of. nº 7/13-GLDEM

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. SF nº 296/2013, indico a 

V. Exª. o nome da Senadora Maria do Carmo, como 
representante do Partido Democratas, para compor 
o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

 Ofício nº 0017-2013-GLPSD

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Em atenção ao Of. SF/298/2013, tomo a liber-
dade de fazer a indicação da Senadora Kátia Abreu 
para compor o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã 
Bertha Lutz.

Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão Líder 
do PSD.

Of. GSPDAV nº 6/13

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 302/2013, indico o meu 

nome como representante do Partido Verde para inte-
grar o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.
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Ofício nº 023/2013 – GSEL

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos e em aten-

ção ao Ofício SF/300, dessa Presidência, indico a Vos-
sa Excelência meu próprio nome para representar o 
PRB, Partido Republicano Brasileiro, na composição 
do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Na oportunidade, reitero protestos de elevada 
estima e apreço.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB

Ofício nº 022/2013

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. SF/301/2013, e nos termos 

da Resolução do Senado Federal nº 2, de 2001, faço 
a indicação de meu próprio nome, como representante 
do Partido Social Cristã – PSC, para integrar o Conse-
lho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

OF/GSJCOS nº 037/2013

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício/SF nº 303/2013, dessa 

presidência, indico o meu próprio nome para repre-
sentar o Partido Pátria Livre – PPL na composição do 
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, nos 
termos da Resolução nº 02, de 2011.

Atenciosamente, Senador João Costa, Líder 
do PPL.

Ofício GSRR nº 22/2013

Brasília, 25 de fevereiro de 2013

Assunto: indicação da vaga do PSOL no Conselho do 
Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa 

Excelência, na condição de Líder do PSOL, respondo 
ao expediente Of. SF nº 299/2013 e, tendo em visto 
que sou o único representante do Partido no Senado 
Federal, indico o meu nome para compor o Conselho 
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Atenciosamente, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mais um Conselho. 

A Presidência designa, para integrarem o Con-
selho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder 

Câmara, de acordo com as indicações das Lideranças, 
a Srª Senadora e os Srs. Senadores:

Senador Jarbas Vasconcelos, pelo PMDB – até 
porque veio de Pernambuco Dom Hélder Câmara;

Senador Paulo Paim, pelo PT; 
Senador Cícero Lucena, pelo PSDB; 
Senador Sodré Santoro, pelo PTB; 
Senadora Ana Amélia, pelo PP; 
Senador João Capiberibe, pelo PSB; 
Senador José Agripino, pelo Democratas; 
Senador Sérgio Petecão, pelo PSD; 
Senador Paulo Davim, pelo PV; 
Senador Eduardo Lopes, pelo PRB; 
Senador Eduardo Amorim, pelo PSC; 
Senador João Costa, pelo Pátria Livre; e 
Senador Randolfe Rodrigues, pelo PSOL.

São os seguintes os Ofícios:

Of. GLPMDB nº 106/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

nos termos regimentais e conforme solicitação Of. SF 
nº 319/2013, comunico a indicação do Senador Jarbas 
Vasconcelos – PMDB/PE, para representar o Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro na composição 
do Conselho da Comenda de Direitos Humanos, Dom 
Hélder Câmara.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.

Ofício nº 8/2013 – GLDPT

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 320/2013 e nos termos 

regimentais, indico o Senador Paulo Paim para com-
posição do Conselho da Comenda de Direitos Huma-
nos Dom Helder Câmara. – Senador Wellington Dias, 
Líder do PT.

Ofício nº 52/13-GLPSDB

Brasília,  de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 321/2013 – SF, indico o 

Senador Cícero Lucena, para integrar a composição 
do Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.
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Of. nº 11/GLPTB/SF

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício nº 

322/2013 -SF, comunico a Vossa Excelência que indico, 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o eminente 
Senador Sodré Santoro para integrar a “Conselho da 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara”.

Atenciosamente, Senador Gim, Líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB.

Of. nº 16/2013 – GLDPP

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Atendendo ao ofício Of. SF nº 324/2013, indico a 

Senadora Ana Amélia para representar o Partido Progres-
sista no Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara, instituído pela Resolução nº 14, de 2010.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência vo-
tos de estima e apreço. 

Respeitosamente, – Senador Francisco Dornel-
les, Líder do PP.

GLPSB Of. nº 37/2013

Brasília–DF, 25 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que esta Liderança indica o Senhor 
Senador João Capiberibe para integrar o Conselho da 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Agradeço antecipadamente renovando meus vo-
tos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senadora Lídice da Mata, 
Vice-Líder do PSB no Senado Federal, no exercício 
da Liderança.

Of. nº 5/13-GLDEM

Brasília, 21 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. SF nº 326/2013, indico a V. 

Exª o meu nome, como representante do Partido De-
mocratas, para compor o Conselho da Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder 
do Democratas no Senado Federal. 

Ofício nº 0021-2013-GLPSD

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Em atenção ao Of. SF/328/2013, tomo a liberdade de 
fazer a indicação de meu nome para compor o Conselho 
da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão Líder 
do PSD.

OF. GSPDAV Nº 005/13

Brasília, 21 de fevereiro de 2013-03-12 

Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. SF nº 332/2013, indico o meu 

nome como representante do Partido Verde para in-
tegrar o Conselho da Comenda de Direitos Humanos 
Dom Helder Câmara.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.

Ofício nº 20/2013-GSEL

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos e em aten-

ção ao Ofício SF nº 330, dessa Presidência, indico a 
Vossa Excelência meu próprio nome para representar 
o PRB, Partido Republicano Brasileiro, na composição 
do Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara.

Na oportunidade reitero protestos de elevada 
estima e apreço.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB.

Ofício nº 19/2013

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 331/2013, e nos termos 

da Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010, faço a 
indicação de meu próprio nome, como representante do 
Partido Social Cristão – PSC, para integrar o Conselho 
da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

Of. GSJCOS nº 36/2013

Brasília–DF, 22 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SF nº 333/2013, dessa pre-

sidência, indico o meu próprio nome para representar 
o Partido Pátria Livre – PPL, na composição do Con-
selho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder 
Câmara, nos termos da Resolução nº 14, de 2010.

Atenciosamente, – Senador João Costa, Líder 
do PPL.

Ofício GSRR nº 25/2013

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2013

Assunto: indicação da vaga do PSOL para o Conselho 
da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa Ex-

celência, na condição de Líder do PSOL, respondo ao 
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expediente Of. SF nº 329/2013 e, tendo em visto que 
sou o único representante do Partido no Senado Fe-
deral, indico o meu nome para compor o Conselho da 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Atenciosamente, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mais uma comunicação.

A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Arnaldo Jardim e, como membro suplente, 
o Deputado Sarney Filho, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 608, de 2013, conforme Ofício nº 38, de 2013, das 
Lideranças do PV e do PPS na Câmara dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:

Of./LID/nº 38/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os deputados Ar-

naldo Jardim – PPS/SP e Sarney Filho – PV/MA, para 

integrar como titular e suplente, respectivamente, a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 
608/13, que ”Dispõe sobre crédito presumido apura-
do com base em créditos decorrentes de diferenças 
temporárias oriundos de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa nas condições que estabelece e 
dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emi-
tidos por instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
para composição de seu patrimônio de referência, e 
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010”.

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder 
do PV – Rubens Bueno, PPS/PR.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Última comunicação, Senadora Vanes-
sa Grazziotin.

A Presidência recebeu o Ofício nº S/4, de 2013 
(nº 148/2013, na origem), do Tribunal Superior do Tra-
balho, submetendo à apreciação do Senado a indica-
ção da Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDU-
ZZI para compor o Conselho Nacional de Justiça, em 
conformidade com o disposto no art. 103-B da Cons-
tituição Federal.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A matéria vai à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Finalmente, vamos ouvir, então, a catari-
nense, hoje amazonense, Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador Casildo. Agradeço 
(Fora do microfone.) a V. Exª.

Quero dizer da minha alegria de estar aqui neste 
dia, Sr. Presidente. 

Dia 8 de março, na última sexta-feira, o Brasil todo 
assistiu, com muita alegria e até emoção, em muitos 
dos momentos, à intervenção, à fala oficial da nossa 
Presidenta Dilma relativa ao Dia das Mulheres. Eu, 
como mulher brasileira, e não como Senadora, mas 
como uma simples mulher, quero dizer também que 
fiquei extremamente emocionada e virei à tribuna no 
dia de amanhã para falar sobre isso.

Hoje, Sr. Presidente, eu quero relatar um pouco 
do que foi a reunião, a conversa que tive pela manhã, 
na cidade do Rio de Janeiro, com a Presidenta da Pe-
trobras, Drª Graça Foster. Lá estivemos eu, Wagner Go-

mes, que é Presidente da CTB – que é a Central dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, a terceira 
maior central sindical brasileira –, a Srª Gilda Almeida, e 
tratamos de vários assuntos. Entre eles, principalmen-
te e essencialmente, sobre a situação da Petrobras, 
Sr. Presidente: o presente e o futuro. E aproveitamos a 
oportunidade para externar, colocarmo-nos à disposi-
ção da direção da empresa, da Presidenta Graça para 
divulgar os números reais em relação à Petrobras, o real 
desempenho dessa empresa, que vem sendo alvo de 
duras críticas, por parte da oposição, nos últimos dias. 

Bastou que a Petrobras tivesse um resultado não 
positivo para que já se alardeasse que o problema é o par-
tidarismo que ali está posto. Ora, que partidarismo? Será 
que aqui alguém esquece quem foi o Presidente da ANP, 
quando o Presidente era Fernando Henrique Cardoso? 
Quem era o Presidente da ANP, quando o ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso era o Presidente deste País?

Eu creio, Sr. Presidente, e assim vejo mesmo, por-
que a Petrobras tem uma presença muito forte no meu 
Estado, o Estado do Amazonas, onde há uma refinaria, 
dirigida por profissionais competentes, engenheiros de 
carreira. Temos também uma área de exploração de 
petróleo, que é a Província de Urucu, a que V. Exª já 
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deve ter ido, conhece, como muitos dos parlamentares 
brasileiros, porque a extração de petróleo e gás, no 
Estado do Amazonas, é um exemplo para o mundo de 
como pode, sim, ser desenvolvida a atividade petrolí-
fera com o cuidado com o meio ambiente. Então, nós 
temos uma presença forte da Petrobras lá e o nível de 
profissionalização tem sido cada vez maior. 

Colocamo-nos, sim, não apenas nos solidarizan-
do com a Presidente, porque não é a empresa que 
vem sendo atacada, a direção da empresa é que vem 
sendo atacada, o que eu considero ataques levianos 
até, Sr. Presidente. 

Então, eu quero dizer que nos governos, tanto 
do Presidente Lula, quando da Presidenta Dilma, os 
indicadores da empresa só declinaram – é o que eles 
dizem –, e justificam isso apontando a queda de 36% 
no lucro da empresa no ano passado, a diminuição de 
2% na produção e o aumento de 110% no custo da 
extração de petróleo entre 2006 e 2012. 

Ainda destacam o aumento de quase 700% na 
dívida líquida da empresa, o que, na opinião deles, dos 
críticos, reflete a incapacidade do Governo de gerenciar 
uma empresa do porte da Petrobras. Lamentam pela 
perda dos acionistas da empresa, os chamados cotis-
tas, que tiveram um prejuízo de 14% no ano passado. 

Argumentam que, com a descoberta do pré-sal, 
desde julho de 2006, a Petrobras deveria tornar o País au-
tossuficiente, mas depois de sete anos, os indicadores só 
pioram. Chegam, grosseiramente, a denominar o ex-Presi-
dente Lula e a Presidenta Dilma, assim como a Drª Graça 
Foster e o ex-Presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, 
de destruidores da empresa. E, no campo político ainda, 
Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, denominam-
-se “vítimas de uma campanha infame”, desde a primeira 
eleição do Presidente Lula, que acusa o ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso de planejar a privatização da 
Petrobras, que afirmam eles ser uma “rigorosa mentira”.

Sr. Presidente, eu inicio o meu pronunciamento 
reproduzindo uma a uma as críticas que a oposição 
faz à Petrobras, sobretudo à Direção da Petrobras, 
ao Governo da Presidenta Dilma e ao Governo do 
ex-Presidente Lula. E faço isso, Sr. Presidente, por-
que quero falar número por número, porque ninguém 
avalia o resultado de uma empresa de forma isolada, 
sem avaliar a política de câmbio, sem avaliar o mer-
cado de petróleo em âmbito internacional. Só assim, a 
partir dessa avaliação ampla, é que a gente vai poder 
ter condições, sim, de falar dos rumos da Petrobras.

A Drª Graça Foster deverá vir ao Senado num 
prazo curto, porque foi convidada – e já o fez outras 
vezes – a participar, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, de um debate acerca do presente e do futuro 
da Petrobras, que, repito, é a maior empresa brasilei-

ra e uma das maiores do mundo; mais do isso, é uma 
empresa-símbolo do nosso Brasil; é uma Empresa que 
orgulha o povo brasileiro; é uma empresa que tem a 
cara do Brasil e que tem a cara do povo brasileiro. E 
eu tenho muito orgulho de pertencer a um partido que, 
desde o nascedouro da Petrobras até os dias atuais, se 
mantém firme na luta por essa empresa, que é muito 
importante para nosso processo de desenvolvimento.

Então, vamos aos números, Sr. Presidente – nú-
meros reais –, e uma avaliação ampla dos resultados 
da Petrobras nos últimos tempos.

A companhia não enfrenta problemas de caixa, 
cujo saldo ultrapassa atualmente R$40 bilhões. Ao 
longo dos últimos anos, o aumento do endividamento 
veio acompanhado da redução do custo de captação 
da companhia e da melhora da avaliação de risco por 
parte das agências de rating.

Analisando a evolução dos indicadores financei-
ros desde 2002, o lucro líquido da companhia cresceu 
161%, saindo de pouco mais de R$8 bilhões, em 2002, 
para mais de R$21 bilhões, em 2012. A geração de 
caixa operacional triplicou nesse último período, pas-
sando de R$18 bilhões para mais de R$53 bilhões.

Do lado operacional, a produção de óleo e gás 
natural no Brasil cresceu 34% nesse período, saindo 
de 1.752 barris/dia, em 2002, para 2.355 barris/dia, 
em 2012. Considerando apenas a produção de óleo, 
Sr. Presidente, o crescimento foi de 32%, enquanto a 
produção de gás cresceu 49%.

O volume de recursos da Petrobras também cresceu 
significativamente. As reservas provadas subiram de 11 
bilhões de barris de óleo equivalente para 15,7 bilhões 
de barris de óleo equivalente. Adicionando os barris da 
cessão onerosa e os volumes recuperáveis de petróleo 
do pré-sal, as reservas potenciais aumentaram cerca de 
três vezes nesse período. Dessa forma, o Brasil reduziu 
sua vulnerabilidade em relação ao suprimento de petróleo.

Pelo lado da demanda, o consumo de derivados 
aumentou significativamente no Brasil. A venda de 
derivados saiu de 1.609 mil barris/dia, em 2002, para 
2.285 mil barris/dia, ou seja, um crescimento de 42%. 
E o que é mais importante agora: o resultado de 2012 
foi impactado pela depreciação cambial, que recuou 
36% em relação a 2011, sendo exógeno ao controle 
da companhia, refletindo em um resultado financeiro 
negativo de R$3,7 bilhões, ou seja, o resultado está 
diretamente vinculado à política cambial.

Quando comparado o lucro líquido, em dólar, da 
Petrobras com o de outras grandes empresas do se-
tor, não somente a Petrobras registrou queda em 2012 
frente a 2011, como também a BP (British Petroleum), 
com um quedar de 55%; a ConocoPhillips, com uma 
queda de 32%; a Total, com uma queda de 20%; a 
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Statoil, com queda de 16%; além da queda da Shell, 
de 14%; e a da Chevron, de 3%.

Não somente a Petrobras registrou queda na 
produção de petróleo em 2012 frente a 2011, outras 
grandes empresas também apresentaram resultado 
negativo, como: a Exxon Mobil (-6%); a British Petro-
leum (-5%); a Chevron (-5%); e a Shell (-2%).

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que a Pe-
trobras foi a única empresa entre as citadas, que são 
as maiores do mundo, a registrar aumento na produ-
ção de óleo e gás natural, no período de 2002 a 2012, 
enquanto a Exxon Mobil registrou 0%, ou seja, um 
estacionamento; a BP (British Petroleum) caiu 5%; a 
Chevron caiu 1%; e a Shell teve uma queda de 18% 
na produção de óleo e gás natural.

Quanto ao crescimento do custo da extração. 
Este está associado à elevação do brent, que, no mé-
dio e longo prazo, reflete no aumento da demanda por 
serviços e equipamentos para prospecção e produção 
de óleo e gás natural, principalmente offshore, que é 
nova fronteira exploratória mundial.

As novas descobertas anunciadas nos últimos anos, 
Sr. Presidente, aqui, no Brasil, em especial o pré-sal, co-
locaram a Petrobras em uma situação diferenciada em 
relação às outras empresas do setor, com um portfólio de 
projetos rentáveis a serem desenvolvidos e que garantem 
um crescimento orgânico para a companhia.

Para financiar esse crescimento, foi necessário, 
sim, o aumento do endividamento ao longo dos últimos 
anos, na medida em que apenas a geração operacional 
de caixa da companhia não seria suficiente para fazer 
frente a esses desafios; porém, isso não foi visto como 
negativo pelo mercado. Ao longo dos últimos anos, o 
aumento do endividamento veio acompanhado da redu-
ção do custo de captação da companhia e da melhora 
da avaliação de risco por parte das agências de rating.

No final do ano passado, o impacto cambial sobre a 
dívida dolarizada e a menor geração de caixa operacional 
levaram ao crescimento do endividamento líquido, que 
alcançou, aproximadamente, US$72 bilhões. Contudo, a 
administração da empresa vem acompanhando de perto 
essa evolução, bem como as metas de alavancagem, 
mantendo o compromisso com o grau de investimento 
e com a não efetivação de nova capitalização.

Sobre os trabalhadores que investiram nas ações 
da empresa, Sr. Presidente, a Petrobras destaca que, 
desde 2002 até fevereiro deste ano, o ganho foi de 
265%, contra 82% do rendimento do FGTS, por exem-
plo, Presidente Casildo Maldaner.

E quanto ao pré-sal? Quanto ao pré-sal, atual-
mente, apenas cinco anos depois do anúncio de Tupi, 
ele já responde por aproximadamente 10% da produ-
ção da Petrobras no Brasil, enquanto os prazos usuais 

de implantação de projetos de produção, desde a fase 
exploratória, chegam a dez anos na indústria mundial. 
Eu repito: em cinco anos, Tupi já é responsável por 
10% do total da produção da Petrobras, enquanto que 
a média mundial para a produção equivalente é de dez 
anos, Sr. Presidente.

Esses são os reais dados, que mostram efetiva-
mente que não existe uma crise na Petrobras, como 
quer dar a entender a oposição, que, repito, ataca não 
apenas os resultados, mas, através disso, avalia os re-
sultados de forma isolada. E aí está o grande equívoco, 
mas um equívoco propositado, porque, não tendo onde 
atacar o Governo, busca exatamente a grande empresa 
brasileira que é a Petrobras para fazê-lo. 

Mas não atacam apenas isso; atacam, repito, a 
condução e a direção da empresa; atacam a Presidenta 
Dilma e atacam o Presidente Lula, de uma forma que, 
eu repito, não se sustenta, Sr. Presidente, porque não 
há dúvida nenhuma do grau, do nível de profissionali-
zação daquela empresa.

Filiação partidária todos podemos ter – todos! 
Aliás, exigir que não se tenha seria cometer um crime 
contra as pessoas. Agora, tenho a convicção plena de 
que a profissionalização da empresa está acima de 
tudo por parte dos dirigentes que lá atuam.

Agora em relação também, Sr. Presidente, à 
campanha difamatória de nossa parte, eles dizem que 
setores de governo, e não apenas, mas também a ban-
cada parlamentar de apoio ao governo da Presidenta 
Dilma, têm procurado fazer uma campanha negativa 
e mentirosa contra esses que, segundo eles mesmos 
dizem, nós atacamos alegando que eles queriam pri-
vatizar a Petrobras e que isso não seria verdade.

Ora, Sr. Presidente, penso que contra os fatos não 
existem discursos nem justificativas. Quando dizemos e 
falamos, com muita insistência, que a Petrobras estava, 
sim, no alvo da privatização, é porque de fato estava.

Vejamos o jornal O Estado de S. Paulo, edição de 
20 de maio de 1999. Qual é a manchete? “Petrobras 
pode ser vendida em três anos, diz Zylbersztajn”. Isso 
mesmo, o Diretor-Geral da ANP, Agência nacional de 
Petróleo, à época, David Zylbersztajn, genro do ex-
-Presidente Fernando Henrique Cardoso, era quem 
dava essas declarações. Está aqui: jornal O Estado de 
S. Paulo: “Petrobras pode ser vendida em três anos, 
diz Zylbersztajn”.

O Estado de S. Paulo, edição do dia 7 de janeiro 
de 99: “ANP defende venda de refinarias da Petrobras”. 
Também matérias fartas a respeito disso, da defesa 
da venda das refinarias da Petrobras.

O Estado de S. Paulo, edição de 10 de junho de 
2000: “FHC anuncia medidas para afastar resistência 
à privatização”.
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O Estado de S. Paulo, edição de 27 de dezem-
bro de 2000. Qual era a manchete? “Governo FHC 
paga uma fortuna sem licitação para mudar o nome 
da Petrobras para Petrobrax”. O objetivo era facilitar a 
privatização da empresa brasileira.

O Globo, edição de 02.02.1999: “Programa de 
privatização terá de ser acelerado”.

E mais outras matérias, Sr. Presidente. Está aqui 
em O Globo, edição de junho de 1997: Gustavo Fran-
co, Diretor do Banco Central, defendendo a venda do 
Banco do Brasil e da Petrobras.

Então veja, Sr. Presidente, eu quero dizer que 
eu me sinto muito à vontade para fazer esse pro-
nunciamento e outros que farei com muito prazer, Sr. 
Presidente, porque são pronunciamentos que trazem 
números consistentes, e não números isolados. E o 
faço, principalmente, por duas razões: a primeira é 
para repor efetivamente os fatos e combater as inver-
dades que propagam contra a Petrobras. A segunda, 
não menos importante, é resgatar a história dessa 
empresa. Afinal de contas, eu aqui já disse, mas faço 
parte de um partido que, mesmo na clandestinidade, 
lutou ativamente ao lado dos estudantes, ao lado dos 
trabalhadores, ao lado da intelectualidade brasileira, a 
favor da campanha “O Petróleo é nosso”; contra aqueles 
que defendiam a entrega da nossa riqueza ao capital 
internacional. E conseguimos que o Senado aprovas-
se, no dia 3 de outubro de 1953, o projeto que criou 
a Petrobras, a Lei nº 2.004, sancionada pelo então 
presidente Getulio Vargas. E até hoje, Sr. Presidente, 
continua a ser essa empresa o nosso orgulho, o orgu-
lho do povo brasileiro, uma empresa que deve estar a 
serviço, sim, do desenvolvimento nacional.

Acabamos de aprovar – acho que pela oitava 
vez – uma lei em que nós, parlamentares brasileiros, 
mudamos a regra da distribuição da riqueza do petró-
leo, dos royalties do petróleo. E mudamos a regra de 
forma a permitir que, quando esse petróleo é extraí-
do do pré-sal, a milhares de quilômetros distantes da 
costa, que esse petróleo seja dividido de forma mais 
igual no território nacional.

Defendemos outra luta importante também, que 
é a luta para que os recursos do pré-sal sejam cana-
lizados para a educação brasileira, porque só assim 
faremos com que o nosso País caminhe rumo a um 
desenvolvimento mais igualitário...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... não só o desenvolvimento de uma ou outra 
região, mas de todas as regiões brasileiras; para que 
a gente possa seguir com nossa juventude estudando, 
gerando tecnologia, neste País que é o detentor da 
maior floresta tropical do Planeta, que precisa conhe-

cer, precisa dominar, essa floresta. Para isso precisa-
mos de muitos recursos, de muitos investimentos em 
educação, ciência, tecnologia e inovação.

Então, Sr. Presidente, considero esse o bom de-
bate. Agora, é um debate que nós aceitamos com muito 
prazer, porque temos certeza de que a Petrobras está 
no caminho certo, bem como foram acertadas todas as 
mudanças que fizemos no marco regulatório do pré-
-Sal, inclusive muito criticadas por eles, que queriam 
que se mantivesse o marco que existia à época, o da 
concessão. E o Governo brasileiro teve a coragem, o 
Congresso Nacional, nós todos tivemos a coragem de 
mudar esse marco para a o sistema de partilha, por-
que é através da partilha que grande parte da riqueza 
nacional fica com o País...

(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCcoB – 

AM) – ... e não na mão de poucos empreendedores, 
Sr. Presidente.

Era o que queria dizer, manifestando a minha 
alegria de ter tido a oportunidade de estar numa con-
versa muito importante, muito elucidativa, hoje pela 
manhã, com a nossa querida Presidenta da Petrobras, 
uma mulher de muita competência, a Drª Graça Foster.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Ouvimos a Senadora Vanessa Grazzio-
tin fazendo a defesa veemente da Petrobras no Brasil, 
as preocupações que traz com relação a isso. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Blo-
co/PMDB – SC) – Antes de passarmos a palavra ao 
próximo orador inscrito, o Senador Ricardo Ferraço, 
do Espírito Santo, a Presidência designa o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira para integrar, como titular, a 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, em substituição ao Senador 
Cyro Miranda, nos termos do Ofício nº 87, de 2013, 
da Liderança do PSDB. 

É a comunicação que a Presidência faz.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 87/13 – GLPSDB

Brasília,  de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio 

Nunes Ferreira, para integrar, como titular, a Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática, em substituição ao Senador Cyro Miranda.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 29/2013

Brasília, 11 de março de 2013

Assunto: Requerimento nº 131, de 2013
Senhor Presidente,
Comunico que não participarei da missão referida 

no Requerimento nº 131, de 2013, que será realizada 
nas Repúblicas Tcheca e Eslovaca, entre os dias 25 
a 30 de março de 2013.

Cordialmente, – Jarbas Vasconcelos Senador 
da República.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Com muita honra, agora, passamos a palavra 
ao grande representante do Espírito Santo, Senador 
Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente desta sessão, Senador Casildo 
Maldaner, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros 
e capixabas que nos acompanham pela TV Senado, há 
muitos séculos atrás, Thomas Moore enfatizou como 
é importante mostrarmos, com os nossos atos, aquilo 
que nós profetizamos com nossas palavras: criando 
uma linha necessária de coerência entre aquilo que 
fazemos, falamos e aquilo que nós praticamos.

A coerência, a conexão entre as palavras e as 
atitudes, a coerência na defesa de princípios e valores 
é uma virtude inquestionável, uma virtude indissociá-
vel no exercício não apenas da atividade pública, mas 
uma atitude e uma virtude fundamental nas relações 
humanas. Uma virtude indissociável da conduta ética, 
do caráter e da integridade moral, sobretudo daqueles 
que exercem a vida pública.

É necessário o mínimo, o mínimo de coerência, 
Srªs e Srs. Senadores, para que possamos ser dignos 
da confiança, dignos do respeito, dignos da credibilidade 
e dignos da reputação. Isso vale, particularmente, não 
apenas para a vida pública, quando temos a obrigação 
de prestar contas, não apenas aos nossos familiares, 
aos nossos vizinhos, amigos e colegas. Quem está na 
vida pública deve satisfação, permanentemente, aos 
contribuintes, deve satisfação à sociedade de uma for-
ma geral, até porque os nossos mandatos nós o exer-
cemos por delegação. O mandato não é propriedade 
particular de quem o exerce, muito menos quem está 
na atividade pública e que tem elevada responsabilida-
de com questões estratégicas. Quando nossa postura 

política e nossas decisões têm consequências práti-
cas, sobretudo nos rumos do País e da sociedade, aí 
a coerência, aí a conexão entre aquilo que falamos e 
aquilo que praticamos é fundamental. 

É exatamente essa coerência, Sr. Presidente, essa 
coerência que queremos cobrar, na tribuna do Sena-
do, da Advocacia-Geral da União, do Sr. Luís Adams, 
homem competente, preparado, de excepcional e no-
tório valor na arte do Direito. Mas a Advocacia-Geral 
da União e o Dr. Luís Adams, no exercício das suas 
atribuições constitucionais, de consultoria e assesso-
ramento jurídico do Poder Executivo, alertou, em boa 
hora, a Excelentíssima Senhora Presidente da Repú-
blica, a Presidente Dilma, sobre as graves inconstitu-
cionalidades do projeto aprovado, na semana passada, 
pelo Congresso Nacional, que pretende redistribuir os 
royalties do petróleo.

Digo que pretende, porque essa luta é uma luta 
que não se encerra com a manifestação do Congres-
so Nacional. O Congresso Nacional não está acima da 
Constituição Federal. Temos mandados de segurança 
impetrados no Supremo Tribunal Federal para corrigir 
as violações de que nós fomos vítimas por parte da 
condução daquela fatídica sessão do Congresso, onde 
a nossa voz, onde a liberdade e a democracia não fo-
ram garantidas à minoria, que teve a sua voz suprimi-
da por um comando absolutamente autoritário. Digo 
isso porque essa luta não se encerra no Congresso 
Nacional. Os nossos Estados, o meu Estado, o Espíri-
to Santo e o Rio de Janeiro, e quero crer também que 
o Estado de São Paulo, pela manifestação do Gover-
nador Geraldo Alckmin, estarão ajuizando, nos próxi-
mos dias, ações diretas no Supremo Tribunal Federal 
para que o Supremo Tribunal Federal possa garantir 
os nossos direitos.

Foi a partir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, das fundamentações, das orientações, do Dr. Luís 
Adams que a Presidente Dilma houve por bem vetar 
os absurdos previstos na lei aprovada pela maioria do 
Congresso Nacional, sem qualquer respeito assegurado 
aos nossos direitos, aos direitos dos nossos Estados, 
assim como dos nossos Municípios.

Como pôde, então, o Advogado-Geral da União 
afirmar na semana passada e retrasada, orientando 
a Presidente Dilma, técnica e juridicamente, a vetar 
tais aberrações? 

Como pode, numa semana, ter uma posição e 
na semana seguinte, lamentavelmente, assistirmos a 
uma espécie de metamorfose, como na música cantada 
pelo grande poeta brasileiro Raul Seixas?

Como pode ele declarar que a missão da Advo-
cacia–Geral da União, a partir de agora, é defender a 
legitimidade de uma decisão que, referindo-se a uma 
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lei apontada como ilegítima pela própria Advocacia? 
Foi a própria Advocacia-Geral da União que susten-
tou os fundamentos robustos que levou a Presidente 
Dilma a vetar o projeto de redistribuição dos royalties.

Como pode, de um dia para o outro, a Advocacia-
-Geral da União, como pode o Dr. Luís Adams passar 
por cima de suas próprias convicções? Ou não foi 
ele mesmo que ajudou a alinhar os fundamentos da 
mensagem do veto, da lei dos royalties, assinalando, 
ponto por ponto, os princípios constitucionais que ela 
ofende: o princípio da isonomia, o princípio federati-
vo, o da segurança jurídica e o necessário equilíbrio 
orçamentário?

Vale repetir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado 
e capixabas, vale repetir que, na Mensagem Presi-
dencial do veto, a Presidente explica que os royalties 
são uma compensação financeira dada aos Estados 
e Municípios produtores e confrontantes em razão da 
exploração de óleo.

Leio aqui, Sr. Presidente, ipsis litteris, um trecho 
da Mensagem da nossa Presidente Dilma vetando essa 
proposta, naturalmente orientada e fundamentada pela 
Advocacia-Geral da União: 

Devido à sua natureza indenizatória, os royal-
ties incorporam-se às receitas originárias des-
ses mesmos entes, inclusive para efeitos de 
disponibilidade futura. Trata-se, portanto, de 
uma receita certa, que, em vários casos, foi 
objeto de securitização e operações de ante-
cipação de recebíveis. A alteração dessa rea-
lidade jurídica afronta, segundo a Advocacia-
-Geral da União, o inciso XXXVI, do art. 5º, e o 
princípio do equilíbrio orçamentário previsto no 
art. 167, ambos da nossa Constituição Federal.

Em outro trecho da Mensagem, a Presidente da 
República explica que o texto do Congresso é incons-
titucional porque “conflita diretamente com as dispo-
sições previstas no art. 5º e no §1 do art. 20 da Cons-
tituição Federal, ao obrigar os Estados e Municípios 
a renunciarem a direito constitucional originário para 
participar da distribuição do fundo especial destinado 
aos entes federados”.

São manifestações que constam do veto da Pre-
sidente Dilma e que foram fundamentadas pela Advo-
cacia-Geral da União. Até porque a sessão de votação 
dos vetos, como nós afirmamos aqui, não violou ape-
nas a Constituição Federal. Também violou o direito e 
a prerrogativa de manifestação de questões de ordem 
que nós, minoria, não pudemos manifestar.

Ao se recusar enxergar essas irregularidades, ao 
ignorar a ilegitimidade das decisões inconstitucionais, 

a Advocacia-Geral da União, Sr. Presidente, dá uma 
de avestruz, sobe em cima do muro, enfia a cabeça 
no buraco e faz de conta que não falou, faz de conta 
que não escreveu, faz de conta não orientou a Presi-
dente Dilma – e não apenas a Presidente Dilma, mas 
também o ex-Presidente Lula, porque ambos vetaram 
essa medida inconstitucional de força, que violenta o 
direito, que violenta os nossos Estados e os nossos 
Municípios.

No que se refere à Advocacia-Geral da União, 
no entanto, Sr. Presidente, há uma incoerência injus-
tificável. A Advocacia-Geral da União precisa ter uma 
postura de ordem técnica, de ordem constitucional, 
e não uma postura de conveniência política. O com-
promisso primeiro da Advocacia-Geral da União deve 
ser com a legalidade. Esse é o pressuposto básico da 
Advocacia-Geral da União. A ilegalidade, nesse caso, 
é questionar. 

Não há outro caminho, Sr. Presidente. Não há 
outro caminho para a Advocacia-Geral da União que 
não manter a sua coerência, que não questionar, no 
Supremo Tribunal Federal, a derrubada do veto. O 
que, aliás, me chamou a atenção, porque um veto 
presidencial que foi votado no Congresso Nacional, 
que sequer teve a defesa dos Líderes partidários que 
dão sustentação à base da Presidente da República, 
aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado e lá na 
Câmara. É defender a obediência à Lei Maior do País 
e refutar a ofensa a princípios constitucionais básicos. 

Em outras palavras, o que esperamos da Advo-
cacia Geral da União, neste momento, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é que ela proponha uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade contra as mudanças 
impostas, arbitrariamente, pela maioria que se formou 
à margem daquilo que fez o constituinte.

O que esperamos, Sr. Presidente? O que quero 
acreditar é que a Advocacia-Geral da União manterá 
a sua coerência. Os nossos Estados estarão, natural-
mente, ajuizando no Supremo Tribunal Federal. Mas 
não há outro caminho, Sr. Presidente, em nome da 
coerência. Não há outro caminho em nome da digni-
dade. Não há outro caminho em nome da necessidade 
de nós termos uma conexão entre nossas palavras, 
ações, gestos e atitudes. 

Por isso mesmo, nós estamos aqui concluindo o 
nosso pronunciamento, afirmando a nossa convicção de 
que a Advocacia-Geral da União vá refletir, na pessoa 
do seu Presidente, do Advogado-Geral da União, Dr. 
Luís Adams, não estar submetida a qualquer tipo de 
orientação política. É essa mesma coerência que nós 
estamos aqui cobrando da Advocacia-Geral da União. 

Não pode, na semana anterior, fundamentar o 
veto e, na semana posterior, achar ou concluir que 
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o Congresso Nacional é legítimo. Não! O Congresso 
Nacional não é legítimo para agir ao arrepio da Lei e 
da Constituição Federal. Nenhum de nós pode estar 
acima da Constituição Federal. Nenhum de nós pode 
estar acima das leis, até porque somos nós que faze-
mos as leis e nós precisamos ter a obrigação de, em 
primeiro lugar, darmos exemplo e respeitarmos as leis. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do Senador 
Ricardo Ferraço, vamos agora para o Senador Sérgio 
Souza, do Estado do Paraná, como Líder. 

Passo a palavra a V. Exª, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Meu caro Presi-
dente, Senador Casildo Maldaner, do meu partido de 
Santa Catarina, um Estado que também tem as perdas 
do fato que me traz à tribuna no dia de hoje. 

Eu tenho feito algumas reflexões do quanto o 
meu Estado, o Estado do Paraná, tem perdido dentro 
do pacto federativo. FPE, por exemplo. O Estado do 
Paraná representa na arrecadação global do Imposto 
de Renda e do Imposto Sobre Produtos Industrializados 
em torno de R$35 bilhões/ano, que são arrecadados 
no Estado do Paraná. Mas ele fica tão somente com 
14% disso. Os outros 86%, aproximadamente, ficam 
com a União e com os demais Estados da Federa-
ção. O Estado do Paraná não é diferente do Estado 
do Rio Grande do Sul, do Estado de Santa Catarina. 
É parecido. Nós somos tidos como Estados ricos da 
Federação, mas temos sempre deixado ou feito com 
que os demais Estados da Federação fiquem com a 
maior parte daquilo que é produzido.

Por exemplo, em 1988, quando da Constituinte, 
foi definido que o ICMS seria cobrado no consumo. No 
entanto, para energia elétrica, por conta da geração 
produzida pela Itaipu... No consumo, não. O ICMS se-
ria cobrado onde ele é produzido, no Estado produtor. 
Mas, para a energia elétrica e também para o petróleo 
e gás, é onde se consome. Aí vem um prejuízo todo 
ao Estado do Paraná, que, em detrimento de outros 
ramos da economia, nesse caso da energia elétrica, 
deixa de arrecadar cerca de R$1,5 bilhão ao ano por 
conta da perda do ICMS.

Quanto ao FPE, ao IPI e ao Imposto de Renda, 
o Estado do Paraná, repito, arrecada R$35 bilhões ao 
ano, mas fica tão somente com cerca de R$4,2 bilhões, 
R$4,3 bilhões. Com ICMS, não é diferente.

No que diz respeito à produção de petróleo, o 
Estado do Paraná foi preterido por uma resolução do 
IBGE de que fez as linhas imaginárias do território pa-
ranaense, do mar e território paranaense, e as linhas 
se cruzam, vindo de Santa Cataria e de São Paulo, a 

poucos quilômetros da costa, e Paraná deixa de ser 
um Estado produtor de petróleo. Não tem o seu espa-
ço dentro do pré-sal. Veja como o Estado do Paraná 
vem perdendo nos últimos anos. É tímido no que diz 
respeito a isso.

Não vejo nenhuma glória do Estado do Paraná 
no sentido de ter privilégios dentro da Federação do 
ponto de vista da arrecadação. Sempre nós estamos 
sendo preteridos. Sempre o Paraná tem que ceder.

Mas o Paraná também tem problemas.
Num dado momento, na Comissão de Assuntos 

Econômicos, num projeto de lei de autoria do Sena-
dor Sérgio Zambiasi, ex-Senador pelo Estado do Rio 
Grande do Sul, que trata da redefinição...

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ... 

das unidades federativas, das regiões brasileiras, onde 
devemos tratar do desenvolvimento regional, onde so-
mente o Norte, o Nordeste e, às vezes, o Centro-Oeste 
são tratados de forma diferenciada, eu pedi vista desse 
projeto e fiz um relatório contestando aquilo que estava 
naquele momento, dizendo que não são só o Norte e 
o Nordeste que têm regiões subdesenvolvidas, pois 
nós temos regiões subdesenvolvidas também no Sul, 
no Sudeste e no Centro-Oeste. O Paraná, por exem-
plo, tem duas ou três regiões que vivem um momento 
econômico diferenciado do que viveu nas décadas de 
60 e 70, quando a monocultura rural, do café, do feijão, 
por exemplo, era o que predominava.

O considerado norte velho do Paraná é uma re-
gião que carece de indústrias, que carece de incentivos. 

(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – A 

região do Vale do Ivaí, Sr. Presidente, uma região pela 
qual tenho muito carinho, onde moram meus pais, tam-
bém é uma região... Vejam só: o Município de Ivaiporã, 
por exemplo, onde há muitos imigrantes de Santa Cata-
rina, a exemplo da minha família, que migrou de Santa 
Catarina para o Paraná no fim dos anos 40, esse Mu-
nicípio chegou a ter 80 mil habitantes no final dos anos 
60 e começo dos anos 70 e hoje tem 30 mil habitantes.

Quando a população brasileira, em 1970... E nós 
lembramos o jargão da Copa do Mundo que dizia “No-
venta milhões em ação...” Eram 90 milhões de brasileiros 
no Brasil. A população nacional mais do que dobrou, o 
crescimento demográfico nacional, e essas regiões per-
deram mais da metade da sua população. Ou seja, se 
estivéssemos considerando tão somente o crescimento 
demográfico natural, teríamos 150 mil habitantes em 
Ivaiporã hoje, no mínimo. No entanto, outras cidades, 
por conta da industrialização, como Cascavel, Toledo, 
Londrina, Curitiba e assim por diante, cresceram muito.
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Então, nós temos que tratar o desenvolvimento 
regional de forma diferenciada também no Sul... O 
Vale do Ribeira, que pega São Paulo e Paraná, é uma 
região subdesenvolvida. Todos nós, congressistas e 
brasileiros, sabemos disso.

Então, o que estou dizendo aqui, Sr. Presidente, 
é que temos problemas, sim, em todos os Estados e 
que precisamos de tratamento diferenciado.

Agora, se vamos dar tratamento diferenciado a 
regiões que estejam estagnadas ou paradas e a regi-
ões subdesenvolvidas, vamos olhar o País por inteiro. 
Eu tenho certeza de que Municípios do Vale do Ribeira 
têm tantos problemas – ou mais – quanto os Municípios 
do Norte ou do Nordeste. E por que eles não recebem, 
na mesma proporção, o FPM? 

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Então, é o momento de trazermos à tona a distribuição 
do FPE e do FPM, o Pacto Federativo, a discussão 
do ICMS – se vamos cobrar todo ele no Estado que 
produz ou onde se consome. E tenho certeza de que 
a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fe-
deral não vai se furtar a isso. 

Por isso, venho à tribuna de hoje conclamar a todas 
as Srªs e os Srs. Senadores a cuidarmos com atenção 
do Pacto Federativo, porque isso vai fazer a diferença 
em cada um dos Estados e Municípios brasileiros. 

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a sua benevolência quanto ao tempo.
Uma boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/PSDB 

– SC) – E a Mesa se congratula com V. Exª, Senador Sérgio 
Souza. Na verdade, dentro dos Estados do Sul e mesmo 
do Sudeste, como o Vale do Ribeira, que pega uma parte 
de São Paulo e do Paraná, e no oeste catarinense, algu-
mas regiões também têm um baixo índice de desenvol-
vimento. Houve mais gente e começou a haver o êxodo. 
E as comparações que V. Exª fez aqui são procedentes. 

Eu acho que a preocupação como um todo é, 
sem dúvida alguma, enorme. No Brasil como um todo, 
temos de pensar em descentralizar e cuidar de todos 
os seus detalhes.

Cumprimento V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PSDB – SC) – Não havendo mais oradores inscritos 
e estando esgotadas as matérias e as comunicações 
a serem realizadas por hoje, vou declarar encerrada a 
presente sessão, antes convocando outra para amanhã, 
no horário regimental, lembrando às Srªs e aos Srs. Se-

nadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 2, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 
União aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente 
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE); 
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo 
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 7.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 24.12.2012)
Prazo final prorrogado: 18.4.2013

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

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

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PSDB – SC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.) 
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Ata da 26ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 12 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e 
encerra-se às 19 horas e 19 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 139, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 26, 35, 36, 
37 e 53, de 2013, por versarem sobre o mesmo assunto 

(normas de segurança essenciais ao funcionamento 

de boates casas de show e similares).

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2013. –Se-

nador Jorge Viana.

(À mesa, para decisão)

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

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-

pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 142, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja apresentado voto de 
louvor à Exmª Srª Presidenta da República Dilma Rous-
sef, pela edição da Medida Provisória nº 609, de 2013, 
que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep, da Confins, da Contribuição para o PIS/Pa-
sep – Importação e da Confins-Importação incidentes 
sobre a receita decorrente da venda no mercado inter-
no e sobre a importação de produtos que compõem a 
cesta  básica, medida esta de notória representatividade 
e importância social para toda a população brasileira 
consumidora dos produtos que compõem a cesta bá-
sica notadamente para a parcela mais vulnerável eco-
nomicamente, bem como pela determinação à equipe 
econômica para reduzir ou isentar o diesel e o setor de 
transporte coletivo urbano da cobrança destes tributos.

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Rodrigues.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será 

encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 143, DE 2013

Requerimento de voto de pesar.

Requeiro, de acordo com as tradições da Casa, 

homenagens pelo falecimento do ex-governador de 

Sergipe e ex-senador Lourival Baptista.

Inserção em ata de voto de profundo pesar.

Apresentação de condolências á família.

Sala das Sessões, 11 de março de 2013. – Se-

nador Antonio Carlos Valadares.

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

– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 

Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

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

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 145, DE 2013

Senhor Presidente,
Com fundamento nos termos do artigo 40 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Ex-

celência indicação e licença para representar esta Casa, 
em missão no exterior, na Terceira Missão de Estudos 
sobre Inovação, que se realizará no período de 22 a 29 
de março do ano corrente, nas cidades de San Diego, 
São Francisco e Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos.

Comunico ainda, nos termos do artigo 39, que 
me ausentarei do País neste mesmo período.

Sala das Sessões, março de 2013. – Senador 
Humberto Costa.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão encaminhados à Comissão Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 77, DE 2013

Acrescenta § 3º ao art. 224 da Lei nº 4.737, 
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), 
para dispor sobre a obrigação de o respon-
sável pela anulação de eleição indenizar o 
erário pelos custos do novo pleito, em caso 
de dolo ou culpa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 224 da Lei nº 4.737, de 15 de julho 

de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 3º:

“Art. 224.  .......................................................
 .......................................................................
§ 3º A sentença transitada em julgado que 
anular eleição torna certa a obrigação de o 
responsável indenizar o erário pelos custos de 
novo pleito, em caso de dolo ou culpa, tendo 
eficácia de título executivo.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O projeto de lei que ora apresentamos a esta 
Casa tem o objetivo de obrigar ao responsável pela 
anulação de eleição indenizar o erário pelos custos 
do novo pleito, em caso de dolo ou culpa.

Cabe registrar que, em diversos dispositivos, a 
Constituição Federal acolhe a regra de que o respon-
sável por causar dano tem a obrigação de repará-lo.

Outrossim, a regra geral da responsabilidade civil 
no direito positivo brasileiro está posta no caput do art. 
927 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códi-
go Civil) e estipula: “aquele que, por ato ilícito causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Desse modo, o nosso direito confere embasamen-
to ao nosso objetivo de fazer com que quem tenha dado 

causa a anulação de eleição arque com os custos do 
novo pleito, desde que obviamente a anulação tenha 
sido originada por ato ilícito causado pelo responsável.

Para tanto, estamos acrescentando um § 3º ao 
art. 224 do Código Eleitoral, que dispõe sobre a hipó-
tese de nulidade de eleições, para estabelecer que 
a sentença transitada em julgado que anular eleição 
torna certa a obrigação de o responsável indenizar o 
erário pelos custos de novo pleito, em caso de dolo ou 
culpa, tendo eficácia de título executivo.

Estamos também conferindo à sentença transitada 
em julgado que anular eleição eficácia de título executivo, 
tornando certa a obrigação de o responsável indenizar 
o erário pelos custos de novo pleito, em caso de dolo 
ou culpa, para que não haja a necessidade de que seja 
aberto processo de conhecimento para se determinar 
se há ou não necessidade de se imputar as despesas 
a alguém, mas apenas a correspondente liquidação, 
como já se dá com as sentenças penais condenatórias.

Em razão do exposto, solicitamos o apoio das 
Senhoras Senadoras e dos Senhores Senadores para 
o aperfeiçoamento do presente projeto de lei e para 
sua ulterior aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

....................................................................................
Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade 

dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado 
nas eleições federais e estaduais ou do município nas 
eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as de-
mais votações e o Tribunal marcará dia para nova elei-
ção dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.

§ 1º Se o Tribunal Regional na área de sua com-
petência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o 
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Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do 
Procurador Geral, que providenciará junto ao Tribunal Su-
perior para que seja marcada imediatamente nova eleição.

§ 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos 
neste capítulo o Ministério Público promoverá, ime-
diatamente a punição dos culpados.
....................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

....................................................................................
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos espe-
cificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua na-
tureza, risco para os direitos de outrem.

(Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 78, DE 2013

Acrescenta inciso ao art. 111 do Código 
Penal, para prevê que, nos casos dos cri-
mes contra a pessoa, dos crimes contra o 
patrimônio e dos crimes contra os costu-
mes praticados em prejuízo de menores, 
não corra a prescrição, enquanto durar a 
menoridade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica acrescido ao art. 111 do Código Pe-

nal o seguinte inciso VI:

“Art. 111.  .......................................................
 .......................................................................
VI – nos casos dos crimes contra a pessoa, dos 
crimes contra o patrimônio e dos crimes contra 
os costumes, previstos, respectivamente, nos 
Títulos I, II e VI da Parte Especial desde Có-
digo, quando a vítima for menor, da data em 
que o menor perder a menoridade.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publi-
cação, aplicando-se aos crimes em curso de prescrição.”

Justificação

O Direito penal brasileiro tem, desde a nova Cons-
tituição, procurado proteger de forma especial os mais 
vulneráveis, e, em especial, os menores.

Praticado ato ilícito contra menores, especial-
mente contra os que não têm pais para lhes proteger, 
não se pode permitir que corra prescrição cível ou 

penal no decurso do tempo em que se mantenha a 
condição de menor.

Quando ofendido por crime ou ato ilícito quando 
criança, é injusta qualquer prescrição que corra antes 
que o menor adquira a maioridade e, assim, a matu-
ridade mínima necessária à promoção das medidas 
judiciais cabíveis em benefício de seus direitos.

Na esfera cível, este Congresso Nacional já sa-
nou o problema de forma cabal: o novo Código Civil já 
proveu norma que não permite correr a prescrição con-
tra incapazes enquanto durar a incapacidade jurídica.

Estabelece o art. 198, I, daquele Código que:

Art. 198. Também não corre a prescrição:
I – contra os incapazes de que trata o art. 3º;

A mesma proteção ainda não concedida dada 
na esfera penal.

O caput do art. 111 do Código Penal prevê

Art. 111 – A prescrição, antes de transitar em 
julgado a sentença final, começa a correr:

O presente projeto promove a inclusão de uma 
quinta hipótese de início do curso da prescrição:

VI – nos casos dos crimes contra a pessoa, dos 
crimes contra o patrimônio e dos crimes contra 
os costumes, previstos, respectivamente, nos 
Títulos I, II e VI da Parte Especial desde Có-
digo, quando a vítima for menor, da data em 
que o menor perder a menoridade.

Essa inserção visa a eliminar o direito de prescri-
ção que hoje beneficia criminosos que praticam seus cri-
mes contra menores, apontados nas situações abaixo.

A título de exemplo, observe-se a situação de 
menores cujo pai tenha falecido quando as vítimas 
tinham oito e nove anos.

Suponha-se que, por meio de atos criminosos, 
com falsificação de assinatura do falecido pai, tenham 
sido criminosamente elaborados documentos por meio 
dos quais tenha sido transferida a herança para tercei-
ros ou para uma empresa de fachada.

É esse um exemplo de caso em que os atos 
criminosos destinaram-se à apropriação da herança, 
em prejuízo de crianças que eram legítimos herdeiros.

Quando tais crianças adquirirem a maioridade, 
já estariam praticamente prescritos os crimes contra 
elas praticados.

Se se tratasse de crianças um pouco mais novas, 
os crimes já estariam prescritos quando alcançada a 
maioridade.

Por isso, o projeto trata dos crimes contra o pa-
trimônio (art. 155 a 183 do Código Penal).

Outra situação igualmente reprovável, e que o 
presente projeto visa a eliminar, é o correr da prescri-
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ção de crimes contra a pessoa do menor ou crimes 
contra os costumes, vitimando menores, enquanto 
durar a menoridade.

Um menor abusado sexualmente ou que tenha 
sofrido lesão corporal, quando em tenra idade, comu-
mente vê-se constrangido a não divulgar as agressões 
recebidas enquanto consciente da fragilidade que au-
tomaticamente decorre de sua pouca idade.

Não podemos compactuar com o direito de um 
agressor de abusar sexualmente de crianças, por exem-
plo, de cinco anos de idade, e, passados os treze anos 
até chegar à maioridade do ofendido, o criminoso ser 
brindado com o benefício da prescrição.

Ora, somente em estado de consciência moral 
decorrente da idade, que nosso ordenamento consi-
derou como aos dezoito anos, é que o indivíduo tem 
a capacidade psíquica, a maturidade mínima, para to-
mar a decisão de representar ou não em juízo contra 
seus agressores.

Todavia, a atual redação do Código Penal, na 
grande maioria dos crimes, garante a prescrição ao 
criminoso.

O presente projeto de lei visa a evitar que essa 
prescrição corra enquanto suas vítimas mantêm-se 
em estado de menoridade.

Com isso, a sociedade brasileira terá instrumentos 
para coibir os ilícitos penais contra os criminosos que 
se aproveitam da inocência e fragilidade das crianças 
para, covardemente, praticar crimes contra elas, certos 
de que a prescrição criminal lhe amparará a impunidade.

Sala das sessões, 12 de março de 2013. – Se-
nador Roberto Requião.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI  No 2.848,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

(Código Penal)

Art. 111 – A prescrição, antes de transitar em 
julgado a sentença final, começa a correr: (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I – do dia em que o crime se consumou; (Reda-
ção dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a 
atividade criminosa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

III – nos crimes permanentes, do dia em que ces-
sou a permanência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou al-
teração de assentamento do registro civil, da data em 
que o fato se tornou conhecido. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V – nos crimes contra a dignidade sexual de crianças 
e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação 
especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) 
anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a 
ação penal. (Redação dada pela Lei nº 12.650, de 2012)

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I  
Dos Crimes Contra a Pessoa

....................................................................................

TÍTULO II 
Dos Crimes Contra o Patrimônio

....................................................................................

TÍTULO VI 
Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual  

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

....................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 
(Código Civil)

Art. 198. Também não corre a prescrição:
I – contra os incapazes de que trata o art. 3o;

(À Comissão destinada a proferir parecer sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012 – 
Reforma do Código Penal)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 14, DE 2013

Altera o art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, 
do Senado Federal, para ampliar o limite do 
montante global de operações de crédito 
que poderão ser realizadas nos exercícios 
financeiros de 2013 e 2014. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, 

passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 9º e 10:

“Art. 7º.  ..........................................................
 .......................................................................
§ 9º Nos exercícios de 2013 e 2014, o limite 
definido pelo inciso I do caput deste artigo 
será de até 30% (trinta por cento) da receita 
corrente líquida definida no art. 4º, desde que 
o percentual que ultrapassar 16% (dezesseis 
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por cento) seja integralmente destinado ao fi-
nanciamento de investimento em:
I – infraestrutura, urbana ou rural; 
II – mobilidade urbana;
III – saúde;
IV – educação;
V – segurança; ou
VI – meio ambiente.
§ 10. Qualquer desembolso realizado pelo 
respectivo ente na aplicação dos recursos 
captados na forma do § 9º deste artigo será 
obrigatoriamente registrado como despesa 
primária.” (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

O atual momento econômico brasileiro, com que-
da de quatro por cento em 2012 na formação bruta de 
capital físico – que representa o total de investimentos 
na economia –, demonstra que a economia brasileira 
enfrenta forte restrição para alcançar níveis satisfató-
rios de desenvolvimento econômico. As implicações 
de números tão ruins do investimentos não são triviais.

Do lado da demanda agregada, a desaceleração 
dos investimentos gera efeitos restritivos nas cadeias 
produtivas ligadas ao setor de bens de capital, en-
fraquecendo esse importante indutor do crescimento 
econômico. A indústria, em geral, também sofreu os 
efeitos da falta de investimentos e da queda da com-
petitividade brasileira. A atividade industrial recuou 
0,8% em 2012.

Do lado da oferta, fica cada vez mais claro que 
o país padece de inadequação tanto da infraestrutu-
ra como de outros fatores de produção essenciais ao 
desenvolvimento, como mão-de-obra pouco qualifica-
da. A taxa de investimento da economia brasileira em 
2012, de 18% do PIB, é indubitavelmente aquém do 
necessário para um país que tem ainda tanto a fazer 
em termos de infraestrutura e de inovação tecnológica. 

Assim, a capacidade futura de produzir bens e 
serviços depende do nível de investimento do presente. 
Se os empresários percebem o futuro de forma pessi-
mista, reduzem ou adiam suas tomadas de decisões 
sobre novas fabricas ou ampliações das existentes. 
Nesse contexto, o futuro produtivo da economia fica 
comprometido. Por outro lado, se a oferta não acom-
panha o crescimento da demanda, a consequência 
será um nível de inflação mais alto. 

Diante deste quadro, o governo deve contribuir 
para o aumento do investimento, em quantidade e qua-
lidade. A despeito de todas as medidas de estímulo à 
demanda tomadas pelo governo federal, a economia 

não respondeu a contento. Desse modo, é possível 
afirmar que o ciclo de crescimento baseado apenas 
no consumo não é mais factível para a situação atual. 

É preciso que neste e no próximo ano, de manei-
ra urgente, seja incrementado o investimento público. 
As limitações impostas para o desembolso anual de 
recurso, pelos Estados, não vêm permitindo que inves-
timentos sejam feitos na necessária velocidade para a 
retomada do crescimento do país.

O presente Projeto de Resolução visa remover 
esse entrave. Propõe que, para os exercícios de 2013 
e 2014, o montante global das operações de crédito 
dos Estados e Municípios realizadas em cada exercício 
financeiro possa chegar a trinta por cento da receita 
corrente líquida, ante os dezesseis por cento atualmente 
em vigor. Os entes da Federação que já tenham pro-
jetos elaborados ou estejam em fase de negociação, 
ou mesmo aqueles que se dispuserem a tramitar no-
vos projetos dentro do prazo estabelecido na norma, 
poderão dispor de um limite adicional anual de 14% 
no fluxo de operações de crédito, de forma a acelerar 
os investimentos públicos nas áreas de infraestrutura, 
urbana ou rural, em especial de mobilidade urbana, e 
os voltados para atender as demandas das áreas de 
saúde, educação, segurança e meio ambiente.

É importante destacar que não haverá qualquer 
tipo de prejuízo ao equilíbrio fiscal do País, pois per-
manecem preservados os demais limites já definidos 
na legislação – em especial, na própria Resolução nº 
43 e na Resolução nº 40, ambas de 2001, os relativos 
ao comprometimento anual com amortizações, juros 
e demais encargos, e aos montantes totais da dívida 
consolidada.

Ainda sob o ponto de vista do rigor fiscal, a propo-
sição tem compromisso absoluto com a transparência 
fiscal, pois torna compulsório o reconhecimento como 
despesa primária dos investimentos realizados com os 
recursos nela previstos. Impede, assim, que se lance 
mão de transferências entre governos e instituições 
financeiras de modo a reduzir a transparência contá-
bil das operações de crédito e dos dispêndios corres-
pondentes, obrigando taxativamente o registro como 
despesas primárias das aplicações desses recursos 
pelo ente tomador, o que corresponde à essência eco-
nômica do que se pretende atingir. 

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001 (*) 

Dispõe sobre as operações de crédito in-
terno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive conces-
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são de garantias, seus limites e condições 
de autorização, e dá outras providências. 

....................................................................................  

CAPÍTULO I 
Das Definições

....................................................................................
Art. 4º Entende-se por receita corrente líquida, 

para os efeitos desta Resolução, o somatório das re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, indus-
triais, agropecuárias, de serviços, transferências cor-
rentes e outras receitas também correntes, deduzidos: 

I – nos Estados, as parcelas entregues aos Mu-
nicípios por determinação constitucional; 

II – nos Estados e nos Municípios, a contribuição 
dos servidores para o custeio do seu sistema de previ-
dência e assistência social e as receitas provenientes 
da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 
da Constituição Federal. 

§ 1º Serão computados no cálculo da receita cor-
rente líquida os valores pagos e recebidos em decor-
rência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 2º Não serão considerados na receita corrente 
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá 
e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas com pessoal, na forma dos 
incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição Federal e 
do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 

§ 3º A receita corrente líquida será apurada so-
mando-se as receitas arrecadadas no mês em refe-
rência e nos 11 (onze) meses anteriores, excluídas 
as duplicidades. 

§ 4º A análise das propostas de operações de 
crédito será realizada tomando-se por base a receita 
corrente líquida de até 2 (dois) meses anteriores ao 
mês de apresentação do pleito ou da documentação 
completa, conforme o caso.(NR) 

§ 4º A análise das propostas de operações de 
crédito será realizada tomando-se por base a receita 
corrente líquida divulgada conforme a periodicidade 
definida na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000. (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Dos Limites e Condições Para a Realização de 

Operações de Crédito

....................................................................................
Art. 7º As operações de crédito interno e externo 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ob-
servarão, ainda, os seguintes limites: 

I – o montante global das operações realizadas 
em um exercício financeiro não poderá ser superior a 
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, 
definida no art. 4; 

II – o comprometimento anual com amortizações, 
juros e demais encargos da dívida consolidada, inclu-
sive relativos a valores a desembolsar de operações 
de crédito já contratadas e a contratar, não poderá 
exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por 
cento) da receita corrente líquida; 

III – o montante da dívida consolidada não pode-
rá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal, 
conforme o disposto pela Resolução que fixa o limite 
global para o montante da dívida consolidada dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de 
operações de crédito com liberação prevista para mais 
de um exercício, será calculado levando em conside-
ração o cronograma anual de ingresso, projetando-se 
a receita corrente líquida de acordo com os critérios 
estabelecidos no § 6º deste artigo. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às ope-
rações de concessão de garantias e de antecipação de 
receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos 
arts. 9º e 10, respectivamente. 

§ 3º São excluídas dos limites de que trata o 
caput as operações de crédito contratadas pelos Es-
tados e pelos Municípios, com a União, organismos 
multilaterais de crédito ou instituições oficiais federais 
de crédito ou de fomento, com a finalidade de finan-
ciar projetos de investimento para a melhoria da ad-
ministração das receitas e da gestão fiscal, financeira 
e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo 
Poder Executivo Federal. 

§ 3º São excluídas dos limites de que trata o ca-
put as seguintes modalidades de operações de cré-
dito: (Redação dada pela Resolução n.º 19, de 2003)

I – contratadas pelos Estados e pelos Municípios 
com a União, organismos multilaterais de crédito ou 
instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, 
com a finalidade de financiar projetos de investimento 
para a melhoria da administração das receitas e da 
gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de 
programa proposto pelo Poder Executivo Federal; (In-
cluído pela Resolução n.º 19, de 2003)

II – contratadas no âmbito do Programa Nacional 
de Iluminação Pública Eficiente – Reluz, estabelecido 
com base na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. (In-
cluído pela Resolução n.º 19, de 2003)

III – contratadas diretamente com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
ou com seus agentes financeiros credenciados, no 
âmbito do programa de empréstimo aos Estados e ao 
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Distrito Federal de que trata o art. 9-N da Resolução 
nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), e suas alterações. (Incluído 
pela Resolução n.º 29, de 2009)

IV – destinadas ao financiamento de infraestru-
tura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, au-
torizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 
(Incluído pela Resolução n.º 45, de 2010)

§ 4º O cálculo do comprometimento a que se 
refere o inciso II do caput será feito pela média anu-
al, nos 5 (cinco) exercícios financeiros subseqüentes, 
incluído o da própria apuração, da relação entre o 
comprometimento previsto e a receita corrente líquida 
projetada ano a ano. 

§ 4º O cálculo do comprometimento a que se 
refere o inciso II do caput será feito pela média anu-
al, de todos os exercícios financeiros em que houver 
pagamentos previstos da operação pretendida, da 
relação entre o comprometimento previsto e a receita 
corrente líquida projetada ano a ano. (Redação dada 
pela Resolução n.º 47, de 2008)

§ 4º O cálculo do comprometimento a que se 
refere o inciso II do caput será feito pela média anual, 
de todos os exercícios financeiros em que houver pa-
gamentos previstos da operação pretendida até 31 de 
dezembro de 2027, da relação entre o comprometimen-
to previsto e a receita corrente líquida projetada ano 
a ano. (Redação dada pela Resolução n.º 2, de 2009)

§ 4º Para efeitos de atendimento ao disposto no 
inciso II do caput, o cálculo do comprometimento anual 
com amortizações e encargos será feito pela média 
anual da relação entre o comprometimento previsto e 
a receita corrente líquida projetada ano a ano, consi-
derando-se, alternativamente, o que for mais benéfico: 
(Redação dada pela Resolução n.º 36, de 2009)

I – todos os exercícios financeiros em que hou-
ver pagamentos previstos da operação pretendida; ou 
(Incluído pela Resolução n.º 36, de 2009)

II – os exercícios financeiros em que houver pa-
gamentos até 31 de dezembro de 2027. (Incluído pela 
Resolução n.º 36, de 2009)

§ 5º Os entes da Federação que apresentarem a 
média anual referida no § 6º superior a 10% (dez por 
cento) deverão apresentar tendência não crescente 
quanto ao comprometimento de que trata o inciso II 
do caput. (Revogado pela Resolução n.º 45, de 2010)

§ 6º Para os efeitos deste artigo, a receita cor-
rente líquida será projetada mediante a aplicação de 
fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da 
Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período 
de 12 (doze) meses findos no mês de referência. 

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às 
operações de reestruturação e recomposição do prin-
cipal de dívidas. 

§ 8º O disposto no inciso II do caput não se aplica 
às operações de crédito que, na data da publicação 
desta Resolução estejam previstas nos Programas de 
Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da Lei 
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos 
Municípios, nos contratos de refinanciamento de suas 
respectivas dívidas com a União, ou aquelas que, limita-
das ao montante global previsto, vierem a substituí-las. 
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à comissão competente.

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que 
será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à comissão competente.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Of. nº 5/2013 – CRE

Brasília, 7 de março de 2013

Assunto: Publicação do Ato nº 6, de 2013 – CRE
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em 
reunião realizada no dia 7 de março do ano em curso, 
o Ato nº 6, de 2013-CRE, que “Disciplina o processo 
de apresentação e votação de requerimentos de au-
diência pública, convocação ou convite de ministros e 
autoridades e de criação de subcomissões no âmbito 
da comissão de relações exteriores e defesa nacional”.

Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência para 
conhecimento desta Casa Legislativa e posterior pu-
blicação no Diário do Senado Federal, do Ato nº 6, de 
2013-CRE, conforme preceitua o art. 412, inciso XII, 
do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Ricardo Ferraço, 
Presidente.

ATO Nº 6, DE 2013-CRE

Disciplina o processo de apresentação e 
votação de requerimentos de audiência pú-
blica, convocação ou convite de ministros e 
autoridades e de criação de subcomissões 
no âmbito da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado Federal resolve:

Art. 1º Este Ato disciplina o processo de apresen-
tação e votação de requerimentos de audiência pública, 
convocação ou convite de ministros e autoridades e 
de criação de subcomissões no âmbito da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Art. 2º Perante a Comissão, apenas seus mem-
bros poderão apresentar os requerimentos referidos 
no art. 1º.

Art. 3º O requerimento será lido pelo Presidente 
da Comissão:

I – na reunião em que for apresentado;
II – na reunião seguinte quando a apresentação 

se der na Secretaria da Comissão.
§ 1º O requerimento só será lido com a presen-

ça do autor.

§ 2º Após a leitura do requerimento, a Secretaria 
da Comissão providenciará sua divulgação e inclusão 
na pauta da próxima reunião deliberativa ordinária.

Art. 4º A votação do requerimento ocorrerá a partir 
da reunião seguinte àquela em que foi dada a leitura.

Parágrafo único. O Presidente da Comissão po-
derá conceder a palavra, preferencialmente, ao autor 
do requerimento e, em seguida, aos demais membros 
da Comissão para encaminhar a votação.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 7 de março de 2013. – Se-
nador Ricardo Ferraço, Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, seja convidado a esta Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional os senhores 
Representantes do Itamaraty, do Ministério da Justiça, 
dos Direitos Humanos e da Secretaria de Mulheres 
que integram missão brasileira que investiga o tráfico 
internacional de pessoas na Europa.

Autoria: Senador Ricardo Ferraço
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

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

maneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.

Item 20

REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  

Nº 10, DE 2013

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam prestadas, pelo Exmº Sr. 
Ministro de Estado da Defesa, informações sobre 
os critérios utilizados pelo Exército para aluguel/
arrendamento de seus espaços bem como quais 
são e onde estão localizados estes locais.

Autoria: Senador Ricardo Ferraço
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

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

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há também sobre a mesa, Sras e Srs. Senadores, 

ato que disciplina o processo de apresentação e vota-
ção de requerimento de audiência pública, convocação 
ou convite de Ministros e autoridades e de criação de 
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subcomissões, no âmbito da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

O sentido, o principal objetivo desse ato é a leitura 
do requerimento em uma reunião e sua apreciação na 
reunião seguinte. Assim, não estaremos aprovando o 
requerimento sem o prévio conhecimento do conjunto 
dos Srs. Senadores, dando condição a esta Comissão 
de melhor organizar e de melhor planejar a sua pauta 
e a sua agenda.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

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

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
(É o seguinte o ato aprovado:

ATO Nº , DE 2013

Apreciação do Ato nº , de 2013, o qual disciplina 
o processo de apresentação e votação de requeri-
mentos de audiência pública, convocação ou convite 
de ministros e autoridades e de criação de subcomis-
sões no âmbito da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.)

Encerrando os nossos trabalhos, meu caro Se-
nador Eduardo Suplicy, socializo e compartilho com 
os nossos Senadores que, acompanhando a impren-
sa internacional esta semana, sobretudo a imprensa 
inglesa, fiquei preocupado com manifestação da Se-
cretária do Interior do Reino Unido, que intenciona pro-
por o fim de acordo bilateral segundo o qual cidadãos 
dos dois países estão isentos de visto de turista para 
permanência de até seis meses. A Secretária do Inte-
rior alega a presença de grande parcela de nacionais 
brasileiros que excedem o prazo de permanência e 
inflam os números de estrangeiros ilegais no Reino 
Unido, mas não apresenta estatísticas que compro-
vem essa acusação.

Houve forte reação por parte dos colegas de 
Ministério da Sra May, que concordou em sustar seus 
planos e verificar a situação de brasileiros no Reino 
Unido. Houve também um conjunto de manifestações 
contrárias a esse desejo de interromper uma prática 
entre o nosso País e o Reino Unido.

A proposta de mudança radical dessa política se 
coloca de maneira discrepante, em um bom momento 
vivido por nossas relações bilaterais, inclusive conflita 
com a decisão do Primeiro Ministro do Reino Unido de 
criar todo um ambiente favorável para essa condição. 
Trata-se de um óbvio absurdo, e como tal foi tratado 
pela imprensa e pelo empresariado, assim como pelo 

Governo britânico, mas é indicativo de uma visão mío-
pe, a meu juízo, que acomete políticos menos sagazes 
em momento de crise econômica e, triste lembrança, 
xenofobia.

Queremos, concluiu o Itamaraty, permanecer 
atentos aos interesses da população brasileira e a 
fazer frente, como sempre temos feito, a iniciativas 
contrárias ao interesse nacional.

Portanto, a nossa comunicação é na direção da 
manutenção do acordo bilateral entre o nosso País e 
o Reino Unido, que estão isentos de visto de turista 
por permanência de até seis meses.

Me parece uma coisa absolutamente contraditó-
ria, em um momento em que nós estabelecemos com 
o Reino Unido uma relação de amplo fortalecimento, 
que possamos interromper esse acordo que já é uma 
tradição no nosso País.

Of. nº 10/2013/CAE

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, conforme 

disposto no art. 76, II, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, está extinta a Subcomissão Temporária 
de Avaliação da Política Fiscal – CAEAPF, criada por 
meio do Requerimento nº 6 de 2011–CAE.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 55/2013-BLUFOR

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência e nos termos 

regimentais, solicitamos as providências cabíveis para 
que a vaga de suplente na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ – destinada ao Bloco Par-
lamentar União e Força, mas atualmente cedida ao 
Partido Progressista – PP – e ocupada pelo nobre Se-
nador Ciro Nogueira, volte a ser ocupada por membro 
a ser indicado pelo Bloco Parlamentar União e Força.

Certos de contar com sua atenção, reiteramos 
votos de estima e apreço.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força/PTB/PR/PSC/PPL. – Se-
nador Francisco Dornelles, Líder do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria me 
inscrever para falar, em primeiro lugar, depois da Or-
dem do Dia. Eu seria o primeiro Líder a falar depois 
da Ordem do Dia. 

Peço permissão a V. Exª para, em um minuto, 
chamar atenção do meu Estado, o Estado do Pará. Eu 
vou falar para o meu Estado. Eu vou propor uma CPI 
hoje e queria que o meu Estado estivesse alerta para 
o meu pronunciamento.

Eu espero falar por volta de 16h, 16h30 hoje. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª será atendido, nos termos regimentais. Já 
está sendo inscrito para falar como Líder logo após a 
Ordem do Dia, Senador Mário Couto.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O primeiro orador inscrito é o nobre Senador Paulo 
Paim, do Rio Grande do Sul, que já se encaminha para 
a tribuna. Em seguida, Senador Rodrigo Rollemberg, 
Senador Casildo Maldaner e Senador Alvaro Dias, que 
já se encontra no plenário.

Com a palavra, o nobre Senador Paulo Paim, 
como orador inscrito.

V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minu-
tos, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Jorge Viana, Senador Mário Couto, 
Senador Aloysio, Senador Alvaro Dias, Senador Casildo 
Maldaner, foi até o Senador Aloysio que me alertou, e 
faço hoje o registro de que, de fato, a Presidenta Dil-
ma baixou um decreto reconhecendo a Convenção nº 
151. Ele me dizia: “Paim, é da tua área, Paim. Isso aí 
é importante”. 

Então, faço aqui uma saudação à Presidenta 
da República, Dilma Rousseff, que assinou o decreto 
promulgando a Convenção nº 151 e a Recomendação 
nº 159 da OIT sobre as relações de trabalho na Admi-
nistração Pública, firmadas em 1988.

A Convenção da OIT estende aos trabalhadores 
do serviço público as mesmas garantias e condições de 
associação e de liberdade sindical asseguradas para 
os trabalhadores da iniciativa privada. Isso quer dizer 
que estão assegurados convenção coletiva, direito de 
greve e organização sindical ao setor público. É claro 
que lei deve regulamentar, mas foi num encontro com 
as centrais que a Presidenta Dilma assinou o decreto 
em relação à Convenção nº 151.

Sr. Presidente, para aprofundar o debate desse 
tema, eu vou amanhã tomar o café da manhã com a 
Confederação Nacional dos Servidores Públicos do 
Brasil, com o Presidente João Domingos e com toda 
a sua Diretoria. Estarei lá, com muita alegria.

Pela informação que tive, receberei lá uma home-
nagem pela defesa dos trabalhadores da área pública 
e da área privada e dos aposentados e pensionistas.

Então, meus amigos e sindicalistas da Confedera-
ção dos Servidores Públicos do Brasil, estarei amanhã, 
pela manhã, às 7h30, no café da manhã, para debater 
as questões de interesse dos servidores e dos traba-
lhadores do Brasil na sede da Confederação. Estarei aí, 
então, João Domingos. Às 7h15, vou estar chegando.

Sr.Presidente, quero também fazer o registro de 
que eu estive reunido com representantes da Seppir 
– Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, Terezinha Gonçalves, Chefe de Gabinete da Mi-
nistra Luiza; Felipe Freitas, Coordenador do Juventude 
Viva; e Artur Antônio, Assessor Parlamentar, que, em 
nome da Ministra de Estado Luiza Bairros, trouxeram-
-me informações e demandas daquela Pasta, que es-
tará completando dez anos. Eles já estão preparando 
uma série de atividades, inclusive aqui, uma audiência 
na Comissão de Direitos Humanos.

Há intenção da Seppir de realizar também uma 
audiência pública lá no meu Estado, no Rio Grande do 
Sul, para tratar de terra dos quilombolas e da situação 
gravíssima das escolas de samba do meu Estado. O 
evento tem como objetivo discutir os espaços para 
a manifestação cultural, sobretudo para as escolas 
de samba do carnaval em Porto Alegre. A atividade 
é proposta pela Associação das Entidades Carnava-
lescas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, para 
discutir esta pauta com a sociedade civil e demais au-
toridades. Eu e a Ministra Luiza Bairros já ajustamos 
as nossas agendas para estarmos, ambos, em Porto 
Alegre nesse dia.

Solicito também o nosso apoio para a realização 
de uma audiência pública para debater As Tradições de 
Matriz Africana no Brasil. É um pedido justo que, com 
total certeza, vai ter o apoio de todos os Parlamentares.

Estaremos contatando o Relator do PLC nº 
103/2012 (Plano Nacional de Educação), Senador 
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José Pimentel, para uma agenda de debates sobre 
esta questão na visão da Seppir: Educação das Re-
lações Étnico-Raciais e a inclusão de um artigo para 
incentivar pesquisas na área da história do povo negro.

Algumas prioridades legislativas da Seppir são: 
o PLS nº 418/2012, de nossa autoria, que trata do di-
reito à propriedade definitiva de terras quilombolas; a 
PEC nº 66/2012, chamada PEC das Domésticas; a 
PEC nº 57A/1999, que trata da expropriação da terra 
de trabalho escravo; e o PLC nº 98/2011, que institui 
o Estatuto da Juventude e do qual sou Relator

Fizemos hoje, sob a liderança do Presidente 
Waldemir Moka, uma excelente audiência pública e 
ajustamos uma audiência pública para a próxima sex-
ta-feira, dia 15, em Porto Alegre, e duas reuniões de 
trabalho na próxima semana, nos dias 20 e 21. E ajus-
tamos que vamos votar, na Comissão, o Estatuto da 
Juventude, no dia 27. Para isso, estamos convocando 
as lideranças da juventude de todo o Brasil para que 
estejam aqui, em Brasília, junto com seus líderes, que 
estão fazendo esse trabalho, para que possamos, de 
uma vez por todas, aprovar o Estatuto da Juventude 
ainda este mês, para dar tempo que ele volte para a 
Câmara e que a Câmara dos Deputados vote, antes 
do fim do ano, a versão final. 

A Deputada Manuela D’Ávila, que é a Relatora 
na Câmara, esteve conosco e fez um belo pronuncia-
mento sobre o tema.

Também, Sr. Presidente, é prioridade para a Se-
ppir o PLS nº 323, de 2012, que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública, para 
estabelecer mecanismo de contratação de mulheres 
em serviços e obras públicas; o PLC nº 47/2009 reserva 
de recursos públicos destinados à habitação, em be-
nefício da mulher responsável pelo sustento da família.

Além da mulher na questão familiar, eles tam-
bém defendem o PLS nº 680/2011, que inclui grupos 
de mulheres da agricultura familiar entre os critérios 
de prioridade de compra de produtos para o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, e estabelece que 
pelo menos 50% da venda da família sejam comer-
cializados no nome da mulher.

Por fim, lembram eles da importância da aprova-
ção, amanhã, na CCJ, de uma PEC de minha autoria, 
cujo Relator é o Senador Vital do Rêgo, que já deu 
parecer favorável, que garante fundos para o combate 
à miséria, combate à pobreza e também para as polí-
ticas de igualdade racial.

Meus cumprimentos ao Presidente daquela Co-
missão, Senador Vital do Rêgo. Essa matéria estava 
engavetada há anos. Ele assumiu a relatoria e já pro-
pôs que a CCJ vote essa PEC amanhã.

Por fim, Sr. Presidente, faço ainda um pequeno 
pronunciamento sobre a educação. 

Costumo dizer que a educação transforma o 
homem em cidadão. Ela é o alicerce da vida em so-
ciedade; é o elemento fundamental para o desenvol-
vimento de um país. Por isso, o direito à educação foi 
tutelado no art. 6º da Carta Magna como um direito 
social. Não somente a Constituição tutela o direito à 
educação, mas todo o arcabouço jurídico de normas 
nacionais e internacionais.

Quando falo em educação, refiro-me ao senti-
do amplo, lato sensu, da educação formal, informal 
e profissional. É preciso ter claro que uma sociedade 
inclusiva é uma sociedade que possibilita a todos os 
cidadãos, independentemente de suas dificuldades, o 
acesso à educação.

Oferecer oportunidade de desenvolvimento in-
telectual e profissional às pessoas – e aqui me refiro 
àquelas com deficiência, por exemplo – é uma ques-
tão de ética e legal.

No plano internacional, a Convenção Internacio-
nal sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, primeiro 
tratado internacional aprovado com emenda à Consti-
tuição, tutela a educação em todos os níveis. 

O seu art. 24 diz: 

Os Estados Partes reconhecem o direito das 
pessoas com deficiência à educação.
Para realizar este direito [...] os Estados Par-
tes deverão assegurar um sistema educacio-
nal inclusivo em todos os níveis, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida [...]

O Decreto Federal nº 7.611, editado pela Pre-
sidente Dilma e pelo Ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, também tutela a educação especial du-
rante toda a vida.

Vale lembrar que a Lei nº 12.764, aprovada no ano 
passado, que nasceu de uma sugestão da sociedade 
civil, com a minha relatoria na Comissão de assuntos 
Sociais, CAS, em seu art. 7º prevê: “O gestor escolar 
ou autoridade competente que recusar a matrícula de 
aluno com qualquer tipo de deficiência será punido 
com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos”.

Ocorre que muitos Municípios têm enfrentado 
dificuldades em promover o atendimento a crianças 
e adultos com necessidades educacionais especiais. 
Não sei se por desconhecimento ou por falta de re-
cursos. Repito: o nosso projeto, além de prisão, leva 
também à multa.

Seja por uma razão ou por outra, o certo é que o 
gestor público é obrigado a promover o atendimento a 
todos os alunos que dele necessitarem e que demons-
trarem interesse.
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Nesse sentido, cumprimento a Defensoria Pública 
do Distrito Federal, que tem feito um trabalho exemplar 
no sentido de exigir as garantias legais para que todos 
tenham acesso à educação.

O núcleo da infância e da juventude da Defenso-
ria tem buscado garantir: a continuidade do ensino em 
todas as idades; a criação de turmas especificas e a 
disponibilização de tutores para atendimento desses 
alunos; e, ainda, a formulação de acordos em relação 
às exigências apresentadas pelos pais e tutores dos 
alunos.

Tudo isso, com a intenção de evitar a judicializa-
çao das demandas que chegam aos defensores pú-
blicos, impedindo a proposição de ações que podem 
levar anos tramitando.

O que o legislador pretende quando tutela um 
direito é garantir esse direito à sociedade. A via judi-
cial deve ser a ultima ratio, ou seja, o último recurso. 

Ressalto a importância dos gestores. Eles estão 
atentos a essas novas demandas sociais que serão 
cada vez mais recorrentes. 

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

te, Sr. Presidente, a capacitação da nossa gente nos 
aspectos técnico, profissional e intelectual.

A implementação integral da educação inclu-
siva é o reconhecimento do Estado da importância 
para as pessoas com deficiência, de sua autonomia 
e independência individuais, inclusive da liberdade 
para fazer as próprias escolhas, conforme preceitua a 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

Termino no último minuto, Sr. Presidente. 
Segundo a pedagoga Maria Tereza Montoam, a 

inclusão “passa por uma mudança no modo de vermos 
o outro, de agirmos para que todos tenham seus direi-
tos respeitados.” Não devemos nos esquecer ainda de 
que a inclusão promove a justiça social. 

É por esse compromisso do Estado brasileiro de 
compensar as desigualdades que lutamos e trabalha-
mos. E, com certeza, essa é a visão da Presidenta 
Dilma, essa é a visão do Ministro do Aloizio Merca-
dante, essa é a visão da Ministra Maria do Rosário, 
dos Direitos Humanos.

Agradeço a V. Exª, que, como sempre, é um di-
plomata, um gentleman na Presidência do Senado.

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

AC) – Obrigado, caro Senador Paulo Paim. V. Exª certa-
mente traz temas da maior relevância, por isso entendo 
que, sempre que possível e atendendo o Regimento, é 
importante que V. Exª conclua o seu pronunciamento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Jorge Viana, em primeiro lugar, gostaria de dar 
as boas vindas ao Embaixador Abdoul Aziz Ndiaye, 
que nos visita. E como sou relator de um entendimento 
entre o Governo brasileiro e o do Senegal, que será 
apreciado na próxima semana, pude explicar meu pa-
recer favorável a esse entendimento.

Sr. Presidente, também gostaria que V. Exª me 
inscrevesse para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido na forma regimental.

Cumprimento o Embaixador do Senegal que, em 
pronto momento, visita o plenário do Senado Federal. 
Seja bem-vindo.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Casildo Maldaner, como orador inscrito, já que o Se-
nador Rodrigo Rollemberg não está em plenário.

V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minutos. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Jorge Viana, caros colegas, 
antes de mais nada, quero aproveitar, já que o Sena-
dor Suplicy fez referência ao Embaixador do Senegal, 
e cumprimentá-lo também em nome de nós catarinen-
ses. Esperamos que o relatório do Senador Suplicy 
em relação ao Senegal e ao Brasil seja o melhor pos-
sível. Queremos aqui aproveitar para cumprimentá-lo 
de coração.

Na semana que passou, Sr. Presidente, tive o 
prazer de representar o Senado, juntamente com o 
eminente Senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, 
bem como alguns Deputados e Deputadas Federais, 
numa missão no continente Antártico. É alguma coisa 
diferente, que eu não tinha conhecimento dos deta-
lhes, embora já tenha participado de uma viagem em 
1997, mas é algo diferente, sem dúvida alguma. Nós, 
eu e o Senador Cássio Cunha Lima, tivemos a honra 
de representar o Senado nessa missão com outros 
Parlamentares. Visitamos as instalações brasileiras 
no continente gelado, acompanhando de perto nossas 
atividades e as principais carências.

Antes de relatar brevemente essa visita e as 
perspectivas do Proantar, gostaria de fazer um regis-
tro especial, na verdade um agradecimento, a toda a 
equipe das Forças Armadas que deram apoio a essa 
viagem e prestam serviços tão relevantes ao desen-
volvimento da ciência na Antártica. 
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E aqui nesta Casa gostaria de citar, nominalmente, 
o Capitão-de-Mar-e-Guerra Antônio Capistrano Filho, 
Assessor-Chefe de Relações Institucionais do Gabine-
te do Comando da Marinha; o Assessor Parlamentar 
junto ao Senado Federal, Alexandre Machado da Sil-
veira; bem como o Dr. Célio Faria Júnior, Assessor de 
Orçamento do Comando da Marinha. Em nome deles, 
Sr. Presidente, estendo a gratidão a todos os oficiais 
que garantem as melhores condições possíveis para 
o trabalho dos pesquisadores.

Curiosamente, fomos informados de que a pri-
meira missão parlamentar à Antártica foi realizada em 
1997, como disse antes, missão da qual tive a satisfa-
ção de participar com diversos parlamentares, como o 
saudoso Senador Romeu Tuma e o hoje colega, então 
Governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque.

A Antártica tem um papel essencial nos sistemas 
naturais globais. É o principal regulador térmico do Pla-
neta, controla as circulações atmosféricas e oceânicas, 
influenciando o clima e as condições de vida na Terra. 
Além disso, é detentora das maiores reservas de gelo 
(90%) e água doce (70%) do Planeta e de recursos 
minerais e energéticos incalculáveis.

Uma noção de deslocamento: de Punta Arenas, 
que é a base chilena, no fim daquele país, de lá até a 
Antártica... Há a divisão do Cabo Horn, o Estreito de 
Magalhães, em que os dois oceanos, o Atlântico e o 
Pacífico, se encontram. Há ali uma distância de mais 
ou menos 800 a 900 quilômetros até chegar ao con-
tinente antártico.

Compreendendo todas as terras ao sul do pa-
ralelo de 60º, a Antártica tem cerca de 14 milhões de 
quilômetros quadrados, o que equivale à área corres-
pondente aos territórios do Brasil, Argentina, Uruguai, 
Chile, Peru e Bolívia, ou às terras contíguas dos EUA e 
México. Quer dizer, cabe um Brasil dentro da Antártica 
e sobra praticamente um terço.

A região possui a maior camada de gelo do mun-
do, que cobre cerca de 95% do continente antártico. 
Esse gelo, cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, 
representa cerca de 70% da água doce do Planeta.

Por sinal, é o continente mais alto do mundo, 
com uma média de 2.700 mestros. Mas por que isso? 
É que, além de ter terra, rochas, isso e aquilo, a média 
de gelo chega, em vários lugares, a cinco quilômetros 
de altitude. Cinco mil metros de gelo. É muito gelo! É 
uma loucura. E o gelo todo é de água doce, formado 
por neve, por circunstâncias que...

Ao longo das últimas décadas, importantes ob-
servações científicas, dentre as quais as relativas à re-
dução da camada protetora de ozônio da atmosfera, à 
poluição atmosférica e à desintegração parcial do gelo 

na periferia do continente evidenciaram a sensibilidade 
da região polar austral às mudanças climáticas globais.

Vou repetir porque é interessante meditarmos 
sobre isto: ao longo das últimas décadas, importantes 
observações científicas, dentre as quais as relativas à 
redução da camada protetora de ozônio da atmosfera, 
à poluição atmosférica e à desintegração parcial do 
gelo na periferia do continente evidenciaram a sensi-
bilidade da região polar austral às mudanças climáti-
cas no mundo.

Desde 1959, com a assinatura do Tratado da 
Antártida, o continente tornou-se livre de exploração 
comercial e pretensões de posse, tornando-se territó-
rio exclusivo de exploração científica, em regime de 
cooperação internacional. O Brasil aderiu ao Tratado 
em 1975 e, em 1982, teve início o Proantar.

Depois de 30 anos de funcionamento, no ano pas-
sado o Proantar sofreu uma de suas maiores baixas: 
um incêndio destruiu mais de 70% da Estação Antár-
tica Comandante Ferraz, que abriga nossos pesqui-
sadores, laboratórios, militares, enfim, toda a equipe 
de trabalho que se dedica à pesquisa científica e às 
atividades de apoio no continente.

Atualmente, enquanto a reforma da Estação não 
é concluída, estão sendo instalados módulos antárticos 
emergenciais, que deverão abrigar nossa equipe no in-
verno que se aproxima, para que a bandeira brasileira 
continue hasteada, inclusive, lá no continente antártico.

O investimento contínuo e consistente no Pro-
antar merece todo nosso apoio. Os resultados das 
pesquisas, sejam elas aplicadas ou não, podem trazer 
contribuições revolucionárias ao País e à humanidade 
num futuro próximo.

Como forma de estímulo, inclusive, acredito na 
possibilidade de ampliação da cooperação internacio-
nal prevista no Tratado Antártico. Além da integração 
para o desenvolvimento das pesquisas científicas, 
podemos vislumbrar o compartilhamento dos resulta-
dos dessas pesquisas na comunidade internacional, 
visando à sustentabilidade ambiental.

Por certo, quando houver possibilidade de ganhos, 
a nação responsável pelas descobertas...

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Já vou concluir, Sr. Presidente.
Repito: por certo, quando houver possibilidade de 

ganhos, a nação responsável pelas descobertas terá 
direito a retorno mais significativo, a um plus. Contu-
do, seus benefícios seriam compartilhados com todos. 
Seria uma forma de condomínio entre os países que 
participam da Antártica, e aquele que descobrir antes 
alguma coisa que venha em benefício poderá ter um 
plus. Uma proposta que o Brasil poderia até levantar 
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junto a esses países que fazem parte desse tratado: 
uma espécie de condomínio...

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – ... e quem descobrisse teria um plus, sem dúvida 
alguma. No mais, seria compartilhado entre os irmãos 
que de lá participam.

Encerrando, Sr. Presidente.
A Antártida exerce um papel fundamental no 

equilíbrio ambiental do nosso Planeta, e o investimen-
to nacional em ciência e tecnologia poderá dar uma 
contribuição vital em busca da sustentabilidade que 
tanto perseguimos.

São essas as reflexões, Sr. Presidente, caros co-
legas, que trago hoje, nesta tarde, em função dessa 
missão de que tive a honra de participar, com o Sena-
dor Cássio Cunha Lima e com alguns Srs. Deputados 
e Srªs Deputadas.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Parabéns, Senador Casildo Maldaner, pelo seu 
pronunciamento.

Aproveito para convidá-lo. Estarei em Itapema, na 
segunda-feira, em um grande evento estadual do mo-
vimento sindical, com aposentados e pensionistas de 
todos os ramos e de todas as matrizes ideológicas, e 
queria que V. Exª fosse o nosso convidado. Sabe V. Exª 
o carinho que tenho pelo seu trabalho, assim como o 
povo de Santa Catarina também tem. Será às 9 horas, 
em Itapema. Depois, eu lhe passo cópia do convite.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Fora do microfone.) – Toda vez que V. Exª vai a 
Santa Catarina, o Estado para, praticamente, para lhe 
prestigiar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Estaremos juntos.

Passamos a palavra ao nobre Senador Jorge 
Viana para uma comunicação parlamentar.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, colegas Senadoras, Senadores, todos que 
nos acompanham, agradeço a V. Exª, Senador Paulo 
Paim, por me substituir na Presidência desta sessão 
para ter o privilégio de vir aqui à tribuna para, usando 
o espaço de uma comunicação inadiável, fazer um 
registro que entendo ser da maior importância, que é 
a agenda de uma parte importante do Senado, desta 
semana, que nos envolve a todos.

Primeiro, daqui a pouco, vamos votar, concluir a 
votação do Orçamento do Brasil para o ano de 2013. 
Estamos com uma dívida com o cidadão brasileiro, 
tendo em vista que a não votação do Orçamento, no 
ano passado, implica atraso nos investimentos, na 
execução do próprio orçamento, que é tão importante 
para a vida do País. Mas venho porque gostaria que 
quem nos acompanha pela Rádio Senado, pela TV 
Senado, entenda que estamos tendo, na agenda do 
Senado, desde ontem, aqui – e isso segue até o final 
da semana –, o debate da maior importância sobre a 
Federação, sobre a partilha de recursos. Depois des-
se embate que o Brasil vivenciou – e ainda estamos 
vivendo as consequências dele –, com as medidas 
que o Governador do Rio adotou e as manifestações, 
inclusive, de recursos para o Judiciário relativos ao 
veto à lei ou às mudanças na Lei dos Royalties, ago-
ra temos um debate, aqui, no Senado, sobre o ICMS.

Este assunto é do interesse de todos os brasi-
leiros. Alguns como consumidores, o cidadão comum, 
que paga uma alíquota alta que está embutida em tudo 
aquilo que ele consome ou em quase tudo aquilo que 
consome; por outro lado, o empreendedor, aquele que 
trabalha, que produz. A Presidenta Dilma acabou de 
zerar a tributação na cesta básica, mas esse é um pro-
cesso longo e penoso, que diz respeito, diretamente, ao 
poder de consumo, de compra, do cidadão brasileiro.

O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, quando fui Governador por 
oito anos do meu querido Estado do Acre, ao assumir 
o Governo, o ICMS arrecadado era algo próximo de 
R$4 milhões por mês, Senador Paim, e, quando saí 
do governo, estava próximo de R$40 milhões por mês.

O certo é que as receitas do Acre, próprias, eram 
menos de 10%. Hoje, com o trabalho que fizemos, 
com a sequência de governo do Governador Binho e 
agora do Governador Tião Viana, que tanto se dedica 
a fazer o Acre produzir mais, gastar menos e ter uma 
mais equilibrada receita, o Acre é um exemplo de um 
Estado, que, sem a ganância de sacrificar ora o con-
tribuinte, ora o empreendedor, conseguimos melhorar 
muito a eficiência e ampliar a nossa arrecadação, e, com 
isso – é visível no Acre inteiro –, as ações do governo, 
porque o duro e o difícil é quando o cidadão paga im-
posto, quando a carga tributária cresce e a gente não 
vê aplicação desses recursos. Não é o caso do Acre.

Há muito anos, o Acre tem vivenciado grandes 
mudanças. E isso está acontecendo com parcerias dos 
nossos governos e prefeituras com o Governo Fede-
ral, mas também com a contribuição direta do contri-
buinte, que paga seus impostos e que vê a aplicação 
desses recursos.
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Mas eu me refiro, Sr. Presidente, a que nós esta-
mos apreciando algo que, se não for bem conduzido 
com harmonia, com equilíbrio, nós podemos ter nova-
mente, em vez de um fortalecimento da Federação, um 
enfraquecimento da Federação. E o enfraquecimento 
da Federação é sinônimo de enfraquecimento do País. 
E o enfraquecimento do País é o pior que pode aconte-
cer a um simples cidadão que está lá no fim da fila, ao 
brasileiro que necessita que os serviços funcionem, que 
a economia gere emprego e que haja um dinamismo 
crescente no País. E esse risco existe. Nós temos um 
País desigual; é tão desigual que fazem parte da Cons-
tituição aprovada em 1988 mecanismos para diminuir 
as desigualdades entre as pessoas deste País, mas 
também entre as regiões deste País, Senador Paim.

É claro que, durante muitos anos, o Norte e o 
Nordeste, inclusive o Centro-Oeste, viveram uma si-
tuação de desvantagem. Os investimentos se concen-
traram basicamente no Sudeste e também no Sul. E 
aí nós temos, hoje, no Sul e no Sudeste, a base da 
atividade industrial produtiva brasileira, e, no resto do 
País, os consumidores. Muitos querem manter essa 
situação, e manter essa situação significa aprofundar 
o desequilíbrio, as desigualdades regionais. E é essa 
a oportunidade que nós estamos vivendo hoje.

Não foi feita a reforma tributária, lamentavelmente. 
Aquilo que é tão fundamental para que o Brasil possa 
se posicionar melhor diante do mundo, ter como legado 
pós-crise mundial, crise econômica, um posicionamento 
melhor, um País com menor carga tributária, um País 
com menor custo, um País com melhor infraestrutura, 
um País com mais facilitação para quem quer produ-
zir, para os empreendedores. Nós estamos andando 
a passos muito lentos nesse sentido.

Mas, agora, aqui, nós estamos analisando o Pro-
jeto de Resolução nº 1, de 2013, do Senado Federal, 
que unifica gradualmente as alíquotas interestaduais 
de ICMS. Se isso não for bem feito, nós teremos mais 
prejuízos para os Estados do Norte e Nordeste. Se a 
unificação do ICMS não for bem feita, se ela não levar 
em conta a Medida Provisória 599, que cria um fundo 
financeiro de compensação para os Estados, o Brasil 
pode aprofundar o fosso das desigualdades regionais. 
E, mais do que isso, podemos viver um conflito muito 
maior do que o dos royalties, porque nós vamos ter 
Norte e Nordeste numa situação de penúria.

E, aqui em Brasília, está o Governador Tião Viana; 
os demais governadores estão chegando e, também, 
graças a uma iniciativa do Presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, e do Presidente da Câmara, Henrique 
Alves, nós vamos ter uma reunião dos Presidentes 
das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado com os 
governadores. E quando se sentam com os governa-

dores – 26 e mais o do Distrito Federal –, cria-se um 
ambiente pelo menos que possibilite a busca de uma 
solução para uma questão tão séria, que é a cobrança 
de tributos, mas, principalmente, a distribuição deles 
no nosso País. Parece simples: retira-se a alíquota que 
se tem hoje, e nós vamos, imediatamente, para uma 
alíquota unificada.

Mas V. Exª, Senador Vital, que já relatou matérias 
tão importantes, que já conduziu o debate dos royalties, 
sabe que quando se mexe em recursos, você tem que 
pôr a variável tempo e alguém tem que ganhar menos 
um pouco para que todos possam ganhar mais, no 
futuro. É essa a equação que não vemos aplicada no 
Brasil. Os Estados que cresceram e se desenvolveram 
à custa do Norte e do Nordeste têm que entender que 
vão seguir crescendo, se desenvolvendo, mas numa 
velocidade um pouco menor, para que o Norte, o Nor-
deste e o Centro-Oeste possam recuperar o terreno 
perdido. É só isso, não queremos apadrinhamentos.

A distribuição dos recursos do FPE está em plena 
Ordem do Dia, o ICMS está em plena Ordem do Dia, 
e temos a obrigação de trabalhar para que haja uma 
harmonia. E não acredito que haverá harmonia se o 
Governo Federal não estiver nesse debate, se não ti-
vermos a presença das duas Casas, da Câmara e do 
Senado, se não tivermos a presença dos governadores, 
como, felizmente, temos. Então, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado, presidida pelo Senador 
Vital do Rêgo, a Comissão de Assuntos Econômicos 
e a Comissão de Desenvolvimento Regional estão tra-
balhando em harmonia, para que esse debate possa 
fluir e possa dar num bom termo.

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

que é muito importante uma interlocução com o Exe-
cutivo – já que o Executivo é o proponente da Medi-
da Provisória nº 599, que apresenta uma proposta 
de compensação financeira para os Estados – e que 
possamos ter o Projeto de Resolução nº 1, de 2013, 
do Senado, trabalhando no sentido de ajudar o Brasil 
como Federação a ficar mais forte, e não mais fraco. 
Se esse debate der errado, se ele gerar mais confli-
to, se ele gerar enfrentamento, a Federação, em vez 
de fortalecida, ficará mais fraca. E vamos jogar fora a 
oportunidade de corrigirmos as distorções de desigual-
dades regionais que o Brasil teima em viver.

Então, concluo, Sr. Presidente, chamando a aten-
ção de todos, talvez esta seja a agenda mais importante 
para esse início de semestre, no Senado Federal: dis-
cutir o FPE, discutir a nova distribuição do ICMS, valo-
rizando, diminuindo a carga tributária do consumidor, 
facilitando o custo de quem quer ser empreendedor, 
trabalhar e produzir, sem quebrar os Estados, fazendo 
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com que haja uma compensação de um fundo, fazen-
do a melhor distribuição dos recursos, para que, com 
isso, tenhamos como resultado uma melhor qualidade 
de vida para o cidadão brasileiro e o fortalecimento da 
Federação do nosso País, que está passando por uma 
provação e que tem se enfraquecido ao longo dos anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Os meus cumprimentos, Senador Jorge Viana, pelo 
seu pronunciamento brilhante, como sempre.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Senador Sodré Santo-
ro, em substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
para integrar, como titular, as Comissões de Assuntos 
Sociais e de Desenvolvimento Regional e Turismo; e, 
como suplente, as Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Educação, Cultura e Esporte; e de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos dos 
respectivos Ofícios nºs 28, 34, 29, 30 e 33, de 2013, 
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.

São os seguintes os Ofícios:

OF. Nº 28/2013-BLUFOR

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Sodré 
Santoro como membro titular da Comissão de Assun-
tos Sociais – CAS, em vaga anteriormente ocupada 
pelo nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.

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

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

Of. nº 34/2013 – BLUFOR

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car pelo Bloco Parlamentar União e Força o Senador 
Sodré Santoro como membro Titular da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR em vaga 
anteriormente ocupada pelo nobre Senador Mozaril-
do Cavalcanti.

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

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

OF. Nº 29/2013 – BLUFOR

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car pelo Bloco Parlamentar União e Força o Senador 
Sodré Santoro como membro suplente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em vaga 
anteriormente ocupada pelo nobre Senador Mozaril-
do Cavalcanti.

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

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

Of. nº 30/2013 – BLUFOR

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Sodré 
Santoro como membro suplente da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte – CE, em vaga anteriormente 
ocupada pelo nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.

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

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

Of. nº 33/2013 – BLUFOR

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car, pelo Bloco Parlamentar União e Força o Senador 
Sodré Santoro como membro Suplente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, em 
vaga anteriormente ocupada pelo nobre Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Alvaro Dias não se encontra.

Senadora Vanessa Grazziotin.
O Senador Jorge Viana vai receber o Governador 

Tião Viana. Depois é o Senador Suplicy.
Seja bem-vindo à Casa, Senador Tião Viana. 

Sempre Senador, hoje Governador do Acre.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem o Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, antes 
e com a permissão da Deputada Vanessa Grazziotin, 
que está na tribuna.

Eu gostaria, Sr. Presidente Paulo Paim – neste 
momento, assume a Presidência o Senador Jorge Via-
na, que é Vice-Presidente da Casa –, de pedir a leitura 
do requerimento de inclusão, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2013, que dis-
põe sobre as tabelas, salários, vencimentos, soldos 
e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis e 
militares do Estado de Rondônia, do ex-Território de 
Rondônia. Eu pediria a leitura do requerimento antes 
da Ordem do Dia, porque, depois da Ordem do Dia, 
não pode mais ser feito esse procedimento. 

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

RS) – V. Exa será atendido. Já está pedindo o requeri-
mento? Faremos a leitura em seguida.

Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente,.Sras e Srs. 
Senadores, companheiros e companheiras.

Senador Paim, ontem, quando eu vim a esta 
tribuna para fazer um pronunciamento a respeito da 
Petrobras, falei rapidamente, num parêntesis, dizendo 
que voltaria no dia de hoje para falar sobre o belíssimo 
depoimento da Presidenta Dilma, no dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, em cadeia de rádio e televisão.

E hoje eu faço o inverso. Hoje eu vou falar exa-
tamente sobre isto: sobre o depoimento da nossa 
Presidenta no dia 8 de março. Mas, antes, eu quero 
apenas comentar novamente, Sr. Presidente, questões 
relativas à Petrobras, essa empresa querida de todo 
o povo brasileiro.

Hoje, neste exato momento, desde às 14h, o 
PSDB abriu na Câmara dos Deputados, aqui ao lado, 
um seminário cujo tema é a Petrobras – e aqui temos 
o Senador Alvaro Dias. O tema do seminário é o se-
guinte: “Recuperar a Petrobras é o nosso desafio. A 
favor da Petrobras, a favor do Brasil”. Esse é o tema 
do seminário, repito, que o PSDB está realizando nes-
te momento. 

Primeiro, eu quero dizer que a mudança é tanta 
que, sinceramente, eu não acredito Presidente Paim. 
Porque na época em que eles estavam no governo, 
o que eles queriam era privatizar a Petrobras. E isso 
não é um discurso leviano da gente que defende o Go-
verno da Presidenta Dilma, ou que nós defendemos 

o governo do Presidente Lula. Não! Isso é a verdade 
pura e simples dos fatos.

Em 1999, o Ministério da Fazenda publicou um 
memorando e, no memorando do Ministério da Fa-
zenda, ficava muito bem clara a intenção de privatizar 
a Petrobras. Mais do que isso: em dezembro do ano 
de 2000, Sr. Presidente, eles tentaram mudar e fize-
ram, numa coletiva com o Presidente da Petrobras da 
época, o lançamento daquilo que seria a nova Petro-
bras, a mudança de nome da Petrobras. Ou seja, de 
Petrobras ela passaria para Petrobrax. E todo mundo 
sabia que o objetivo disso era caminhar para a pri-
vatização – esse era o objetivo. Aí, hoje, vêm essas 
pessoas, que só não privatizaram a Petrobras porque 
a resistência popular foi muito forte; as manifestações 
no Parlamento foram muito fortes; parlamentares que 
à época compunham a base aliada não concordaram 
com esse encaminhamento. E só por isso a Petrobras 
não foi privatizada, como só por isso também o Banco 
do Brasil não foi privatizado. Agora eles querem ensi-
nar como recuperar a Petrobras diante dos números, 
que, de fato, não são números positivos, Sr. Presiden-
te, mas não indicam nenhuma falência, não indicam 
nenhuma má gestão. Pelo contrário. São números que 
cabem dentro dessa conjuntura econômica, que, aliás, 
não são números negativos e não foi só a Petrobras, 
foram as grandes petroleiras do mundo, que também 
tiveram problemas ou estão tendo problemas nesses 
últimos anos. Agora a Petrobras está aí. Acabou. Em 
cinco anos de descoberta do Pré-Sal e já explora efe-
tivamente a Bacia de Tupi. Dez por cento, Senador 
Vital – V. Exª que é o autor do projeto que acabamos 
de aprovar, derrubamos o veto da redistribuição da ri-
queza do petróleo para todos os Estados brasileiros e 
Municípios de uma forma mais justa. Do quê? Do Pré-
-Sal. O Pré-Sal, há cinco anos, foi anunciado e, hoje, 
a produção de Tupi já representa 10% da produção 
total da Petrobras. Dizer que está parado, que não fez 
nada não é a realidade. Mas, enfim, eu acredito, como 
sempre acreditei, na inteligência do povo brasileiro de 
saber quem fala a verdade, quem de fato levanta uma 
bandeira ou quem só fala por questões políticas.

Mas, Presidente Paim, a Presidenta Dilma foi 
à televisão, no dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, para falar sobre esse momento. Eu recordo 
que, no ano passado, 2012, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, a Presidenta Dilma veio ao 
Senado Federal, aqui foi homenageada com o Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, além também de ter feito 
um pronunciamento. 

Mas eu destaco o fato de ela ter vindo aqui no 
Senado, no ano passado, porque foi muito simbólico. 
Foi a primeira vez, depois de eleita, que a Presidenta 
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Dilma veio ao Senado, e veio no exato momento das 
comemorações do Dia Internacional da Mulher. Ou 
seja, não somente uma presidenta mulher o Brasil tem, 
mas uma mulher que se preocupa com a situação de 
todas as mulheres brasileiras.

A Presidenta Dilma e todas nós mulheres mili-
tantes, parlamentares ou não, sabemos que nós não 
vamos alcançar a democracia pela qual tanto lutamos 
se nós não mudarmos a situação e a condição feminina 
em nosso País, se nós não efetivarmos uma política 
de gênero que trate de igual forma homens e mulhe-
res. Eu digo aos Srs. Senadores: eu não me acostumo 
com o fato de estar aqui numa Casa de 81 Senado-
res e só ver que oito das 81 cadeiras são ocupadas 
por mulheres. Este não é o retrato e muito menos o 
espelho do Brasil. Não é este, Presidente Paim – V. 
Exª que também é um militante tão ardoroso contra 
a discriminação, seja de raça, contra negros – e aqui 
nós só temos V. Exª. V. Exª também sabe o quanto é 
importante a luta das mulheres. 

E a Presidenta Dilma começou daquela forma 
simples, que é própria dela, cumprimentando as mu-
lheres. Que mulheres? As mulheres, segundo ela, “que 
me ajudam, com muita força e dedicação, a construir 
um novo Brasil”. E foi além: usou o exemplo das mu-
lheres, usou o exemplo das mães, dos pais, dizendo 
da forma responsável como eles fazem a gerência 
das suas casas, dos seus lares e da forma responsá-
vel como essas pessoas, essas mulheres e homens 
também, cuidam das suas famílias; disse ela que é da 
mesma forma, com a mesma responsabilidade que ela 
vem cuidando do País. 

E, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 
ela anunciou três medidas importantes.

Uma é a desoneração da cesta básica. Isso é 
muito importante, porque vai impactar diretamente na 
vida de todas as brasileiras e de todos os brasileiros. 
Obviamente que muitos dos produtos já têm incentivos 
fiscais, mas, com essa medida adotada por ela, que 
tira inclusive PIS, Cofins, tudo dos produtos da cesta 
básica, terá reflexo diretamente no bolso das famílias, 
das mulheres, dos consumidores brasileiros. Isso é o 
ato, sem dúvida nenhuma. E, se considerarmos que, 
há um mês aproximadamente, tivemos também uma 
redução significativa na conta de luz, no nosso País, 
na conta da energia elétrica, a gente percebe que são 
medidas que visam não apenas estimular a produção, 
estimular a indústria, mas são medidas também que 
visam a melhoria da qualidade de vida de toda gente 
brasileira.

A segunda medida por ela anunciada é que será 
construído – veja, Presidente Paim – pelo menos um 
centro de apoio e atendimento integral à mulher em 

cada unidade da Federação. Um desses centros será 
construído com verbas, recursos do Governo Federal 
em cada unidade da Federação.

E a terceira medida é o breve anúncio que ela 
fará também da nova política de defesa do consumi-
dor, um novo marco de defesa do consumidor para os 
brasileiros e para as brasileiras.

Ou seja, são medidas de caráter econômico e de 
caráter social que ajudam muito a população brasileira.

Aliás, amanhã será realizado, no Palácio do Pla-
nalto, um evento a partir das dez horas da manhã – Se-
nador Ricardo Ferraço, Senador Vital, seria importante 
que os homens fossem também. Ela lançará, às 10h, 
no Palácio do Planalto, um programa chamado “Mulher 
Livre da Violência”. Essa construção das unidades de 
referência, com recursos do Governo Federal, uma em 
cada unidade, já é um passo para isso.

Segundo notícias, ela conversará com os Gover-
nadores de todos os Estados brasileiros, com quem 
se reunirá amanhã, pedindo maior sensibilidade dos 
Governadores para as lutas das mulheres.

Sr. Presidente, eu quero aqui dizer que a Pre-
sidenta foi muito enfática, no final do seu pronuncia-
mento, repito, que foi divulgado em canal de televisão 
para o Brasil inteiro, ao dizer que, no dia dedicado às 
mulheres, um governo comandado por mulher tem 
mais do que a obrigação de lutar pela igualdade de 
gênero, pela defesa intransigente dos mesmos direi-
tos para homens e mulheres e que isso, essa luta pelo 
direito das mulheres, não é uma luta ética, não é uma 
luta humanista, não. Trata-se, segundo a Presidenta 
Dilma, de uma questão estratégica. E é verdade, Sr. 
Presidente. Erra a sociedade que não percebe e que 
não utiliza a capacidade, a inteligência e a sensibili-
dade das mulheres. E a Presidenta deixou bem claro.

E, ao final, Sr. Presidente, mostrou a situação, 
como o Brasil vem diminuindo a miséria nos últimos 
anos, mas a necessidade que nós temos, ainda, de 
inserir mais e melhor as mulheres no seio da socie-
dade brasileira.

Por último, ela fez um apelo aos homens – um 
apelo duro, um apelo duro! E, nesse momento, ela 
usou sua autoridade de Presidenta da República ao 
fazer um chamamento àqueles homens que espancam 
as mulheres dentro de seus próprios lares; àqueles 
homens que batem nas esposas, nas companheiras, 
muitas vezes nas filhas e nas crianças. Ela fez um cha-
mamento muito duro. E eu faço, Sr. Presidente, ques-
tão de repetir aqui as palavras de nossa Presidenta, 
quando disse, para encerrar: 

Eu faço especial apelo, um alerta àqueles ho-
mens que, a despeito de tudo, ainda insistem 
em agredir suas mulheres. Se é por falta de 
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amor e compaixão que vocês agem assim, 
peço que pensem no amor, no sacrifício e 
na dedicação que vocês receberam de suas 
queridas mães. Mas se vocês agem assim por 
falta de respeito ou por falta de temor, não es-
queçam, jamais, que a maior autoridade deste 
País é uma mulher. Uma mulher que não tem 
medo de enfrentar os injustos nem a injustiça, 
estejam onde estiverem.

Ou seja, chamou para si a responsabilidade e a 
autoridade.

Portanto, amanhã, não tenho dúvida nenhuma, 
no ato em que se realizará – e lá, tenho certeza, não 
apenas nós, as Senadoras e as Deputadas Federais, 
os Deputados e Senadores também estarão nesse 
lançamento da campanha “Mulher Livre da Violência” 
–, ela terá também um diálogo importante com os Go-
vernadores, para que contribuam com essas ações, no 
sentido de fazer valer, na prática, a Lei Maria da Penha, 
que é uma das melhores leis do mundo de combate à 
violência doméstica, para que as mulheres brasileiras 
possam ter mais segurança.

Para concluir, nesse tempo que V. Exª me conce-
de – um minuto apenas –, quero, mais uma vez, des-
tacar que meu Estado, o Estado do Amazonas, depois 
do Distrito Federal, foi o primeiro... Porque o Distrito 
Federal não é um Estado, mas uma unidade da Fede-
ração. Portanto, o Amazonas foi o primeiro Estado a 
garantir às meninas, gratuitamente, a vacina do HPV.

Eu tenho um projeto, desde 2007, e espero que, 
brevemente, eu suba a esta tribuna para dizer que 
essa não é uma realidade só do Distrito Federal e do 
Amazonas, que não é um direito só das meninas des-
ses Estados de se verem imunizadas contra o câncer 
de colo de útero e de outros mais, mas que esse seja 
um direito de todas as meninas brasileiras, as meni-
nas de nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin, mais 
uma vez defendendo a luta das mulheres, de forma 
permanente, e elogiando a Presidenta Dilma.

Como orador; agora falará um Líder das Comu-
nicações Parlamentares, Senador Romero Jucá; em 
seguida, fala o Senador Alvaro Dias; depois, o Sena-
dor Suplicy e, em seguida, o nobre líder da CCJ, Vital 
do Rêgo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois 
registros rápidos, mas de extrema justiça.

O primeiro deles é registrar que estive, neste fi-
nal de semana e na segunda-feira, em Roraima, com 

a presença lá no nosso Estado, na segunda-feira, do 
Ministro Garibaldi Alves, Ministro da Previdência Social. 
Tivemos a oportunidade, junto com o Ministro Garibal-
di Alves, de inaugurar uma agência modelo do INSS 
para atender a população de Alto Alegre e também do 
Município de Mucajaí, pleito que nós tínhamos feito ao 
Ministro Garibaldi, que tinha iniciado o procedimento 
ainda na administração do Prefeito Viru, lá em Alto 
Alegre, e agora foi inaugurado com o novo prefeito, 
com o Prefeito Teca, nosso companheiro e parceiro de 
trabalho, que recebe assim a população com a condi-
ção de atendimento, Presidente Paim, de não preci-
sar mais se deslocar do interior para ser atendido na 
capital, Boa Vista. 

O Ministro Garibaldi está fazendo um grande tra-
balho. O Ministro Garibaldi está andando o Brasil todo. 
Ele esteve em Alagoas, na semana passada, e esteve 
em Roraima, na segunda-feira. E, lá na inauguração 
da agência de Alto Alegre, eu fiz um pleito prontamen-
te atendido pelo Ministro, que é a construção de mais 
uma agência na cidade de Boa Vista, na Zona Oeste, 
portanto, atendendo a população dos bairros mais da 
periferia; a construção de uma agência própria nos 
mesmos padrões modernos no Município de Rorai-
nópolis, outro no Município de São Luís do Anauá, 
para atender os três Municípios, Caroebe, São João 
da Baliza e São Luís, que estão na BR-210; e outro no 
Município de Pacaraima, fronteira com a Venezuela, 
para atender a região norte de Roraima. E o Ministro 
Garibaldi e o Presidente do INSS, Dr. Lindolfo, pronta-
mente anunciaram, inclusive, o atendimento do nosso 
pleito, o que faz com que nós tenhamos assim uma 
malha completa de atendimento e cobertura do INSS 
lá no Estado de Roraima, no nosso querido Estado.

Então, eu quero aqui, nessa primeira parte da 
minha fala, registrar a importância da ação do Minis-
tro Garibaldi, que honra o PMDB, que honra o nosso 
mandato e o nosso Partido, ocupando o Ministério da 
Previdência, e dizer que o Ministro Garibaldi não é um 
ministro de gabinete, é um ministro que está nas ruas, 
nas vilas, nas cidades pequenas, olhando e, como ele 
mesmo disse, auscultando a população para saber 
como é o atendimento. 

O Senador Paim sabe que, no passado, as filas 
do INSS eram algo tenebroso, manchavam o serviço 
público brasileiro. E, do Governo Lula para cá – do qual 
eu tive, inclusive, a honra de ser Ministro da Previdên-
cia –, nós tivemos condição de evoluir e, sem dúvida 
nenhuma, hoje, o atendimento que a Previdência pres-
ta à população brasileira é um atendimento de muito 
mais respeito e de muito mais qualidade. É claro que, 
quanto mais melhorar, melhor; mas, sem dúvida nenhu-
ma, é outro o padrão de atendimento que nós temos.
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O segundo registro que eu gostaria de fazer é 
que, hoje, às 19 horas, nós estaremos concluindo a 
votação do Orçamento e eu queria conclamar todas 
as Senadoras e Senadores para, às 19 horas, nós es-
tarmos no plenário da Câmara dos Deputados, porque 
a votação no Senado, que é a que resta para aprovar 
o Orçamento, será uma votação nominal. Então, nós 
precisaremos ter a presença de 41 Senadoras e Se-
nadores votando o Orçamento e encerrando, assim, 
esse estágio de discussão e aprovação do Orçamento, 
para que ele, Senador Paim, possa, efetivamente, ser 
um instrumento de investimento público, de geração 
de emprego, de geração de renda e de melhoria da 
qualidade da atenção à população.

Nós temos um Orçamento tecnicamente bem 
construído. Quero, inclusive, registrar o trabalho do 
Presidente da Comissão de Orçamento, o Deputado 
Paulo Pimenta, que fez um grande trabalho, assim 
como o Deputado Cláudio Puty, que é o Líder do Go-
verno na Comissão de Orçamento.

Da minha parte, como relator, nós procuramos 
ampliar os investimentos, melhorar a atuação na saú-
de, na educação, nos investimentos, na geração de 
emprego, e é uma peça orçamentária que vai dar con-
dições de o Governo investir ainda mais.

Por fim, eu gostaria só de dizer que nós estare-
mos, Senadora Vanessa, amanhã, no lançamento do 
programa contra a violência contra a mulher, lançado 
pela Presidenta Dilma, porque, efetivamente, esta tem 
de ser uma tarefa e uma luta de todos nós brasileiros: 
a conscientização, o combate efetivo à violência que 
tem machucado e ceifado vidas de mulheres indefe-
sas, por conta de diversas razões.

Então, nós estaremos lá, apoiando o lançamen-
to, os programas que serão lançados, e estamos aqui 
vigilantes, Senador Paulo Paim, assim como V. Exª, 
que presidiu tão bem a Comissão de Direitos Huma-
nos desta Casa. Nós estaremos, permanentemente, 
votando instrumentos legislativos que possam fazer 
com que a mulher tenha igualdade e possa ser prote-
gida desse processo de violência.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Romero Jucá, pelo 
seu pronunciamento, e também ao Ministro Garibaldi, 
que votou contra o fator e tem dito publicamente que é 
a favor de se construir uma alternativa ao fator, que...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– … é da época em que V. Exª foi Líder do Governo.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agora, o próximo é um orador inscrito, o Sena-
dor Alvaro Dias, que havia permutado com a Senadora 
Vanessa. Em seguida, é o Senador Suplicy, para uma 
comunicação parlamentar. Aí vem o nosso querido 
Presidente da CCJ, Senador Vital do Rêgo.

Antes, porém, concedo a palavra pela ordem ao 
Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem, só para pedir, como Líder, o apoio e também 
para confirmar aqui esse importante trabalho do Mi-
nistro Garibaldi Alves, Senador Romero, que inclusive 
vai estar, na próxima sexta-feira, no Piauí, visitando o 
Município de Batalha e o Município de Esperantina, 
inaugurando agências lá.

Houve uma importante participação do Deputado 
Nazareno Fonteles, que apresentou emenda. São vinte 
agências, dez sendo inauguradas agora.

Então, eu queria também aqui confirmar o que V. 
Exª acabou de dizer do nosso Ministro da Previdência.

Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, o PSDB realiza, neste momento, no 
Anexo II da Câmara dos Deputados, seminário que 
debate a caótica situação administrativa da Petrobras.

Há poucos dias, fizemos pronunciamento exata-
mente relatando as ações do nosso partido nos últimos 
anos, que começaram com a instalação de uma CPI e 
prosseguiram com representações, em número de 19, 
a última no dia 21 de dezembro, com denúncias sobre 
corrupção na Petrobras.

É uma grande empresa e, por isso, suportou a 
carga de corrupção que se abateu sobre ela nos últi-
mos anos. Não creio que qualquer outra empresa no 
mundo pudesse suportar tanta corrupção como su-
portou a Petrobras. Talvez tenha sido o maior antro de 
corrupção dos últimos tempos no Brasil.

O PSDB está, neste momento, tratando desse 
assunto no Plenário 2 da Câmara dos Deputados.

Mas venho à tribuna, hoje, Senador Paulo Paim, 
para abordar outra questão também de grande impor-
tância para o futuro do Brasil: educação.

Eu recebo, Senador Ruben Figueiró, de um pa-
ranaense que atualmente cursa Medicina na Univer-
sidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, documentação 
elaborada pelo Centro Acadêmico de Medicina Albert 
Sabin, daquela instituição privada, relatando todas as 
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dificuldades enfrentadas pelos mais de dois mil alunos 
do curso de Medicina da Universidade Gama Filho. 

O que nos estarrece é que o Ministério da Edu-
cação realizou, em 2010, uma supervisão no curso de 
Medicina da Gama Filho, mas omitiu-se de verificar o 
cumprimento das medidas saneadoras. E não houve 
saneamento. A crise perdura, e, por isso, estamos re-
percutindo da tribuna o apelo que recebo de jovens da 
Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro.

Nós vamos encaminhar ao Ministro Aloizio Mer-
cadante a documentação recebida e vamos solicitar 
ao Sr. Presidente Paulo Paim que registre nos Anais 
da Casa este dossiê encaminhado pela Universidade 
Gama Filho do Rio de Janeiro.

O cenário de crise instalado no curso de Medici-
na da Gama Filho, a rigor, não se diferencia da grande 
totalidade dos cursos oferecidos pelo ensino superior 
no Brasil. Com honrosas exceções, o segmento da 
educação superior enfrenta dificuldades de toda ordem.

Segundo especialistas, a evasão de estudantes 
do ensino superior constitui um dos principais pro-
blemas da educação brasileira. Essa evasão causou 
um prejuízo aproximado de R$9 bilhões, somente em 
2009, na economia do País. Segundo dados oficiais, 
896.455 estudantes abandonaram a universidade en-
tre 2008 e 2009.

O cenário desolador pode ser exemplificado quan-
do verificamos que estudantes da Universidade Federal 
Fluminense, em Rio das Ostras, na região dos Lagos, 
e de Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do 
Rio de Janeiro, têm aulas em contêineres e amargam 
a falta crônica de professores.

A universidade é um tema recorrente nos debates 
das disputas eleitorais. Na última campanha, o Governo 
se apresentava como o maior criador de universidades 
do mundo. Isto foi amplamente difundido e utilizado pelo 
marketing oficial. Falava-se que o Governo brasileiro 
havia criado treze universidades, e nós constatamos 
que os números se constituíam em fraude. Com muito 
boa vontade, podemos afirmar que, das treze anun-
ciadas, apenas quatro eram universidades criadas 
naquele período. As outras, anunciadas como novas 
universidades, nasceram de meros rearranjos de ins-eros rearranjos de ins-
tituições, marcados por desmembramentos e fusões.

Numa rápida amostragem das universidades, 
verificamos que muitas delas funcionam ainda em ins-
talações cedidas e prédios improvisados, sem água, 

sem refeitório, sem biblioteca e com excessiva falta 
de professores. Há alunos universitários convivendo 
com alunos do ensino fundamental por falta de espa-
ço. Há turmas enormes, turmas conjugadas em função 
da ausência de professores. E há professores sem 
remuneração, os chamados professores voluntários. 
Portanto, o cenário da educação superior no Brasil vai 
se tornando, a cada passo, caótico.

Um exemplo que personifica a retórica triunfalista 
dos últimos anos do Governo recordista em instituições 
de ensino superior, sem dúvida, é o campus da Uni-
versidade de São Paulo, em Guarulhos: salas de au-
las abafadas, refeitório num galpão de madeira, livros 
destinados à biblioteca encaixotados, acesso precário 
ao campus; enfim, infraestrutura precária que utiliza 
até mesmo as dependências de uma escola municipal 
para ministrar aulas.

Em Minas Gerais, no campus avançado da Uni-
versidade Federal Vale do Jequitinhonha, criada em 
2007, só parte de suas instalações foi construída. Na 
Universidade Federal do ABC, os problemas de gestão 
e logística desestimularam os alunos a tal ponto que, 
em 2009, a instituição registrou uma taxa de evasão 
de 42%, uma das mais altas do País.

Essa é uma visão panorâmica de algumas uni-
versidades criadas nos últimos tempos no Brasil. Como 
atestam professores e dirigentes dessas instituições, 
suas primeiras turmas estão arcando com enormes 
prejuízos em sua formação acadêmica.

Sr. Presidente, nós viemos à tribuna tratar desse 
assunto – e dele já tratamos em outras oportunidades 
– em razão desse apelo de estudantes de Medicina da 
Universidade Gama Filho.

Ao final do pronunciamento, reitero a V. Exª o pedi-
do para que publique, nos Anais da Casa, esse dossiê 
encaminhado pelo Centro Acadêmico Albert Sabin; e, 
da mesma forma, para que solicite à Assessoria Par-
lamentar do Ministério da Educação que encaminhe 
esse dossiê ao Ministro Aloizio Mercadante, a fim de 
que providências sejam adotadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Alvaro Dias, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento. Seu pedido será encaminhado, 
com certeza absoluta.

Passamos a palavra, agora, para uma comunica-
ção parlamentar, ao Senador Eduardo Suplicy. Em se-
guida, como orador inscrito, falará o nobre Senador Vital 
do Rêgo e, na sequência, o Senador Ruben Figueiró.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, hoje, o tema que 
me traz à tribuna do Senado é a articulação exitosa de 
vários órgãos do Governo Federal, estadual e munici-
pal que culminou com a retirada pacífica dos posseiros 
que ocupavam a terra indígena xavante Marãiwatsédé.

O texto que aqui leio foi apresentado pelo Secre-
tário Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, Paulo Roberto Martins 
Maldos, na Câmara Municipal de São Paulo, em 7 de 
fevereiro de 2013, num ato muito bonito de homena-
gem a Dom Pedro Casaldáliga e aos índios xavantes.

Eis o testemunho de Paulo Maldos:

A comunidade indígena xavante foi retirada de 
sua terra tradicional Marãiwatsédé em 1966, 
em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), e 
colocada numa região distante, com a finalida-
de de se formar ali o maior latifúndio do Brasil 
à época, a fazenda Suiá Missú, com os conhe-
cidos incentivos por parte do então governo 
militar. A ideia era ocupar a região amazôní-
ca por intermédio de grandes projetos com o 
apoio governamental.
Este ano de 1966 coincide com a chegada do 
então padre Pedro Casaldáliga, missionário ca-
tólico vindo da Espanha que, por testemunhar 
os inúmeros crimes cometidos pelos gerentes 
da Suiá Missú, contra posseiros, contra indí-
genas e contra o meio-ambiente, encaminhou 
denúncias à imprensa da época e, desde en-
tão, é ameaçado de morte pelos criminosos.
Durante a ECO-92, o latifúndio estava em 
mãos da Agip Brasil, empresa italiana que, 
pressionada pelas inúmeras denúncias de 
ambientalistas, entidades de direitos humanos, 
estudiosos e movimentos sociais, resolve pu-
blicamente devolver aquele território ao Estado 
brasileiro e à comunidade xavante.
A demarcação da terra indígena Marãiwatsé-
dé teve início em 1992, e o governo Fernando 
Henrique Cardoso a levou até o final, com sua 
respectiva homologação e, finalmente, registro 
como terra da União em 1999. Ocorreu que, 
inconformados com a devolução da terra aos 

indígenas, políticos e fazendeiros do Mato 
Grosso, já em 1992, resolveram planejar uma 
invasão organizada da terra, levando para lá 
grandes, médios e pequenos posseiros, sem 
nenhuma titulação ou com titulação falsa.
Ao mesmo tempo que invadiram, os políticos 
e posseiros judicializaram a questão na bus-
ca de impedir o retorno da comunidade indí-
gena, levando a disputa a todas as instâncias 
do Poder Judiciário. Ocorreu que, depois de 
sucessivas decisões favoráveis aos indígenas 
nos tribunais, o Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, Ministro Carlos Ayres Britto, em 
17 de outubro de 2003, decidiu pela retirada 
imediata dos invasores, todos reconhecidos 
como de má-fé, e pela devolução do território 
à comunidade xavante.
Foram designados oficiais de Justiça para fa-
zerem as notificações aos posseiros e a sua 
imediata desintrusão do território, e o Governo 
Federal foi convocado pelo Poder Judiciário a 
colaborar com estes, garantindo-lhes apoio 
logístico a infraestrutura.
O Governo Federai, atendendo à ordem judi-
cial, montou uma base de apoio no município 
de Alto Boa Vista (MT), com o trabalho espe-
cífico para esta finalidade logística realizado 
pelo Exército, e criou uma coordenação do 
apoio aos oficiais de Justiça, com representan-
tes de diversos ministérios e órgãos públicos 
como Funai, Sesai, Ibama, Incra, Censipam, 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e 
Força Nacional.
[...]
A orientação geral era para que todo o proces-
so fosse conduzido de maneira transparente, 
pacífica, ordeira, e para que os pequenos pos-
seiros fossem realocados em condições dignas.
A fase de notificação dos posseiros foi realiza-
da sem conflitos, sendo que apenas no final, 
em Posto da Mata, um grupo de políticos ten-
tou colocar a população contra os oficiais de 
Justiça e as forças de segurança, chegando 
a virar um carro da Força Nacional.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

No início do processo de notificação foi de-
tectado, pela inteligência do Estado do Mato 
Grosso, um plano que incluía o assassinato 
do Bispo Emérito de São Félix do Araguaia, 
Dom Pedro Casaldáliga, e do Cacique Damião 
da Aldeia Marãiwatsédé.O Governo Federal 
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prestou assistência a ambos para garantir a 
sua proteção. Um grupo da Força Nacional 
acampou ao lado da Aldeia Marãiwatsédé, e 
Dom Pedro Casaidáliga teve que ser retirado 
por alguns dias de sua residência, no mês de 
dezembro de 2012, pois chegaram informes 
de que o seu assassinato estava em vias de 
ser concretizado.
[...]
Apesar desse clima de hostilidade, a operação 
de desintrusão continuou, sempre de maneira 
pacífica e respeitosa, evitando as provocações 
feitas por parte dos posseiros.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

No início de dezembro de 2012, a operação 
foi reforçada, em homens e equipamentos, 
justamente para se demonstrar que a deci-
são era definitiva, mas que deveria ser feita 
sem violência.
No entanto, no final de dezembro de 2012, um 
grupo de posseiros e motoqueiros ocupou o 
Posto da Mata e de lá impediam a continuida-
de da desintrusão, ora ameaçando moradores 
do vilarejo que desmontavam suas posses, ora 
ameaçando agricultores que desejavam reti-
rar suas mudanças. Trancavam as estradas e 
criavam transtornos permanentes a motoristas, 
caminhoneiros e demais pessoas e famílias 
que circulavam na região.
No dia 28 de dezembro, esse grupo atacou um 
caminhão das Sesai que transportava cestas 
de alimentos para uma comunidade indígena 
do Mato Grosso, levou motorista e acompa-
nhante a um local onde foram ameaçados e 
torturados, roubou as sete toneladas de ali-
mentos e ateou fogo ao caminhão.
Neste momento, o Governo Federal decidiu 
retomar o Posto da Mata, para poder restabe-
lecer a ordem na região e dar prosseguimento 
à desintrusão da terra indígena.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Isto foi feito pelas forças de segurança, de 
maneira pacífica, na madrugada do dia 30 de 
dezembro e, a partir daí, a desintrusão pas-
sou a fluir num ritmo acelerado, pois todos 
os posseiros já estavam dispostos a deixar 
a área, mas estavam impedidos pela minoria 
que ocupava o Posto da Mata e os ameaçava 
de forma permanente.

A desintrusão da Terra Indígena Marãiwatsé-
dé foi finalizada oficialmente no dia 28 de ja-
neiro de 2013, tendo sido repassadas, pelos 
oficiais de Justiça para a Funai, todas as 619 
posses ilegalmente existentes em seu interior, 
em Posto da Mata e no interior do território.
Dom Pedro Casaldáliga está de volta a sua 
residência, que segue monitorada pela Polícia 
Federal. Os inquéritos relativos aos conflitos 
nas fases de notificação e desintrusão e às 
ameaças feitas ao Bispo e ao cacique Damião 
seguem seu curso.
Assentamentos rurais foram oferecidos aos 
posseiros da terra indígena com perfil para a 
reforma agrária, e um assentamento urbano foi 
oferecido em Alto Boa Vista para os moradores 
de Posto da Mata. Cerca de 200 famílias foram 
cadastradas para esse assentamento urbano.
Trata-se agora de apoiar a comunidade indí-
gena de Marãiwatsédé na sua retomada do 
território tradicional, para que nele possa se 
organizar para viver e produzir de maneira co-
erente com seus padrões culturais.
A experiência de desintrusão da Terra Indígena 
Marãiwatsédé mostrou que, neste processo, foi 
fundamental o protagonismo da comunidade 
indígena xavante, pois esta nunca desistiu de 
voltar à sua terra tradicional, de onde foi vio-
lentamente expulsa há quase 47 anos.
Esta experiência mostrou também que, quando 
o Estado brasileiro se articula de forma coeren-
te e colaborativa, os direitos constitucionais de 
todos podem ser preservados, principalmente 
das comunidades mais frágeis e vulneráveis, 
como povos indígenas, quilombolas e popu-
lações tradicionais.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

Provou o Governo Dilma Rousseff que esse 
processo pode ser realizado de maneira or-
deira e pacífica.
Numa visão mais ampla, toda esta experiên-
cia, vivida pelos distintos poderes da Repúbli-
ca e acompanhada de perto pela sociedade 
brasileira, revelou que um amplo projeto de 
desenvolvimento pode ser realizado em nos-
so País, preservando-se os direitos culturais e 
territoriais das diversas comunidades tradicio-
nais inscritos em nossa Constituição Federal.

Sr. Presidente, agradeço muito por sua tolerância 
e quero aqui cumprimentar o Secretário-Geral Gilberto 
Carvalho e Paulo Maldos, Secretário de Articulação, 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 09323 

que, inclusive, estão indo àquela região para assegurar 
que tudo caminhe muito bem – irão acompanhados da 
Funai e de outros segmentos do Governo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Suplicy. Parabéns pelo 
pronunciamento!

De imediato, passo a palavra ao Senador Vital 
do Rêgo, Presidente da CCJ. 

Nunca vi tantos relatores sendo indicados e ma-
térias sendo colocadas em votação, inclusive as mi-
nhas, que estavam guardadas lá. Estão todas andando 
agora. Independentemente do resultado, o importante 
é que estão andando. Parabéns a V. Exª!

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Estão andando, foram distribuídos e certamente have-
rão de ter o sucesso que merecem. A inteligência de 
V. Exª e o seu compromisso com a Nação brasileira 
muito penhoram para o êxito das suas ideias. 

Como eu, milhares de brasileiros o admiram. Te-
nho orgulho de ser seu fã, Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A admiração é mútua. 

Em relação a uma PEC minha, de alcance social 
enorme, da qual V. Exª é o Relator, já sei que V. Exª fez 
um substitutivo unindo as duas. Ficou melhor do que 
o meu projeto original. 

Parabéns a V. Exª!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-

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

Srªs e Srs. Senadores, tramita na Câmara dos 
Deputados, desde 2011, projeto de lei que estabele-
ce princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 
da Internet no Brasil – mais conhecido como Marco 
Civil da Internet.

Esse projeto, Sr. Presidente, é, na minha opinião, 
um dos mais relevantes atualmente em discussão no 
nosso Parlamento. Trata-se, de fato, de estabelecer 
um marco legal – uma espécie de constituição, se 
quisermos – para esse vastíssimo domínio, que é o 
ambiente cibernético, cuja natureza peculiar põe no-
vos e importantes desafios.

O Brasil tem hoje mais de 85 milhões de usuários 
da Internet. Se incluirmos nesse número as crianças 
e os adolescentes com idade até 15 anos que têm 
acesso à rede em casa, ultrapassaremos os 94 mi-
lhões de usuários. 

Esse ambiente virtual, proporcionado pela rede, 
já tão populoso e tão plural, é diversificado quanto 
qualquer outro ambiente social real – se não o for 
ainda mais – e já se tornou tão onipresente que en-
volve praticamente todos os aspectos de nossa vida. 

Podemos imaginar a variedade de relações, algumas 
bastante complexas, que nesse ambiente cibernético 
passam a se estabelecer. Muitas dessas relações, 
senhoras e senhores, reproduzem o que estabelece-
mos fora da Internet. Outras são próprias e típicas do 
ambiente virtual.

De todo modo, as peculiaridades da rede muitas 
vezes resultam em que o marco legal que regula nos-
sas ações e relações com o mundo social mais amplo 
não se aplicam ao mundo virtual. 

Daí, Sras e Srs. Senadores, a necessidade pre-
mente de fixarmos uma referência normativa específica 
para esse largo território ainda praticamente sem lei 
específica, que dê conta das suas peculiaridades sem 
deturpar ou prejudicar a liberdade que a caracteriza e 
de forma a possuir efetividade – o que é especialmente 
difícil, dada a própria natureza transnacional da rede 
e as questões técnicas envolvidas.

A ausência dessa referência normativa implica – 
e esta é a minha preocupação, Sras e Srs. Senadores 
– que as relações estabelecidas no ambiente virtual 
muitas vezes se veem forçadas a criar, por assim dizer, 
próprias regras, traçar seus próprios limites.

Os riscos aqui são evidentes: por um lado, há o 
perigo do tratamento fragmentário e isolado das ques-
tões, o que pode gerar soluções inconsistentes; por 
outro lado, há o risco de que direitos fundamentais, 
como o direito à privacidade ou à livre expressão, se-
jam prejudicados.

Foi, portanto, meu queridíssimo Presidente Paulo 
Paim, extremamente bem-vinda a iniciativa do Poder 
Executivo de encaminhar ao Congresso Nacional, 
ainda em 2011, o Projeto de Lei do Marco Regula-
tório da Internet – vale lembrar que foi construído de 
forma participativa, valendo-se dos próprios meios e 
instrumentos tornados disponíveis pela rede mundial 
de computadores.

Desde 2009, foi estabelecido um amplo debate, 
aberto a todos os usuários da rede, que prosseguiu 
junto ao Ministério da Cultura e à Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa. 

Várias sugestões dos usuários foram efetivamente 
incorporadas, tanto no momento de redação inicial do 
projeto quanto na versão que acompanha o parecer 
do Relator na Câmara.

Todo o processo, portanto, tem um caráter exem-
plar e certamente ficará como marco para a futura ex-
ploração dos recursos digitais da Internet.

A tramitação na Câmara dos Deputados deu 
continuidade a esse amplo debate. Foi instituída Co-
missão Especial para proferir parecer sobre o projeto 
encaminhado pelo Executivo. Há, portanto, um esforço 
considerável de sistematização das propostas conce-
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bidas ao longo de mais de uma década de convívio 
com a Internet.

Ao longo de 2012, houve sete audiências públicas.
Portanto, Sr. Presidente, mesmo que haja ainda 

pontos polêmicos, o fato é que, em torno do projeto do 
Marco Civil da Internet, estabeleceu-se uma discussão 
aberta, um processo colaborativo. O resultado foi um 
texto que focaliza a questão dos direitos e garantias do 
cidadão e a das responsabilidades dos fornecedores 
de serviços na rede.

Trata-se, rigorosamente, de um marco civil – a 
matéria penal, por exemplo, não é tratada, e é uma 
preocupação que nós haveremos de ter após a apro-
vação do marco civil.

O projeto não lida com o problema dos crimes 
eletrônicos nem com questões relacionadas ao direito 
autoral ou de regulação do setor de telecomunicações. 
São outras preocupações que deixo aqui para reflexão 
dos senhores.

Na verdade, o estabelecimento de um marco ci-
vil é, em boa medida, uma precondição para que se 
discutam estas questões: as questões penais, o direito 
autoral e a regulação do setor de telecomunicações.

O substitutivo apresentado pelo Relator Alessan-
dro Molon, da Câmara dos Deputados, é dividido em 
cinco capítulos: o primeiro trata dos direitos e princí-
pios fundamentais do marco civil; o segundo estipula 
as garantias e direitos do usuário; o terceiro aborda 
a provisão de conexão e as aplicações da Internet; 
o quarto trata das responsabilidades da atuação do 
Poder Público; e o quinto, das disposições finais, que 
estabelece a defesa dos interesses e direitos estabe-
lecidos na lei, que poderá ser, efetivamente, exercida 
em juízo, de forma individual ou coletiva.

Vale mencionar, Sr. Presidente, o art. 3º do substi-
tutivo proposto pela Comissão Especial da Câmara, que 
estabelece os princípios orientadores do uso da Internet 
no Brasil: a garantia da liberdade de expressão, comu-
nicação e manifestação de pensamento, nos termos 
da Constituição; a proteção da privacidade; a proteção 
dos dados pessoais, na forma da lei; a preservação e 
a garantia da neutralidade da rede; a preservação da 
estabilidade, da segurança e funcionalidade da rede, 
por meio de medidas técnicas compatíveis com os pa-
drões internacionais e pelo estímulo ao uso das boas 
práticas; a responsabilização dos agentes, de acordo 
com suas atividades, também foi vista no projeto, e a 
preservação da natureza participativa da rede.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Pois bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Faço um aparte ao brilhante pronunciamento 
de V. Exª só para cumprimentar os alunos da Escola 
de Ensino Fundamental Escola Classe 01, Incra 8, 
Brazlândia. (Palmas.)

Sejam bem-vindos a este Parlamento. Vocês estão 
ouvindo, neste momento, um dos principais Senadores 
da República, o Senador Vital do Rêgo, que preside a 
Comissão de Justiça.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Se-
jam muito bem-vindas as crianças ao nosso Parlamento. 

Agradeço a V. Exª, Senador Paim.
Dois pontos, para concluir, Senador Paim, têm 

sido mais polêmicos. Entre todos esses pontos de 
avanços concebidos – tanto pelo projeto original quanto 
pelo relatório do Deputado Molon –, dois pontos têm 
sido polêmicos, e quero, de forma passageira, comen-
tar como V. Exªs. O primeiro diz respeito à privacidade, 
com reflexos sobre a liberdade de expressão; e o se-
gundo, à questão da neutralidade da rede.

Com relação à privacidade, a questão delicada 
diz respeito à guarda dos registros de conexão e de 
acesso a aplicações da Internet.

De fato, a Internet, por sua natureza, favorece o 
anonimato, que a Constituição veda ao reconhecer o 
direito fundamental à livre expressão. O ponto, então, é 
como conciliar a afirmação da liberdade de expressão 
na rede, respeitando sua natureza e reconhecendo as 
limitações técnicas, sem contrariar a Lei Fundamental, 
a nossa Constituição Federal.

O projeto busca uma forma de equilibrar esses 
objetivos, de forma a garantir a liberdade, tornar possí-
vel a responsabilização por abusos e danos a terceiros 
e, ao mesmo tempo, respeitar a privacidade quanto à 
própria natureza da Internet.

O segundo ponto polemico, Sr. Presidente, e 
esse tem sido um ponto mais difícil de ser vencido, é 
a chamada neutralidade da rede. Esse princípio está 
estabelecido no art. 9º do substitutivo, que diz:

Art. 9º O responsável pela transmissão, comu-
tação ou roteamento tem o dever de tratar de 
forma isonômica quaisquer pacotes de dados, 
sem distinção por conteúdo, origem e destino, 
serviço, terminal ou aplicativo.

A ideia é que os usuários da rede, ao contratar um 
provedor de acesso, pagam por velocidade de conexão 
e não por pacote de tipo ou quantidade de conteúdo. 
Um provedor não pode cobrar mais ou limitar a velo-
cidade do tráfego de dados nem para o fornecimento 
nem para o acesso a um determinado tipo de conteúdo.

Por exemplo, se um usuário contrata uma veloci-
dade de acesso de 5 gigabytes, ele deve poder aces-
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sar todos os tipos de dados com a mesma velocidade 
– de e-mails a vídeos, passando por tudo o que está 
disponível na rede. Essa é a ideia do Relator na con-
cepção do seu projeto, do substitutivo ao seu projeto, 
e aqui no Senado deveremos aprofundar a discussão 
da matéria.

(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Embora, Sr. Presidente, tenha mais assuntos a acres-
centar neste polêmico e importante marco regulatório, 
entre outros textos legais produzidos pelo Governo, 
numa iniciativa importantíssima do Poder Executivo, 
quero dizer que há 20 anos não imaginávamos o im-
pacto que esse novo meio, que é a Internet, teria em 
nossa vida, principalmente na vida social.

Quase duas décadas já se passaram desde o iní-
cio da oferta comercial de acesso à rede de computa-
dores, tempo suficiente para apreciarmos esse impacto 
e para percebermos os problemas e as dificuldades 
que o novo meio implica. Já é hora, Sr. Presidente, de 
começarmos a delinear o marco legal para esse vasto 
mundo a que a rede mundial nos deu acesso.

Por isso, congratulo-me com a Presidenta Dil-
ma Rousseff por ter tomado a iniciativa de propor ao 
Congresso Nacional o projeto de lei que ora vamos 
examinar.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Vital do Rêgo, um pronun-
ciamento brilhante, como sempre. V. Exª é um orgulho 
desta Casa.

Passamos a palavra neste momento, para uma 
comunicação de Liderança, ao Senador Wellington 
Dias. (Pausa.)

S. Exª não se encontra.
Passamos a palavra, então, ao Senador Eduardo 

Lopes, porque tem que ser para uma comunicação. Em 
seguida, ao Senador Ruben Figueiró.

Senador Eduardo Lopes, cinco minutos. Em se-
guida, V. Exª, pelo tempo regimental. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu cumprimento a todos que estão 
acompanhando esta sessão e quero, de forma rápida, 
nesta comunicação inadiável, apenas adiantar aquilo 
de que, logo mais, após a Ordem do Dia, eu vou tratar 
com mais profundidade.

Inclusive aproveitando, Presidente, já peço a 
minha inscrição para falar como Líder após a Ordem 
do Dia, quando, como disse, vou tratar com mais pro-
fundidade do assunto que eu trago agora de forma 
bem rápida.

Nós tivemos, semana passada, a sessão do Con-
gresso, aquela mais uma vez tumultuada sessão do 
Congresso em face da questão da derrubada do veto 
presidencial, a questão dos royalties que inflamou o 
Congresso Nacional. Como sempre, defendendo o Es-
tado do Rio de Janeiro, defendendo o Estado do Espí-
rito Santo, ou seja, defendendo os Estados produtores 
de petróleo, eu sempre me coloquei na posição que 
eu creio deva ser a posição correta.

Eu quero deixar bem claro – já afirmei aqui em 
outros pronunciamentos – que essa questão, na ver-
dade, perdeu um pouco do foco. Eu acho que os Se-
nadores e os Deputados dos Estados não produtores 
se perderam no foco, porque, em momento algum, 
os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo se 
colocaram contrários a qualquer tipo de negociação 
com respeito a uma nova divisão de royalties, em se 
tratando especialmente do pré-sal. Entendemos – com-
preendemos perfeitamente – que o pré-sal é uma nova 
riqueza, uma riqueza grandiosa. Como costumava di-
zer o nosso Vice-Presidente e presidente honorário do 
PRB, do meu Partido, quando as coisas eram muito 
boas: “Olha, é um colosso!”. E o pré-sal é um colosso, 
como dizia o José Alencar. Sabemos disso. E, diante 
disso, nós sempre nos colocamos prontos para discutir 
uma nova divisão dessa nova riqueza e dividi-la entre 
os Estados não produtores. Nunca o Rio e o Espírito 
Santo se esquivaram dessa conversa.

Mas sabemos que, na pauta do Congresso, está 
a questão da discussão do pacto federativo, do Fundo 
de Participação dos Estados. E nós sabemos que os 
Estados e os Municípios estão numa situação muito 
difícil. Os novos prefeitos que o digam. Os prefeitos 
que assumiram os Municípios falam da situação em 
que encontraram os Municípios. Estive agora mesmo 
com o prefeito eleito de Duque de Caxias, no Rio de 
Janeiro, e ele me contava a situação em que encon-
trou aquela cidade.

Então, nós sabemos das dificuldades dos Es-
tados, dos Municípios, e, como eu disse, perdeu-se 
o foco. E por quê? Porque viram, nessa questão dos 
royalties, nos contratos já licitados e já assinados, a 
oportunidade para se ter acesso a receitas imediatas, 
uma vez que as receitas do pré-sal estavam previstas 
para 2020, 2025. Já se fala até em 2030. Especialistas 
já dizem que, por causa da própria burocracia brasi-
leira, o pré-sal deve começar em 2030. Inicialmente 
previsto para 2020, 2025, já se fala em 2030. É uma 
receita que está a se perder de vista. E precisa-se de 
receita agora. Por essa questão, os Estados e Municí-
pios, então, passaram a brigar por isto: pelos royalties 
e, como consequência, pela derrubada do veto.
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Mas eu quero chamar a atenção também para 
um ponto importante. O Rio de Janeiro, há mais de 25 
anos, já perde nessa questão do petróleo, uma vez 
que o ICMS do petróleo é cobrado no destino e não 
na origem. Eu tenho dados, tenho números da Asso-
ciação dos Municípios Produtores de Petróleo do Rio 
de Janeiro, que demonstram que, nesses 25 anos, o 
que o Rio de Janeiro recebeu de royalties, incluindo 
a compensação pela perda do ICMS – não foi só por 
causa da questão ambiental, não... O Rio de Janeiro, 
nos 25 anos, arrecadou com os royalties 20 vezes me-
nos do que teria arrecadado com o ICMS na origem.

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Então, o Rio de Janeiro já tem feito a sua parte pelo 
País, já tem sofrido as consequências. Assim, já que 
estamos falando em tirar os royalties, quero propor...

Disse que vou ser fiel ao tempo, mas já digo que, 
após a Ordem do Dia, volto para um pronunciamento 
mais profundo, em que vou tratar disso.

Então, se vamos tirar os royalties, vamos voltar 
o ICMS para o Rio de Janeiro. Vamos voltar a cobrar o 
ICMS na origem e vamos ver se os Estados não produ-
tores querem isso; vamos ver se São Paulo quer isso, 
porque, certamente, o maior arrecadador de ICMS do 
petróleo é o Estado de São Paulo. 

Então, vamos conversar sobre isto, vamos come-
çar a falar sobre isto: voltar o ICMS para ser cobrado 
na origem. Aí, creio que se fará justiça ao Estado do 
Rio de Janeiro e ao Estado do Espírito Santo.

Então, por enquanto, deixo só esse pensamento. 
Depois, vamos tratar disso com mais profundidade: o 
ICMS voltar a ser cobrado na origem, e não no destino.

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

RS) – Esse foi o Senador Eduardo Lopes, como sem-
pre defendendo, com muita força, e representando 
aqui seu Estado.

Passamos a palavra, agora, ao nobre Senador 
Ruben Figueiró, que tem sido parceiro aqui, de segun-
da-feira à sexta-feira, pela presença tanto em plenário, 
como também na tribuna. Seja bem-vindo à tribuna, 
neste momento!

Os meus cumprimentos também ao Senador So-
dré Santoro, sempre presente – inclusive, hoje, parti-
cipou ativamente do debate do Estatuto da Juventude.

Por favor, tem a palavra o Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
em primeiro lugar, desejo prestar minha homenagem 
ao ilustre Presidente Paim, que se destaca, sobretu-
do, pela sua fidelidade ao plenário, trazendo para cá 

importantes problemas da nossa nacionalidade e de-
fendendo os interesses sociais do cidadão.

Sempre admirei a atitude de V. Exª como colega, 
na Câmara dos Deputados. Nós fomos constituintes. 
Também depois que deixei as lides parlamentares, eu 
sempre procurava assistir à TV Senado e admirava 
a ação de V. Exª, que é tão brilhante como essa que 
exerce hoje. Rendo, portanto, minhas homenagens a 
V. Exª, o meu respeito profundo pela excelência par-
lamentar que é V. Exª.

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

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Sr. Presidente, o que me traz hoje à tribuna é uma 
questão que aflige, sobretudo, os Estados do Norte e 
do Centro-Oeste: os permanentes conflitos entre pro-
prietários rurais e comunidades indígenas desses Es-
tados e, sobretudo, do meu Mato Grosso do Sul. Essa 
questão tem chamado a atenção da mídia nacional e 
internacional, à medida que o nível de tensão e vio-
lência aumenta nas áreas de disputa. A complexida-
de do tema é tão grande, tão profunda, tão específica 
de nossa realidade, que muitos a denominam como a 
Questão Palestina de Mato Grosso do Sul.

No centro desse processo, encontra-se a Funai, 
autarquia federal que, infelizmente, tem atuado como 
a principal estimuladora dos confrontos entre índios e 
produtores rurais. Essa realidade vem de há muitos 
anos, mas, nos últimos tempos, sinais de radicalismo 
estão se exacerbando, sinalizando que poderá ocorrer 
o pior caso as autoridades não tomem providências 
urgentes.

No campo de ação dessa verdadeira guerra, en-
contram-se irmãos brasileiros atavicamente ligados à 
terra, cada lado com uma visão específica do mundo, 
contraditórias sob muitos aspectos, embora haja vín-
culos de ancestralidade, consanguinidade, amizade, 
relações de trabalho, que vêm perdurando ao longo 
de muitas décadas.

Devo dizer a V. Exas que sou também originário 
dessa miscigenação. Daí a preocupação que me move 
a esta tribuna.

É importante que se diga: ao longo de mais de 70 
anos de nossa história, brancos e índios encontraram 
maneiras próprias de convívio em nosso Estado, sem 
que houvesse registro de surtos de violência como ago-
ra. Mesmo assim, há a constatação evidente de que 
as comunidades indígenas não conseguiram superar 
a condição de pobreza e as dificuldades em que vivem 
desde o período chamado civilizacional. Daí, talvez, ad-
venha esse mal-estar que sentimos quando olhamos 
a realidade dos nossos índios. Eles foram excluídos 
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socialmente por vários governos e, agora, desejam 
integrar-se à sociedade de maneira afirmativa e efetiva.

Reitero, contudo, que essa não é uma tragédia 
local; trata-se, na verdade, de um vexame nacional, 
que envergonha, constrange e assola diretamente a 
dignidade da pessoa humana, o direito à proprieda-
de privada, o Estado democrático de direito. O rolo 
compressor das demarcações sem critérios avança 
sobre o bom senso e sobre todos os quatro princípios 
fundamentais da República brasileira. Mesmo assim, 
considero que, em qualquer lugar no mundo, o Gover-
no deve agir como força intermediária e moderadora, 
para dirimir conflitos e ajudar os mais aflitos.

Mas, no caso da Funai, há uma inversão de va-
lores. O órgão recebe recursos de ONGs estrangeiras, 
serve como braço ideológico do Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), age, muitas vezes, como governo 
paralelo, sem ter qualquer freio no Ministério da Jus-
tiça, no Judiciário, nem no Ministério Público. Trata-se 
de um precedente injustificável, Senador Santoro.

A Funai está extremamente aparelhada, domi-
nada por um modelo de pensamento arcaico, fechada 
em si mesma, levando muitos membros dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário a não esconder o 
incômodo que tem provocado em função do temor das 
ameaças que tem feito, usando como instrumento o 
poder da opinião pública nacional e internacional, que 
recebe informações distorcidas sobre o real problema 
a ser enfrentado.

Trata-se, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, de 
um escândalo institucional. A Funai diz defender os in-
teresses das etnias indígenas em Mato Grosso do Sul, 
sobretudo, mas os submete à miséria e à degradação.

A Funai diz agir conforme preceitos constitucio-
nais, mas, por meio de caminhos burocráticos obscuros, 
estimula comunidades indígenas a adotar o confronto 
como forma de luta pela terra.

A Funai diz que seus procedimentos são estrita-
mente técnicos, mas, na prática, incentiva a desobe-
diência sistemática das normas jurídicas brasileiras.

A Funai tem transgredido atos normativos do Mi-
nistério da Justiça - que o diga o Sr. Ministro da Justiça! 
-, mostrando que ela segue orientações de entidades 
sediadas fora do território nacional.

Srs. Senadores, a Funai exerce, cada vez mais, 
um papel dissuasivo em meu Estado, criando um am-
biente hostil à legalidade, levando pessoas a cometer 
crimes, na medida em que tornam agudos os conflitos 
que deveriam ser solucionados pacificamente, respei-
tando o Estado democrático de direito e as normas 
instituídas pela Constituição Cidadã de 1988.

Os processos demarcatórios são kafkianos. A 
Funai faz a vistoria e a própria Funai – vejam os senho-

res! – emite o parecer sobre o trabalho que ela mesma 
fez. Ela realiza o relatório antropológico e estabelece 
os motivos da demarcação de terra. Ou seja, é como 
se a raposa criasse as regras sobre como saqueará o 
galinheiro, sem qualquer contestação ou contraditório 
por parte dos donos das galinhas.

Por isso, Srs. Senadores, insisto aqui que todas 
as propriedades sul-mato-grossenses, invadidas ou 
ameaçadas, foram adquiridas onerosamente mediante 
o devido processo legal vigente à época e não podem 
ser demarcadas fora dos marcos do Estado democrá-
tico de direito.

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o correto 
seria que os laudos antropológicos se definissem pelo 
diálogo, pela tradução e explicitação de categorias e dis-
cursividades nativas. O critério para que se reconheça 
a tradicional ocupação de grupos indígenas funda-se, 
sobretudo, basicamente em declarações orais presta-
das somente pelas etnias indígenas!

O fato é que todo o processo de titulação de ter-
ras particulares no meu Estado, que, em sua grande 
maioria, ocorreu nos idos anos 1920/1930, finalizando 
quando muito na década de 50, muito antes, portanto, 
da promulgação da Carta Magna, foi cercado de todas 
as cautelas legais que a legislação coetânea exigia.

Estudos e mais estudos têm sido realizados para 
dar fim a esse confronto, que promete atravessar dé-
cadas e décadas pelos tribunais e órgãos executivos. 
São centenas de seminários, de audiências públicas, 
de manifestações de entidades de classe, de visitas 
de observadores internacionais, realizadas todos os 
anos, mobilizando milhares de pessoas, que não che-
gam a lugar nenhum.

Enfim, há um grande esforço da sociedade civil 
organizada para dar término à violência permanente 
existente na região sul e fronteiriça de Mato Grosso 
do Sul e, digo também, do Mato Grosso.

Mas temos a impressão, a cada acontecimento 
trágico, que não avançamos, que os esforços são fei-
tos em vão, que o radicalismo de ambos os lados é 
incontrolável. A cada morte que ocorre nas áreas de 
conflito, notadamente nos Municípios do sul do Estado 
do meu Mato Grosso do Sul, mobilizam-se esforços 
para encontrar saídas institucionais. Absurdamente – 
é o que dizem –, a Funai não deixa. Não deixa porque 
sua solução idealizada vai contra a história e a racio-
nalidade humana. Não deixa porque os interesses que 
defende verdadeiramente são contaminados por uma 
visão turva da vida, não desejando a paz entre os ho-
mens de boa vontade.

Srªs e Srs. Senadores, assim que aqui cheguei, 
debati esse tema exaustivamente com muitos dos meus 
colegas nesta Casa e na Câmara Federal, inclusive 
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com pessoas das mais diversas tendências ideológi-
cas. Todos, todos mostraram...

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– ...desânimo com a causa, sob a alegação de que a 
Funai se tornou um órgão impenetrável, intolerante, 
sectário.

A única saída – falaram-me, Sr. Presidente – é 
ganhar tempo, interpondo medidas protelatórias nos 
tribunais, até a não mais poder. Pergunto: meu Deus, 
quantas vidas se perderão neste processo? Quanta 
energia será desperdiçada? Quantos empregos deixa-
rão de ser criados? Quais as consequências sociais e 
econômicas de toda essa tragédia histórica?

Acredito que isso seja incalculável.
Voltarei ao assunto em breve, Srs. e Srªs Senado-

res, por esta tribuna, para que V. Exªs tenham um amplo 
espectro dessa questão, que poderá, se não alertadas 
as autoridades do Executivo, manchar o solo sul-mato-
-grossense de sangue de inocentes brancos e índios.

Era o que eu desejava dizer, lamentavelmente, 
Sr. Presidente, perante esta nobre Casa do Congres-
so Nacional.

O Sr. Sodré Santoro (Bloco/PTB – RR) – Se-
nador...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus parabéns, Senador Ruben Figueiró!

O Sr. Sodré Santoro (Bloco/PTB – RR) – Sena-
dor, V. Exª me permite um aparte?

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
É possível, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É possível. V. Exª dispõe de dois minutos ainda.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Sodré Santoro pode fazer um aparte 
ao discurso de V. Exª.

O Sr. Sodré Santoro (Bloco/PTB – RR) – Quero 
só me congratular com V. Exª por levantar esse tema, 
por colocá-lo em discussão. O meu Estado, o Estado 
de Roraima, passou por esses problemas, e tenho 
conversado com V. Exª muito sobre o problema por 
que está passando o Mato Grosso do Sul. Então, eu 
queria só me solidarizar com V. Exª. Muito obrigado.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Fico muito grato, Senador Santoro. Incorporo, com 
o maior prazer, as declarações de V. Exª ao meu pro-
nunciamento, porque o seu Estado experimentou essa 
sangria.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Cumprimento o Senador Ruben Figueiró pelo seu 

pronunciamento e também o Senador Sodré Santoro 
por seu aparte.

Agora, vamos voltar à lista de oradores inscritos: 
Ricardo Ferraço, Sérgio Souza, Ataídes Oliveira, Hum-
berto Costa, Walter Pinheiro, Flexa Ribeiro, Angela Por-
tela, Wellington Dias, Ivo Cassol, Cícero Lucena, Ana 
Rita, João Costa, Lídice da Mata. Em seguida, falarão 
os Senadores Pedro Taques e Valdir Raupp.

Permitam-me que eu cumprimente a Senadora 
Lídice da Mata, que, hoje, comemora seu aniversá-
rio. Nossas palmas são como o canto de parabéns. 
(Palmas.)

Muita saúde, muitas felicidades! V. Exª é orgulho 
para esta Casa, para o seu Estado e para o nosso País.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada.

Srs. e Srªs Senadores, eu queria iniciar, caro 
Senador Paim, ressaltando o Movimento de Mulhe-
res no Brasil inteiro e que, nessa sexta-feira, dia 08 
de março, se manifestou. Eu tive a oportunidade de 
participar de diversas manifestações no meu Estado 
e, entre elas, ressalto o café da manhã realizado na 
Nova Fonte Nova, com as trabalhadoras da constru-
ção civil que, com suas próprias mãos, contribuíram 
para a construção dessa arena, que será, sem dúvida 
alguma, uma das mais belas – se não for a mais bela 
– arenas de futebol que o Brasil vai ter para a Copa 
das Confederações.

A participação das mulheres naquela construção, 
o destaque que obtiveram, sem dúvida nenhuma, de-
monstra uma nova tendência em um setor da econo-
mia, que é a construção civil e a incorporação da mão 
de obra feminina.

Eu quero parabenizar todas as mulheres – e nós 
tivemos a oportunidade de fazer aqui o Prêmio Berta 
Lutz –, todas as mulheres que puderam se manifestar, 
e as que não puderam também, no dia 08 de março.

Quero parabenizar a Presidenta da República pelo 
seu pronunciamento e pelas suas medidas no sentido 
de diminuir o preço da cesta básica do povo brasileiro, 
preocupação, sem dúvida, de uma parcela significativa 
das mães de família do nosso País.

Dito isso, Sr. Presidente, eu quero também aqui 
abordar um problema que vem me preocupando e de 
que tenho já falado aqui mais de uma vez. Portanto, 
venho novamente me expressar e trazer minha preo-
cupação ao Senado com as questões relacionadas aos 
graves efeitos que atingem os Municípios do Semiári-
do, em especial os pequenos criadores de animais no 
Nordeste, que, desde o ano passado, vivenciam uma 
das piores secas das últimas décadas. E quero regis-
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trar, em bom momento, que ainda permanece como 
nossa preocupação.

Nós estamos a uma semana do dia 19 de março, 
que é o dia de São José e, em todo o sertão, a es-
perança do produtor, do sertanejo se volta para esse 
dia. É o dia em que, se chover, vai haver plantação de 
milho, vai ser possível plantar o milho. E a esperança 
nordestina inteira está na próxima terça-feira, 19 de 
março, quando nós vamos saber se vai haver chuva 
ou não. É uma data em que geralmente chove, quando 
há um bom tempo de estiagem: no dia de São José.

E eu quero desejar, portanto, aos nordestinos, 
da nossa Bahia em particular, que nós possamos ter 
um bom dia de São José, na próxima semana, com 
chuva suficiente para que a plantação de milho seja 
possível. Refiro-me à plantação de milho, justamente, 
porque esse tem sido um dos dramas do nosso en-
frentamento da estiagem.

No último dia 26 de fevereiro, neste mesmo ple-
nário, solicitei ao Governo Federal a prorrogação das 
ações emergenciais de apoio aos pequenos produtores 
rurais afetados pela seca. Entre os programas para os 
quais defendi a continuidade, estava o programa Ven-
da de Milho em Balcão, operacionalizado pela Conab, 
nos Estados atingidos por essa prolongada estiagem.

Esse programa estava com seu encerramento 
previsto para o dia 28 de fevereiro e foi prorrogado para 
o próximo dia 31 de maio. Isso demonstra a sensibili-
dade do nosso Governo da Presidente Dilma, com a 
situação do Nordeste. Só que nós precisamos, além 
da sensibilidade, de mais algumas ações.

Os pequenos criadores que utilizam o milho na 
ração animal nos Municípios do Semiárido estão no 
desespero. A cada dia tem aumentado a procura des-
ses criadores para encontrar uma forma de acessar 
melhor o programa Venda de Milho em Balcão, da Co-
nab, porque essa é uma das poucas alternativas que 
eles possuem, atualmente, para manter o que restou 
dos seus rebanhos.

É uma pena, Sr. Presidente, que a venda subsidia-
da de milho aos agricultores familiares que enfrentam 
os efeitos da estiagem ainda não conseguiu atender, 
de forma abrangente, esses pequenos criadores e 
produtores do Semiárido nordestino. Na Bahia, ainda 
são tímidos os impactos do programa. Somente nos 
últimos três ou quatro meses, é que ele começou a 
funcionar de forma mais efetiva. Até a semana pas-
sada, foi possível a comercialização de apenas 30 
mil toneladas de milho, quantidade insuficiente para 
atender a totalidade dos 264 Municípios em situação 
de calamidade.

Alguns desafios permanecem, como a necessi-
dade imediata de a Conab encontrar uma alternativa 

para desburocratizar o acesso dos criadores ao pro-
duto, principalmente no tocante ao cadastro.

Muitos cadastros ainda estão sendo avaliados. 
No caso nosso, a superintendência em Salvador ainda 
avalia cadastros, o que tem causado demora no rece-
bimento do produto.

Outro aspecto ainda mais preocupante é o proces-
so de distribuição. Aí, existe um verdadeiro nó, porque o 
processo, hoje, não permite a distribuição diretamente 
nas comunidades e onde não há um grande número 
de armazéns, as dificuldades se agigantam. É o nosso 
caso, na Bahia. Hoje, temos apenas cinco armazéns 
da Conab: um em Santa Maria da Vitória, em Irecê, 
em Ribeira do Pombal, em Entre Rios e em Itaberaba.

Outros cinco armazéns particulares foram cre-
denciados para receber o milho: em Juazeiro, em Fei-
ra de Santana, em Jequié, em Vitória da Conquista e 
em Guanambi.

Quem conhece a Bahia sabe que, apesar des-
se esforço de distribuição de dez armazéns, ainda é 
muito pouco para, realmente, suprir e fazer chegar o 
milho àqueles que, realmente, estão precisando: os 
pequenos produtores, os produtores da agricultura 
familiar em especial.

Preocupado com essa situação, o Governo da 
Bahia já disponibilizou recursos para viabilizar o trans-
porte do milho para mais Municípios e, por meio desta 
ação, já foi possível distribuir um total de 3,2 mil tone-
ladas. Até a próxima semana, serão distribuídas outras 
2,5 mil toneladas de milho.

A prioridade do Governo estadual, neste momen-
to, é prestar assistência e apoio aos pequenos produ-
tores e criadores, no sentido de manter a qualidade 
dos seus rebanhos e tentar diminuir os prejuízos cau-
sados pela perda, já pela perda, de parte substancial 
do rebanho, portanto, os prejuízos da seca.

Reforço com isso, Srs. Senadores, o apelo para 
que a Conab encontre uma solução para a aquisição 
de maior quantidade de milho para atender mais cria-
dores e, também, para que possamos discutir uma for-
ma, uma logística para facilitar o transporte, tanto do 
milho a ser distribuído na Bahia como também para a 
efetiva entrega do produto nos Municípios, diretamente 
aos pequenos criadores.

Preocupada em encontrar uma solução para esta 
situação, apresentei na Comissão de Desenvolvimen-
to Regional, CDR, atualmente dirigida pelo grande 
Senador Antonio Carlos Valadares, meu companhei-
ro de partido, um requerimento para discutirmos e 
debatermos os principais problemas e soluções que 
envolvem o desabastecimento do milho no mercado 
interno brasileiro.
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Quero deixar aqui, portanto, registradas essas 
preocupações e, mais uma vez, apelar para a Conab 
e para este Senado no sentido de que tenham eco as 
nossas preocupações e consigamos mobilizar e sensi-
bilizar mais o Governo para ações permanentes, visan-
do o futuro para o Semiárido, tão castigado pela seca.

Na próxima semana, vamos ter aqui a realização 
da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. 
E certamente, numa conferência dessa importância e 
dessa natureza, essas questões que dizem respeito à 
sobrevivência do Semiárido nordestino, castigado pela 
seca e, também, a convivência difícil com o Semiárido 
e com a larga estiagem farão centralidade nas discus-
sões dessa Conferência.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senadora Lídice da Mata, mais uma vez, parabéns 
pelo seu aniversário!

Pela alternância entre um orador e um líder, fala, 
neste momento, o Líder do PT, Senador Wellington Dias.

Na sequência, falarão o Senador Pedro Taques 
e, depois, o Senador Valdir Raupp.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, quero só ressaltar que me inscrevi às 14 
horas, para falar logo após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu estava aqui e assisti à sua inscrição.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª, se possível, com a determinação, a experiência 
e a capacidade que tem – parece-me que hoje temos 
uma medida provisória para votar, mas, talvez, nem o 
Governo queira que se vote essa medida provisória 
hoje –, poderia me informar a esse respeito, para que 
eu pudesse programar minha vida e minhas tarefas do 
dia. Eu agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vou me informar junto à Presidência da Casa e 
lhe darei o retorno, em seguida, sobre a hora em que 
iniciaremos a Ordem do Dia. Eu também entendo que 
a Ordem do Dia deveria começar às 16 horas. Mas 
darei esse retorno, em seguida, a V. Exª.

O Senador Wellington Dias está com a palavra.
O SR. O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, eu quero, antes de entrar 
no tema que me traz aqui, fazer o registro da situação 
de uma cidade do Piauí, a cidade de Assunção, onde 
a população está indignada com uma matéria que foi 
publicada pelo UOL, em que, pelo o que foi colocado 
– inclusive com fotografias que nem são da cidade e 
com depoimentos de pessoas que não moram naquele 
Município –, as pessoas estariam comendo rato por 
conta da seca.

É uma matéria depreciativa, e já fiz um comuni-
cado a esse órgão de comunicação.

Leio aqui uma carta, dentre tantas que tenho 
recebido, do Sr. Caetano Silva, que é Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá de Assunção, 
em que ele manifesta – o que ele chama de uma nota 
de repúdio a esta matéria: 

Gostaria, aqui, como defensor da cultura lo-
cal de Assunção do Piauí e líder comunitário, 
membro do Conselho Municipal e Estadual de 
Segurança Alimentar, invalidar o que está na 
reportagem publicada em 10 de março, pelo 
site da UOL, postada e feita sem nenhum ca-
ráter, abordando os seguintes pontos: 
INVERDADES
1° – [diz ele] A foto usada na matéria não per-
tence a nenhum dos moradores de Assunção 
do Piauí [é uma cidadezinha pequena], muito 
menos em Brejinho, onde conheço a todos [os 
habitantes] do município.
2° – No Brejinho de Assunção do Piauí [po-
voado], não existe nenhuma pessoa de nome 
“Francisca Ramos da Silva”.
3° – Na comunidade Brejinho, neste município, 
mais de 16 hectares de terras são embrejadas 
e plantadas de macaxeiras, bananas, mamão, 
coco, manga, cana-de-açúcar e outras frutei-
ras e, além do mais, todas as famílias [hoje] 
são [amparadas por programas sociais, ou são 
assalariadas, ou são servidores públicos, ou 
aposentados, ou recebem pensão por morte 
e, mesmo os que não têm renda, são prote-
gidos pelas outras pessoas. Além do mais, 
essas pessoas sobrevivem do que trabalham].

Então, eu cito aqui, Sr. Presidente, esse trecho 
da carta, uma carta de uma pessoa que mora nesta 
comunidade e me somo... É uma comunidade impor-
tante, agora, semana passada, o Governo do Estado 
acaba de inaugurar uma rodovia asfaltada; era uma 
região muito isolada lá do Estado. É uma comunidade 
de um povo trabalhador. 

É uma das regiões que têm grande produção 
de feijão. Eles têm a tradição da produção do feijão 
branco. Este ano, a região foi, sim, atingida por essa 
irregularidade de chuvas, porém as pessoas de lá têm 
mantido o seu hábito alimentar, como ele diz aqui, as 
condições das três refeições por dia.

Conversei também com outras lideranças, vere-
adores, mas nem fiz questão de puxar nenhum dos 
depoimentos – de prefeitos, de secretários, de vere-
adores, de outras lideranças locais – até para poder 
ter aqui a expressão de alguém como o Sr. Caetano 
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Silva, um morador dessa comunidade. O que ele pede? 
Respeito. Ou seja, um órgão de jornalismo respeitado 
como o UOL, ao publicar uma matéria como essa, deve 
fazê-la com a verdade.

O Piauí está aberto a todas as verdades. Nós 
queremos escancarar para que todos tenham acesso 
a todas as informações. Agora, a forma como apre-
sentam, a imprensa internacional, enfim, é de forma 
pejorativa, de uma forma muito ruim. E eu lamento.

Aliás, a foto que tem aqui é de um animal muito 
conhecido no Nordeste chamado mocó, um roedor da 
mesma família da cutia e de outros animais que hoje, 
inclusive, são protegidos pelo Ibama.

Eu também destaco aqui, Sr. Presidente, um pleito 
que recebi de lideranças, no caso, do Município de San-
ta Filomena, onde destaco o Sr. José Bonifácio Bezerra, 
que é Vereador do PCdoB, e também um conjunto de 
entidades de produtores, que chamam a atenção para 
uma situação: eles tinham um inverno razoavelmente 
regular, o mês de março foi muito ruim e há um risco 
de perda da safra daquela região. Estamos torcendo 
para que tenhamos condições de atendimento. Aqui o 
agricultor Esdras Avelino Filho, outra liderança do PTB 
e Prefeito de Santa Filomena, coloca uma preocupação 
muito grande com a quebra na colheita, especialmente 
da soja, do milho, enfim, de outros produtos de Santa 
Filomena. Estamos encaminhando ao Ministério da 
Integração, para que possa fazer o acompanhamen-
to, assim como já faz em outros Municípios, para que 
tenhamos as condições de atendimento.

Por fim, Sr. Presidente, trago aqui um tema em 
que V. Exª é parte principal.

Nós tivemos, hoje, uma bela audiência tratando 
sobre o Estatuto da Juventude.

Tive a oportunidade, após a reunião, como Líder 
do PT e da Base de Apoio ao Governo, de receber as 
lideranças do Conselho Nacional da Juventude. E hou-
ve ali uma apresentação, por parte dessas lideranças, 
do seu desejo de ver o Congresso Nacional apreciar, 
votar e aprovar o Estatuto da Juventude.

Neste ano, Sr. Presidente, temos um ambiente 
altamente favorável para essa aprovação. Primeiro, V. 
Exª, que é o Relator, tem manifestado todo o entusias-
mo, interesse e compromisso, como hoje, coordenado 
pelo Senador Moka, tratou da questão na discussão 
que tivemos sobre o Estatuto da Juventude, de maneira 
a apresentar esse relatório.

A proposta que eles apresentaram acho adequa-
da: a de que possamos aqui fazer as outras audiências 
em bloco. Esse projeto ainda deverá passar pela Co-
missão de Direitos Humanos, pela Comissão de Fis-
calização, Controle e Meio Ambiente, pela Comissão 
da Educação, Cultura e Desporto.

Eles apresentaram uma proposta, e vou contar, 
certamente, com o apoio de V. Exª e dos presidentes 
das comissões – da Senadora Ana Rita, presidente da 
Comissão de Direitos Humanos...

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –...e 

dos presidentes das demais comissões, Senador Blai-
ro, Senador Cyro Miranda –, no sentido de fazermos 
a reunião de forma conjunta. Ou seja, de realizarmos 
a audiência pública dessas três comissões ao mesmo 
tempo, para que haja condições, ainda neste semestre, 
de ocorrer a votação do Estatuto da Juventude.

E aqui trago um apelo. Eles querem ter um en-
contro com V. Exª como Relator – sempre aberto a 
recebê-los –, para trabalharmos juntos.

Destaco aqui, inclusive, um ponto que dialoguei 
com eles e que ajuda nessa negociação. É o que trata 
da meia passagem. Ou seja, a ideia é a de que haja 
uma formulação mais geral no Estatuto e o detalha-
mento em outro projeto de regulamentação.

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 

Estatuto, na verdade, é uma consolidação de várias 
legislações, e creio que temos as condições da apro-
vação.

Portanto, não só a nossa Bancada, do Partido dos 
Trabalhadores, mas também a do PDT, PSB, PCdoB 
e PRB têm dialogado. Há interesse em priorizar esse 
tema. No momento em que, por exemplo, a CNBB tra-
balha o tema da juventude na Campanha da Fraterni-
dade, o Brasil vai sediar vários eventos fundamentais.

E eu queria dizer a V. Exª que vamos estar juntos 
priorizando a aprovação, a fim de que o Brasil tenha o 
Estatuto da Juventude.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
Respondendo a V. Exª, Senador Mário Couto, 

o Presidente já está vindo para cá. Mas, enquanto S. 
Exª não chega aqui, vou conceder a palavra, por dez 
minutos, ao Senador Valdir Raupp e, depois, ao Se-
nador Humberto Costa, únicos oradores inscritos. Em 
seguida, iniciaremos a Ordem do Dia.

Com a palavra, o Senador Valdir Raupp.
Em seguida, falará o Senador Humberto Costa.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Se-
nadores, 185 milhões de toneladas! Este é um número 
realmente impressionante. É quase uma tonelada por 
habitante deste nosso País, de que tanto nos senti-
mos orgulhosos.
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Cento e oitenta e cinco milhões de toneladas de 
grãos, Sr. Presidente, é a estimativa da safra 2012/2013, 
conforme divulgado pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) há algumas semanas. Mais um re-
corde de produção, já que superaremos em 11,3% a 
safra passada.

Frente a notícias econômicas nem sempre tão fa-
voráveis, visto que a crise internacional continua a surtir 
seus efeitos, apesar dos esforços da equipe econômica, 
o desempenho no campo é um alento para todos nós.

Entre os produtos agrícolas, cumpre destacar a 
soja, que teve aumento de mais de 25% em relação à 
última safra; e o milho, que terá a maior safra jamais 
colhida no País.

Estamos, a cada ano, aumentando a nossa pro-
dução de grãos, Sr. Presidente. O Brasil tem alta tec-
nologia agrícola e, ano após ano, o Governo vem me-
lhorando as políticas públicas que aumentam o crédito, 
disponibilizam maiores recursos financeiros, reduzem 
as taxas de juros ao produtor, estimulam a pesquisa e 
oferecem assistência técnica de qualidade. O Brasil, 
hoje, oferece assistência técnica para outros países, 
inclusive para a África. Os países africanos estão bus-
cando na Embrapa, no Governo brasileiro o auxílio para 
estimular a agricultura e a pecuária naquele continente.

É esse conjunto de medidas públicas, associado 
ao esforço, à dedicação e à competência do agricultor 
brasileiro, que faz com que o Brasil seja uma potência 
agrícola mundial, superando recorde após recorde. 

Não é à toa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que a FAO, essa organização para a defesa do 
alimento em todo o mundo, para estimular a produção 
para alimentar a humanidade, tem dito que o mundo 
precisa dobrar a produção de alimentos até 2050. Sabe 
o que é dobrar tudo aquilo que produzimos hoje até 
2050? E o Brasil terá que ser responsável por 50% 
desse aumento. O Brasil teria que produzir, daqui até 
2050, 50% do que o mundo produz hoje. Então, a res-
ponsabilidade do Brasil é muito grande, mas vamos 
conseguir, porque o Brasil é um país de dimensões 
continentais, que tem uma ótima tecnologia e que tem 
terras agricultáveis em todo o País. E nós podemos 
triplicar nossa produção sem desmatar um palmo de 
floresta a mais.

Outro dado impressionante que o Brasil possui 
é que temos quase 200 milhões de habitantes, quase 
200 milhões de toneladas de grãos e temos 200 mi-
lhões de cabeças de gado. Esse é um dado realmente 
impressionante.

A produção agrícola contribui de forma decisiva 
para o aumento do nosso PIB, gera muitos empregos 
diretos e indiretos, produz desenvolvimento econômi-
co, social e também – por que não? – político, e ainda 

colabora fundamentalmente na produção de alimen-
tos, o que é fundamental e decisivo para a soberania 
de qualquer país.

Ocorre que, como já ressaltado por diversos co-
legas nesta Casa, o investimento em infraestrutura não 
tem acompanhado o aumento da produção de grãos, 
gerando dificuldades no escoamento da safra e aumen-
to do preço do frete. Temos discutido muito que existem 
alguns gargalos na área de transporte, tanto na área 
de rodovias, de ferrovias, quanto de portos e aeropor-
tos. Mas a Presidente Dilma tem dado demonstração 
clara de que vai investir pesado – já lançou diversos 
programas – nessa área para corrigir esses problemas 
de falta de infraestrutura em nosso País.

Queria aqui também, Sr. Presidente, parabenizar 
o nosso Ministro, que é do meu partido, um ministro 
gaúcho, o Deputado Mendes Ribeiro Filho, o Ministro 
da Agricultura. Apesar das dificuldades que ele tem en-
frentado, luta e resiste bravamente, como todo gaúcho 
resiste, na trincheira, habituado ao rigor da luta no Rio 
Grande do Sul. Assim, ele está vencendo a doença e 
vencendo também os desafios para que o Brasil possa 
produzir a maior safra agrícola da sua história. Então. 
Então, parabéns...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela informação que temos, V. Exª tem razão. 
Ao contrário do que alguns dizem, e para alegria de 
todos nós e do povo brasileiro, ele está se recuperan-
do muito bem.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Está se recuperando, está firme e forte, saudável; está 
se recuperando muito bem.

Dessa forma, Sr. Presidente, faço um apelo ao 
Governo Federal para que continue reunindo os esfor-
ços necessários no sentido de melhorar a infraestrutura 
de todos os modais de transportes do País. De que 
adianta sermos um dos maiores produtores de grãos 
do mundo se não temos como transportá-los? Como 
vamos nos manter como um dos maiores produtores 
de grãos do mundo se não temos como transportá-
-los? Por isso, precisamos urgentemente desses mo-
dais de transporte.

Nesse contexto, é imprescindível que o Governo 
olhe com atenção para o meu Estado de Rondônia, 
que tem uma das principais vias de escoamento da 
produção de grãos do País, principalmente do oeste 
do Mato Grosso, e precisa urgentemente de investi-
mentos e melhorias.

Rondônia já está produzindo muitos grãos, mi-
lhares e milhares de toneladas de grãos, mas aquela 
região do Mato Grosso, além da restauração da BR-
364, da construção de um novo porto, da dragagem da 
hidrovia, das pontes de integração, precisa também de 
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uma ferrovia. Estou trabalhando com a Valec e com a 
EPL para, desenvolvendo o projeto e os estudos, em 
breve, se Deus quiser no ano que vem, soltarmos o 
leilão, a licitação da ferrovia ou parte da Ferrovia Trans-
continental mais esse trecho do Mato Grosso até Porto 
Velho, a capital do meu Estado, que já é viável hoje. 
Se existisse a ferrovia, estaria transportando hoje mais 
de cinco milhões de toneladas de grãos, podendo che-
gar a 2015 com 10 milhões, a 2020 com 20 milhões, 
a 2030 com 25 ou 30 milhões de toneladas de grãos.

Por tudo isso, Sr, Presidente, não poderia deixar 
de fazer o registro de nossa completa satisfação em 
relação às políticas públicas adotadas pelo Governo, ao 
esforço e competência técnica dos órgãos de pesquisa 
agrícola e à dedicação do produtor rural brasileiro e, 
ao mesmo tempo, de registrar a nossa preocupação 
com a infraestrutura do nosso Pais.

Era o que tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Humberto Costa, eu o convido a vir à tribu-
na. Como havíamos combinado com o Senador Valdir 
Raupp, S. Exª foi rápido em seu pronunciamento para 
dar oportunidade para que V. Exª, que foi líder do meu 
Partido, pudesse fazer uso da palavra neste momento.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria, 
antes de iniciar meu pronunciamento propriamente dito, 
fazer aqui um registro importante para todos nós, per-
nambucanos, para todos nós que vivemos em Recife, 
para aqueles que vivem em Olinda. Hoje nós regis-
tramos, com muito orgulho, os aniversários da capital 
pernambucana, Recife, e da sua cidade irmã, Olinda.

Recife comemora 476 anos de vida e Olinda co-
memora 478 anos. Duas cidades que são historica-
mente conhecidas pela sua vocação comercial, pela 
sua cultura e, acima de tudo, pela sua história, uma 
história marcada por uma postura libertária, de defesa 
da democracia, da liberdade e da igualdade, em episó-
dios extremamente importantes, como o primeiro grito 
pela República dado em Olinda, a Confederação do 
Equador, a Revolução de 1817 e a Revolução Praiei-
ra, dentre outras.

Portanto, faço questão aqui de registrar, com mui-
to orgulho, mais um aniversário dessas duas cidades, 
que são referência no nosso País. 

Mas eu ocupo a Tribuna na tarde de hoje para 
relatar às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores a vi-
sita da comissão especial que acompanha as obras 
da transposição do Rio São Francisco.

Tivemos oportunidade, na semana passada, dias 
7 e 8 de março, numa comissão formada pelos Sena-
dores Vital do Rêgo, Inácio Arruda, Cícero Lucena, 
pelo o Deputado Federal Pedro Eugênio e eu próprio, 
de visitarmos obras da transposição no chamado Eixo 
Norte. Foi uma experiência muito importante, porque 
ouvimos, em novembro, o relato do governo de como 
estava o andamento das obras; tivemos a oportuni-
dade de ouvir os órgãos de controle e uma parte das 
empresas que estão envolvidas com a construção 
daquela obra.

Na quinta-feira, tivemos a oportunidade de ins-
pecionar as obras do túnel Cuncas I, no Município de 
São José de Piranhas, na Paraíba, um túnel construído 
em rocha maciça, que terá 15 Km de extensão, sen-
do que 5 Km já foram perfurados até o momento num 
trabalho que dura as 24 horas do dia.

Tivemos a oportunidade também de ver o túnel 
Cuncas II, esse já praticamente concluído no Município 
de Mauriti, no Ceará, e ambos, juntos, formarão o maior 
túnel para passagem de água de toda a América Latina.

Na sexta-feira, estivemos no Ceará, na barragem 
de Jati, a 525 km de Fortaleza. Posteriormente, fomos 
à estação de bombeamento EB nº3, no Município de 
Salgueiro, em Pernambuco. Lá em Jati, pudemos ob-
servar um trabalho intenso, com mais de 150 homens, 
87 máquinas, trabalhando na limpeza e no preparo da 
área onde serão construídas uma grande barragem e 
mais seis que se colocam nas proximidades durante 
um percurso que vai atingir o próprio Estado da Paraí-
ba. Ouvimos lá, do Ministro Fernando Bezerra, que as 
obras estão chegando ao seu pico e que, no momento 
em que isso acontecer, teremos uma quantidade de 
pessoas trabalhando na faixa de 7 mil trabalhadores. 

Ouço, com atenção, o nosso querido Senador 
Cássio Cunha Lima. 

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– Senador Humberto Costa, Presidente, apenas para 
deixar consignado o reconhecimento ao trabalho que 
V. Exª vem fazendo à frente da Comissão Especial de 
Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio 
São Francisco. Lamentavelmente, não pude acompa-
nhar a vistoria em decorrência de missão oficial que 
estava realizando, ao lado do Senador Casildo Mal-
daner, à Antártica, onde fomos visitar a reconstrução 
da Estação Antártica Comandante Ferraz, lá instala-
da, fruto do esforço extraordinário da nossa Marinha 
com a colaboração, claro, da Aeronáutica, do Exército 
Brasileiro e de vários outros ministérios do Governo 
Federal, nesse esforço de manutenção das pesquisas 
que lá são realizadas. Oportunamente, inclusive, farei 
um pronunciamento específico sobre o Proantar e um 
relato mais detalhado dessa missão realizada com 
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pleno êxito. Contudo, diante de todo o trabalho que V. 
Exª vem realizando à frente da Comissão, quero trazer 
essa palavra de felicitações e renovar aquilo que todos 
nós, Senadores, Parlamentares do Nordeste, estamos 
fazendo nesta Casa e também na Câmara dos Depu-
tados, na preocupação extrema com a gravidade da 
estiagem. Já estamos nos aproximando do Dia de São 
José, da mudança do equinócio que, para a tradição 
nordestina, é o marco, o limite, para o início do período 
chuvoso. Lamentavelmente, as previsões são muito, 
muito sombrias. Nós estamos diante de uma situação 
de altíssima gravidade, o que torna ainda mais impe-
riosa a conclusão das obras da transposição, confian-
do nas ações e nas providências do Ministro Fernando 
Bezerra. Para todos os empecilhos apresentados até 
aqui – e não adianta apontar culpados neste instante 
–, para os problemas que tivemos no projeto executi-
vo, para os problemas de licenças ambientais, todas 
as explicações foram dadas. Quero apenas dizer que 
o Senado Federal estará absolutamente atento ao 
acompanhamento dessa obra. E o trabalho que V. Exª 
vem fazendo, como relator dessa Comissão, tem um 
papel decisivo para que a obra ganhe o rito necessário, 
diante da gravidade da situação vivida pelo Nordeste 
brasileiro. Felicito V. Exª pelo trabalho como relator da 
Comissão Especial.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu 
agradeço as palavras a V. Exª. Com certeza estaremos 
todos juntos, no começo de abril, quando vamos fazer 
a outra visita, que será ao Eixo Leste da transposição, 
e esperamos encontrar o mesmo cenário que encon-
tramos agora.

Na estação de bombeamento EB nº 3, por exem-
plo, em Salgueiro, nós vimos um trecho em que uma 
bomba elevará a água a uma altura de 90 metros. A 
partir daí, essa água irá, por gravidade, até o Estado 
do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma obra de en-
genharia que impressiona todos.

Em Cabrobó, tivemos a oportunidade de visitar 
a estação de bombeamento EB nº 1, considerado o 
coração do projeto porque é exatamente o ponto de 
captação da água do São Francisco no Eixo Norte.

Então, essa viagem foi muito importante porque 
uma coisa é a gente ouvir falar ou ver pela televisão, 
outra coisa é constatar in loco essa obra, que é indes-
critível, é de uma magnitude que eu pelo menos, na 
minha vida, nunca tive oportunidade de ver uma coisa 
parecida, ainda mais pela importância que essa obra 
tem para aqueles 390 Municípios do semiárido, para 
mais de 12 milhões de pessoas e para a atividade eco-
nômica desses vários Estados, porque água significa 
vida, significa agropecuária, significa possibilidade 

de empreendimentos industriais. Portanto, esse é um 
projeto da maior relevância. 

E nós estaremos voltando, como eu disse, no 
início do mês de abril para o Eixo Leste, onde nós 
esperamos encontrar um cenário semelhante ao que 
encontramos agora.

Pelo que nós foi mostrado lá, é perfeitamente 
possível que a partir do mês de junho, todos os lotes 
estejam com obras e que nós tenhamos perto de 8 
mil trabalhadores executando essas ações, que vão 
redundar, no mês de setembro de 2014, na conclusão 
de uma parte dessas obras: 100 quilômetros de canais, 
tanto no Eixo Leste quanto no Eixo Norte, atendendo 
já a vários Municípios daquela região.

Por último, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer 
uma última referência, algo que nos deixou a todos 
impressionados: o trabalho que está sendo feito em 
termos das compensações socioambientais. Dos R$8 
bilhões previstos para aquela obra, R$1 bilhão repre-
senta um conjunto de ações que vão desde ações para 
a proteção do meio ambiente, especialmente fauna 
e flora. Para que se tenha uma idéia, mais de 11 mil 
animais já foram capturados e tiveram as suas vidas 
preservadas por esse trabalho que é feito por profis-
sionais especializados. 

A Universidade do Vale do São Francisco, com os 
investimentos de recursos da transposição, é hoje uma 
referência fundamental nessas áreas de preservação 
do meio ambiente, de preservação de fauna e de flora. 
Inclusive, está sendo uma referência para estudos que 
estão sendo feitos para obras como a Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte, o que é algo extremamente importan-
te. E, do ponto de vista do patrimônio artístico, cultu-
ral, arqueológico, sem dúvida, a transposição é uma 
obra que vai modificar profundamente a vida de todos 
nós, nordestinos, especialmente daqueles que vivem 
naquela região. Será um marco da engenharia brasi-
leira e, ao mesmo tempo, da determinação daqueles 
que entendem que é fundamental enfrentarmos com 
coragem os nossos desafios e, assim, construirmos 
um pais melhor.

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

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há um requerimento de urgência sobre 
a mesa, e eu encareço ao Senador Paulo Paim que, 
por favor, faça a leitura.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PMDB – RS) – Con-
forme entendimento entre os Líderes, Requerimento 
do Senador Valdir Raupp:

Com fundamento no inciso II do art. 336 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 
2, de 2013, que dispõe sobre a tabela de salá-
rios, vencimentos, soldos e demais vantagens 

aplicáveis aos servidores civis, aos militares e 
aos empregados oriundos do ex-Território de 
Rondônia, integrantes do quadro em extinção 
de que trata o art. 85 da Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010, e dá outras providências. 
Salas das sessões. – Senador Valdir Raupp e 
os Líderes de todos os partidos. 

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Este requerimento será votado após a 
Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Transcorre hoje, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
o primeiro dia em que o Projeto de Lei de Conversão 
nº 2, de 2013, sobre a Medida Provisória nº 586, de 
2012, consta da pauta de votação do Senado Federal. 

Está, portanto, encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 2, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 
União aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente 
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE); 
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo 
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

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

Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se agora à apreciação do Re-
querimento de urgência nº 147, de 2013, lido no Pe-
ríodo do Expediente para o Projeto de lei da Câmara 
nº 2, de 2013.

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

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão deliberativa ordi-
nária, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento 
Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Tenho a honra de conceder a palavra 
ao Senador Mário Couto. 

Com a palavra, V. Exª.

O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Mário Couto com a palavra, que havia 
solicitado pela Liderança, logo após a Ordem do Dia. 

Dispõe V. Exª do tempo de 20 minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu volto nesta tarde, Presiden-
te, a falar ao povo da minha terra.

Primeiro, quero parabenizar o povo de Salvater-
ra, a minha terra querida onde nasci, pelo aniversário 
daquela cidade. Cidade próspera, hospitaleira, onde 
eu sempre posso contar com o carinho dos meus ir-
mãos marajoaras. 

Parabéns, Salvaterra!
Depois, Presidente, quero voltar ao tema da cor-

rupção.
Eu sei que esse tema incomoda muito. Eu sei, 

Senador José Agripino, que muito lutei aqui, nesta tri-
buna, para tirar o Pagot do DNIT, e eu consegui tirar, 
felizmente, com a ajuda do meu Cristo e da minha santa 
querida padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de 
Nazaré, a quem amo muito.

E agora, meu nobre Presidente e meus nobres 
Senadores, eu me vejo diante de uma nova luta, uma 
luta que sei que vai me dar trabalho, porque aqueles 
que roubaram enriqueceram e quem é rico neste País 
tem muito poder de tiro. Mas, em momento algum, em 
nenhum momento da minha vida, fui ensinado pelos 
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meus pais a ser covarde. Encararei essa luta com 
dignidade.

Sei que os nobres Senadores receberam, em 
seus gabinetes, um jornaleco, este jornaleco que vou 
mostrar a V. Exªs, um jornaleco da família Barbalho, 
da família que mais assaltou os cofres públicos da mi-
nha terra querida.

Este é o jornaleco que V. Exªs devem ter rece-
bido em seus gabinetes: “Senador Mário Couto é réu 
no Supremo”.

Eu não respondo a nenhum crime, Senador Cás-
sio, a nenhum. Entrem no site do Supremo Tribunal, 
que vocês podem ver que lá não tem nada de Mário 
Couto, mas de Barbalho está sobrando lá, de peculato 
a formação de quadrilha.

Dizem eles aqui, Senador Ataídes, que eu cha-
mei uma senhora de “negra” e de “macaca” e que, por 
isso, estou respondendo a um processo no Supremo.

Senador Cássio, eu tenho aqui, em mão – e 
não estou me defendendo, Senador; este jornal não 
merece a minha defesa; eu estou apenas dando uma 
explicação ao povo da minha terra –, este jornal. Este 
jornal é sujo, este jornal foi conquistado com o dinhei-
ro do povo da minha terra – e eu mostro já, já, como 
conquistaram e fizeram este jornal. 

Vou ler ao povo da minha terra a carta da Srª Edi-
sane, exatamente esta senhora que eles dizem aqui, no 
jornaleco, que me levou ao Supremo. A Dona Edisane 
Gonçalves de Oliveira assina este documento. Este 
documento, Srs. Senadores, está datado do dia 10 de 
setembro de 2012, não foi documento arrumado agora. 

Estou falando isso, Pedro Taques, para mostrar 
a minha honra, a minha moralidade. Eles não têm 
condição de mostrar, Senador. Eles já deviam estar 
presos há muito tempo, Senador – há muitos anos, 
Senador! Foram os mais corruptos do Brasil inteiro, 
de toda esta Nação. Nunca, ninguém cometeu tanta 
corrupção como esta família! 

Vou ler a carta – é um pouco longa, pode ser cha-
ta, mas é necessário que se leia, para desmoralizar, 
Senador Pedro Taques, este jornaleco, para mostrar 
a eles que eles podem procurar a minha vida inteira, 
que eles podem vasculhar a minha vida inteira, que 
vou desmoralizar vocês todo o tempo na tribuna des-
te Senado. Olhe a carta, Senador Paulo Paim, da Srª 
Edisane Gonçalves de Oliveira:

Dos Fatos
No dia 14 de agosto de 2012, por volta das 
9h30min [Vou ler rápido, porque tenho muita 
coisa para mostrar], em frente a sua casa, teve 
uma discussão com pessoas que não sabe 
precisar o nome sobre política e pregação de 
bandeiras de candidatos de partidos políticos; 

que, neste momento, passava o Senador Má-
rio Couto em seu carro. Como o mesmo viu 
a confusão, parou e chamou os dois policiais 
militares para não deixar que os ânimos che-
gassem às vias de fato.
Foi então que o Senador estava mandando 
pregar bandeira na minha casa; que não iria 
permitir. Foi quando o Senador disse que não 
estava mandando fazer absolutamente nada, 
para mim respeitá-lo. Foi o ocorrido. Foi quan-
do liguei para o Sr. Murilo, que morava em 
Cuiarana, que trabalhava na prefeitura; que o 
mesmo me pediu para ligar para o advogado 
do prefeito [aliás, ex-Prefeito, pois já mudou], 
que o fiz. O mesmo me orientou que pedisse 
para os policiais que me levassem até a de-
legacia para fazer um boletim de ocorrência 
e que relatasse que o Senador Mário Couto 
teria me ofendido. Chegando à delegacia, en-
contrei o Sr. Marco Rafael do Espírito Santos 
Gomes, chefe do gabinete do ex-prefeito de 
Sarinópolis, que orientou-me que eu falasse 
que o Senador Mário Couto havia me chama-
do de preta, safada, macaca, filho da..., para 
prejudicá-lo, já que o mesmo era inimigo polí-
tico do prefeito e iria atingir o candidato apoia-
do pelo Senador Mário Couto. Fui usada. Iria 
atingir o candidato apoiado pelo Senador... E 
que não sabia de tal ato. Iria repercutir na ci-
dade de Sarinópolis; que fui usada para fins 
políticos para atingir o Senador Mário Couto 
e seu candidato a Prefeito de Sarinópolis; que 
em momento algum fui ofendida pelo Senador, 
tendo como testemunha o Sr. Raimundo Edson 
Pires Figueiredo e Lucivan de Lima Barbosa, 
mas como trabalhava com o Prefeito, fui orien-
tada por seu advogado a prestar tal queixa e, 
por seu chefe de gabinete, para que falasse 
que o Senador havia me ofendido. Depois do 
ocorrido, passando alguns dias, procurei o Se-
nador Mário Couto, em sua residência, para 
me desculpar e me coloquei à disposição, já 
que havia feito o que não estava certo e até 
entreguei o meu cargo à Prefeitura de Sarinó-
polis para não ser mais usada.

Esta é a carta que o Diário do Pará não sabia que 
eu tinha na mão. O jornaleco não sabia que eu tinha na 
mão, mandou este jornal dizendo que eu estava sen-
do processado criminalmente por este ato aqui, meu 
nobre Senador Paim. O jornal é mentiroso. 

Disse o jornal também, Senador, que eu teria um 
cheque sem fundos de R$82 mil, que eu tinha com-
prado um barco e não tinha pagado. Eis a perícia do 
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barco. O médico que me vendeu esse barquinho é um 
médico safado, é um bandido e um ladrão, porque eu 
fiz – parecido com vocês, igualzinho a vocês, da mes-
ma laia de vocês, não tem nada diferente do médico 
para a família Barbalho –, me vendeu gato por lebre. 
Está aqui a perícia do instituto de perícia da Polícia 
do Estado do Pará, mostrando que a lancha é inade-
quada para navegação, que a lancha mostra montes 
de defeitos. Por isso, bloqueei o cheque para devolver 
a embarcação ao bandido que queria me enganar. 

Mas disseram que eu era estelionatário, meu no-
bre Senador. Olha este cheque, TV Senado, aproxima 
bem. Aproxima bem aqui, TV Senado. Olha aqui, vê se 
você aproxima bem este nome, é um cheque original. 
Agora mostra aqui atrás. Olha quantas devoluções teve 
este cheque. Sabem de quem é este cheque? Este 
cheque é original, é do filho do Jader Barbalho, é do 
filho do Senador Jader Barbalho. Olha o silêncio que 
fez o Plenário! Olha como a galeria ficou em êxtase! 
Todo mundo assustado! 

Eu sou o estelionatário e eles é que passam che-
que sem fundos! Sabem de quando foi esse cheque, 
senhores e senhoras, Brasil? 

Esses senhores Barbalho estão ficando famosos 
no Brasil inteiro, porque encontraram agora um Senador 
macho, um Senador de coragem, um Senador que não 
teme nada, que não é covarde, que enfrenta qualquer 
pessoa rica sem medo nenhum. Bandido corrupto co-
migo não tem trégua, não tem trégua.

Senhoras e senhores, este cheque sem fundo 
do Jader Filho, original, que, depois que eu falei uma 
série de coisas nesta tribuna na semana passada, Pe-
dro Taques, entregaram para mim ontem à tarde, na 
minha residência, é datado do dia 15 de dezembro de 
1999. Façam a correção.

Sabe por que este cheque não foi para a Justi-
ça? Porque essa pessoa é pobre e não teve coragem 
de enfrentá-los. Essa pessoa é humilde. Essa pessoa, 
hoje, mal tem dinheiro para comer, porque os Barba-
lhos a desgraçaram.

Senhores e senhoras, um cheque de R$10 mil, 
datado de 1999.

Senhores e senhoras, caro Pedro Taques, estou 
requerendo hoje a CPI da Sudam, estou requerendo 
hoje, Pedro Taques, a CPI da Sudam, porque temos 
que apurar isto aqui, Pedro Taques.

Olha, Brasil, o ranário dos Barbalhos! Sabe quan-
to custou isto aqui, Brasil? Duzentos milhões de reais, 
duzentos milhões de reais! Aqui – foca de novo, TV 
Senado – há 36 rãzinhas, todinhas de boca aberta, 
falando assim: “Ei, psiu, a sobrinha dá para mim, por 
favor”. Mas não deram nada. Ficaram só para si. Olha, 
Paim, as rãzinhas todas abandonadas.

E a coisa foi. Receberam dinheiro. Olha, Brasil, 
olha Brasil! Deixe-me pegar direito. Olha, Brasil!

Olha o que era o ranário de 200 milhões! Olhem 
vocês que estão na galeria. Olha como o nosso Brasil 
é tão roubado. Duzentos milhões de reais! Duzentos 
milhões de reais! Esse barracãozinho aqui não custa 
nem R$5 mil! Olha, Brasil, olha aqui os R$200 milhões.

Sabe o que é hoje este ranário? Nada. Não existe 
mais. Ficaram com o dinheiro, e não existe mais o raná-
rio. Se você for ao local disto aqui hoje, existem casas 
residenciais, cujo foi terreno invadido. Foram constru-
ídas casas residenciais! Requeremos, baseados no 
que preceitua o art. 3, §3º, do art. 58 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 145 do Regimento In-
terno do Senado Federal, a criação de uma comissão 
parlamentar de inquérito.

Até que enfim! Até que enfim, creio eu, Srs. Se-
nadores. Sinceramente, o Senador que não assinar 
esta CPI é porque não quer ver um Brasil moralizado.

Eu espero que os 81 Senadores desta Casa 
possam mostrar ao Brasil que ainda existem políticos 
sérios, competentes e comprometidos com a socie-
dade brasileira.

Senador Cássio, a corrupção é uma droga, Se-
nador; é uma droga insaciável, Senador. A corrupção 
é incurável, Senador! Quem a pratica nunca deixa 
de praticar, Senador! Essas pessoas precisam, para 
deixar de praticar, ir para a cadeia, Senador. Mas não 
são só aqueles que praticaram o mensalão. Isto aqui 
que estou falando, e a cada terça-feira vou falar, doa a 
quem doer, podem me acusar do que quiserem... Este 
caboclo do Marajó é limpo! Teve formação familiar, pai 
pobre, mãe pobre, mas me educaram com dignidade, 
me deram o sentido da moral, da moralidade...

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 

da educação, da ética, do respeito ao povo, do respeito 
ao dinheiro público. Por isso, eu tenho coragem aqui, 
Pedro Taques, de vir a esta tribuna, encarar qualquer 
acusação, qualquer uma, e não me rendo nem a jor-
nal que foi conquistado com o dinheiro do povo, nem 
a televisão conquistada com o dinheiro do povo.

[...] Comissão Parlamentar de Inquérito com-
posta de 11 membros titulares e 7 suplentes 
para, num prazo de 180 dias, apurar, no perí-
odo compreendido entre o ano de 1997 até os 
dias atuais, as causas, condições e responsa-
bilidades relacionadas aos graves problemas 
verificados na aplicação de recursos públicos 
oriundos da Superintendência do Desenvolvi-
mento da Amazônia [acabaram com a Sudam].
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Cássio Andrade, esse povo acabou com a Su-
dam! Cássio Andrade, levaram todo o dinheiro da 
Sudam. Acabaram. Acabaram com aquilo que era a 
esperança da Amazônia. Acabaram com aquilo que 
podia ter rendido o desenvolvimento do meu Estado. 
Levaram o dinheiro da Pátria! Levaram o dinheiro 
dos paraenses!

É a hora, Senadores! É a hora, Senadores, de 
apurarmos tudo. Arquivaram os processos, e eu estou 
indo com o Joaquim Barbosa, sei da doença dele, mas 
vou esperar. Vou esperar para mostrar a ele que a cor-
rupção não se acaba só com o mensalão. Nós temos 
que pegar os maiores corruptos desta Pátria e pôr na 
cadeia, seja quem for! Seja Deputado, seja Senador, 
seja quem for! Lugar de corrupto é na cadeia!

“Destinada ao financiamento de projetos do Esta-
do do Pará [coitado do meu Pará], cujo desvio de verba 
tem se avolumado de forma assustadora.”

Aqui, Presidente – não vou ler, já passou o meu 
tempo –, há toda a justificação, e estou dando entrada 
hoje. Espero que V. Exª seja o primeiro a assinar para 
que a gente possa dar um sinal de moralidade a esta 
Pátria querida. 

Quero aqui, meu nobre Pedro Taques, congra-
tular-me com o promotor – da sua terra, me parece.

Impõe-se como medida de extremada impor-
tância manifestar voto de congratulações ao 
Digníssimo Procurador da República do Esta-
do do Tocantins [isso é Mato Grosso, não é?] 
Dr. Rodrigo Luís Bernardo, em razão de sua 
decisão, [repito, Dr. Rodrigo Luis Bernardo], 
em razão de sua decisão [no final da sema-
na passada, divulgada na TV mais séria que 
temos no Estado do Pará, da Rede Globo, a 
TV Liberal.]
[...] Procurador da República do Estado do To-
cantins [repito], Dr. Rodrigo Luís Bernardo [...]

Por que estou repetindo? Porque quero agradecer 
a esse Procurador, porque quero que o Brasil saiba o 
nome de pessoas corretas e dignas que precisam ser 
ressaltadas nesta tribuna deste Senado.

[...] Dr. Rodrigo Luís Bernardo [repito de novo], 
em razão de sua decisão, sem qualquer som-
bra de dúvida, resplandecer o justo, o moral e 
o ético neste País que, certamente, não tolera 
mais desvio de conduta, corrupção ou qualquer 
outra postura atentatória ao Erário.
Lamentavelmente, o Estado do Pará singra o 
mar das notícias negativas, ao ter novamente 
um escândalo de corrupção que macula o seu 
desenvolvimento, a sua gente e a sua terra.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Não se pode mais conviver com a miséria e a 

situação degradante de milhares de pessoas que têm 
como única opção de sobrevida os programas e proje-
tos do Governo, mas que, lamentavelmente, têm seus 
cofres descaradamente saqueados por pessoas sem 
qualquer escrúpulo, como no caso do desvio de mais 
de duzentos milhões de reais [...] [...para um ranário, 
para criação de rã, que nunca, jamais, apareceu].

Por isso, estamos nos congratulando com o DD. 
Procurador-Geral da República do Estado do Tocan-
tins, que volta novamente à questão, e que nós vamos 
acompanhar aqui, através de uma CPI.

Meu nobre Senador Paim, desço desta tribuna, 
mais uma vez, certo de que é minha, Senador…

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – … a 

obrigação de combater a corrupção. Eu sei que aque-
les que praticam sentem na pele. Eu sei que aqueles 
que praticam ficam incomodados, porque isto aqui 
pode resultar em cassação de mandato; porque isto 
aqui pode resultar em cadeia; porque, com isto aqui, 
o Brasil começa a despertar novamente para um caso 
que está sepultado há dez anos, mas que agora foi 
levantado pelos mensaleiros. Que os paraenses que-
rem que julguem. Que os paraenses querem o retorno 
do seu dinheiro. Que nós não podemos ficar calados.

Eu sei que dói, Jader Filho! Eu sei que dói, me-
nino! Mas a corrupção é um mal, a corrupção é uma 
droga, a corrupção vicia, Jaderzinho.

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 

do microfone.) – E você já se viciou na corrupção, in-
felizmente.

Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Mário Couto, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento.

Agora, pelo sistema que temos aqui de rodízio 
– um Líder e um orador inscrito –, fala, como Líder, o 
Senador Inácio Arruda, pelo PCdoB. Em seguida, falará 
Ricardo Ferraço, Sérgio Souza, Ataídes Oliveira, e aí vai.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, desejo discutir um tema muito importante, que 
é o ICMS. É um tema muito forte para o País. É um dos 
principais tributos da Nação brasileira. E é um instrumento 
para que Estados possam realizar alguma política fiscal 
efetivamente. É com esse tributo que o Ceará, por exem-
plo, tem conseguido atrair algumas centenas de empresas 
nas duas últimas décadas e criar milhares de empregos.

Hoje tivemos uma excelente reunião na Comis-
são de Assuntos Econômicos, que mostrou não haver, 
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ainda, consenso suficiente na Casa para deliberarmos 
em relação a essa matéria. Mesmo porque, na minha 
opinião, a arbitragem do Governo em relação a esse 
tema tem que ser no sentido de favorecer as regiões 
mais depreciadas, e não o contrário. A arbitragem não 
pode ser para ajudar quem já é forte. Quem já é forte 
não precisa da arbitragem do Governo Federal. 

Então, Sr. Presidente, como a matéria está em 
forte debate na Comissão de Assuntos Econômicos, 
também será objeto de debate na Comissão de De-
senvolvimento Regional, porque prescindir do deba-
te na Comissão de Desenvolvimento Regional seria 
aleijar qualquer discussão em torno da resolução que 
se pretende alterar, em relação à questão do ICMS 
no nosso País.

Portanto, como o debate está muito aceso na 
Comissão de Assuntos Econômicos, o que vai atingir 
evidentemente a Comissão de Desenvolvimento Re-
gional, eu voltarei à tribuna brevemente, para tratarmos 
das questões das desigualdades e da ação do Governo 
central, que é a União, em relação ao desenvolvimento 
dessas regiões menos favorecidas do Brasil.

Quero, Sr. Presidente, aproveitar essa oportu-
nidade, para prestar contas de uma visita muito im-
portante que está ligada ao tema, que é a questão da 
interligação de bacias do Nordeste Setentrional com o 
Rio São Francisco, com a Bacia do Rio São Francisco 
e, portanto, com esse rio já consagrado como rio da 
integração nacional. Uma comitiva representativa da 
Comissão Especial que trata do tema, composta pe-
los Senadores Vital do Rêgo, Humberto Costa, Cícero 
Lucena e eu, acompanhou o Ministro da Integração 
Nacional, Fernando Bezerra, e a sua equipe, que atua 
nessa obra, para examinarmos como se desenrola a 
obra de integração de bacias.

Sr. Presidente, quero registrar, primeira coisa, 
que as obras foram retomadas. Isso é muito, muito im-
portante. Nós temos milhares de pessoas trabalhando. 
Alguns trechos em regime de tempo integral, 24 horas 
ao dia. É o caso, por exemplo, do túnel de Cuncas I, 
em São José de Piranhas, na Paraíba, onde nós es-
tivemos. É o maior túnel da América do Sul. São 15 
quilômetros que vão ligar o Município de Piranhas, no 
Estado da Paraíba ao Município de Mauriti, no meu 
Estado, Ceará, para levar a água do São Francisco, 
passando ali por Mauriti e alcançando o Estado da 
Paraíba no eixo norte. 

Visitamos, ouvimos os funcionários, os trabalha-
dores, as várias equipes do Ministro Fernando Bezerra, 
o que mostrou a importância dessa ligação entre Mauriti, 
no Ceará, e São José de Piranhas, na Paraíba. Dali, 
tendo como ponto de apoio o Município de Juazeiro 
do Norte, seguimos para Jati, no dia seguinte, também 

no Estado do Ceará. E ali em Jati se constrói uma im-
portante barragem que tem dois grandes objetivos, 
receber as águas que vêm do São Francisco, numa 
cota relativamente elevada, são mais de 60 metros de 
altura do ponto em que estávamos; essa água vai ter 
uma queda significativa, que vai permitir geração de 
energia, e a geração de energia, evidentemente, aju-
da a pagar a manutenção dessa importante obra, que 
é a interligação de bacias, que ficou conhecida, pela 
opinião pública, como a transposição, como se trans-
posição fosse. Uma visita muito importante. 

Ali, Sr. Presidente, tivemos um debate muito in-
teressante, porque envolveu a nossa comissão de 
Senadores e as equipes que estão ligadas à questão 
ambiental, que tratam da biota da região, que vai desde 
o peixe do Rio São Francisco e das bacias que cobrem 
o Estado de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, do Rio 
Grande do Norte, à ligação dessas espécies, se elas 
podem causar efeitos negativos ou não, até o molusco 
que existe no São Francisco e que, ao ser transportado, 
pode causar algum impacto na região que vai receber 
as águas do São Francisco e vice-versa. 

Tudo isso está sendo discutido com técnicos, são 
professores, são mestres, são doutores, pesquisado-
res, gente de altíssima qualidade, que tem catalogado 
todas as espécies da flora e da fauna. Não há um rép-
til, um calango sequer que tenha ficado de fora ou que 
esteja ficando de fora dos registros dos nossos pesqui-
sadores, da nossa universidade, da nossa academia. 

A flora tem sido estudada de forma minuciosa, 
com o sentido de garantir e permitir que as margens 
do canal sejam recuperadas exatamente com a flora 
da região. Têm-se construído importantes canteiros, 
onde as sementes são cultivadas além de se montar 
um grande banco de germoplasma com todas essas 
sementes. Isso tem grande significado. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além da 
discussão ambiental da fauna, da flora, da nossa bio-
ta, de como nós vamos aproveitar ao máximo essa 
interligação de bacias, não só para o suprimento de 
águas, mas para o desenvolvimento da nossa região, 
deparei-me com uma equipe de arqueólogas que es-
tavam examinando e que já fizeram reconhecimento 
de importantes animais que viveram há milhares e 
milhares de anos na região e que vão mostrando o 
significado daquele espaço. Talvez seja o estudo mais 
minucioso de arqueologia que se realiza no Nordeste 
brasileiro em todos os tempos. 

Eu fui até surpreendido, porque não tinha o conhe-
cimento da vastidão que é o Programa de Interligação 
da Bacia do São Francisco com a Bacia do Nordeste 
Setentrional, do seu significado, do seu impacto, do 
resultado positivo que se avizinha com a chegada de 
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águas. Não é que vão deixar de existir as grandes es-
tiagens que ora assolam o Nordeste brasileiro, isso vai 
continuar existindo, porque é parte da natureza, mas 
a permanência dos homens, dos animais, quer dizer, 
será realizada em outro patamar, porque as condições 
de convivência com a estiagem vão ser absolutamen-
te mitigadas, melhoradas. Nós vamos aprendendo 
com a ciência, com a tecnologia e com a natureza ao 
mesmo tempo a conviver com mais tranquilidade na 
nossa região. 

Vejo uma obra de grande impacto, com muitos 
aspectos. Ali nós vamos ter museus de arqueologia, 
com peças extraordinárias, canteiros com sementeiras, 
para recuperar a nossa flora, viveiros para criação de 
animais e a sua recondução à natureza. A esse traba-
lho arqueológico extraordinário já fiz menção aqui no 
meu pronunciamento. 

Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
nossa preocupação. Essa obra, se tivesse sido con-
duzida sem os atropelos que nós tivemos, de toda 
sorte... Primeiro, um debate muito importante, inten-
so, bom para o Brasil, que foi o debate sobre fazer 
ou não a obra? É possível ou não? O impacto é mais 
negativo ou mais positivo? Até sermos convencidos e 
se decidir, com aquela tranquilidade, mas ao mesmo 
tempo firmeza, do Presidente Lula, que, quando em 
campanha, esteve no Ceará e disse: “Olha, eu estou 
em campanha, não posso aqui dizer para os cearen-
ses que vou fazer essa obra, porque vou examinar 
se é bom ou se é ruim, se é positiva, se é negativa, 
o que se ganha mais”. E quando chegava na Bahia, 
para agradar os baianos, Lula não ia dizer: Não, não 
vou fazer. Para satisfazer os baianos, disse: “Olha, es-
tamos na Bahia, eu vou examinar, se for importante, 
farei; se não for, não farei”.

Mas, quando chegou à Presidência, teve oportu-
nidade de reunir as bancadas do Norte e do Nordeste 
inteiro na casa da Presidência da Câmara, eu estive 
presente a essa solenidade, com a presença do Vice-
-Presidente da República, José Alencar, com a presen-
ça de ministros de Estado, mais de quatro ministros 
estavam ali presentes, a Presidência da Câmara, a 
Presidência do Senado, e o Presidente Lula anunciou 
para nós que iria realizar essa importante obra.

Ora, isso ainda era o primeiro governo do Presi-
dente Lula. Primeiro governo. Praticamente o início do 
primeiro governo. Era mais ou menos esse mês, mea-
dos de março de 2003. Já atravessamos oito anos de 
governo do Presidente Lula, dois anos da Presidente 
Dilma. Estamos no terceiro ano. 

É claro que é uma obra grande, de grande impac-
to, que custa tempo, teve que haver o convencimento. 
Todas essas questões tiveram que ser dirimidas em 

várias audiências públicas, em várias assembléias, no 
meu Estado, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em 
Pernambuco, em Alagoas, Sergipe, Bahia. Todos dis-
cutiram intensamente essa obra. Minas Gerais. Quer 
dizer, uma parte significativa do Brasil.

Tudo isso consumiu muito tempo. Depois, os 
atrasos, o Orçamento, está dentro do PAC, mesmo 
assim há dificuldades: empresas que abandonaram 
a obra, problemas nos projetos. Você chega ao estu-
do geológico e, às vezes, vê só pedra e, de repente, 
aparece outro tipo de solo, muda o projeto. Então, tudo 
isso causou atrasos significativos. Agora, parece que 
estamos numa marcha mais adequada, precisa-se de 
um pouco mais de velocidade. Acho que é uma obra 
que tem tanto impacto positivo, é tão importante para 
o Ceará, é tão importante para a Paraíba, para o Rio 
Grande do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Inácio, deixe-me só fazer uma homenagem 
aos estudantes...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Claro, com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– ... aos alunos do curso de Secretariado do Institu-
to Federal de Brasília, campus São Sebastião. Vocês 
estão ouvindo aqui um grande Senador, Senador Iná-
cio Arruda, e, com alegria, ele permitiu que eu inter-
rompesse a sua fala para cumprimentá-los. (Palmas.) 

Sejam bem-vindos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Grande prazer em recebê-los aqui, na nossa Casa, o 
Senado Federal, que é a casa evidentemente de todos 
vocês também. Um abraço.

Então, quero, Sr. Presidente, aproveitando essa 
oportunidade de cumprimentar os estudantes que por 
aqui passam, mostrar também o aspecto dessa obra 
para os estudantes da região. Quanto à Universida-
de Federal do Cariri, ainda temos que resolver a sua 
criação efetivamente aqui, mas já foi mandada a men-
sagem para o Congresso Nacional – a Câmara já a 
apreciou, o Senado deverá apreciá-la brevemente – e 
assim ficará criada a Universidade Federal do Cariri e, 
depois, a Universidade do Vale São Francisco. Os seus 
estudantes, os seus professores, os mestres que ali 
estão, os doutores... Há o entusiasmo dos engenheiros 
nas obras, das engenheiras. 

Em Negreiros, no Município de Salgueiro, onde 
estivemos em uma elevatória dessa obra fabulosa que 
é a interligação de bacias, tivemos a oportunidade de 
homenagear as mulheres. De quase 200 funcionários, 
33 mulheres, da engenheira à mestre de obras, mos-
trando a sua capacidade e o entusiasmo das mulheres 
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com a obra da interligação da bacia do São Francisco 
com as bacias do Nordeste Setentrional. 

Sr. Presidente, ao testemunhar a importância 
dessa obra, a engenharia, o papel dos nossos enge-
nheiros, sejam das empresas privadas que lá estão, o 
esforço das universidades nos vários convênios, o de-
bate da nossa biota, as nossas arqueólogas que eram 
mulheres que lá estavam, verificamos que esse esforço 
conjunto exige mais velocidade do nosso Governo para 
dar como certa esta conquista para a nossa região, de 
que nós vamos construir uma obra especial para uma 
região que precisa, porque um grande pesquisador, 
geógrafo, que inclusive deu opinião contrária, como 
muitos outros, considerando que havia outras saídas 
– não que ele fosse contrário naquele sentido de im-
pedir de fazer, mas mostrou outras alternativas –, era 
uma pessoa fascinante, Aziz Ab’Saber, que disse que 
ele, como uma pessoa fascinante, do ponto de vista 
do conhecimento, era fascinado com esse Nordeste 
setentrional, com essa nossa região; que olhava a 
nossa região e dizia: puxa, é uma região inóspita, tem 
grande dificuldade, mas que povo valente, que gente 
tão forte, tão brava, que permanece ali, que quer vi-
ver ali! E são mais de 12 milhões de habitantes. Não 
se está fazendo uma obra para meia dúzia de gente, 
não se está beneficiando um qualquer. São 12 milhões 
de brasileiros, diretamente. E o impacto é ainda mui-
to maior. Pode multiplicar, Senador Paim, no mínimo 
por quatro o impacto que essa obra causa na nossa 
Região Nordeste.

Por isso, fiz questão de fazer esse registro dos 
profissionais, dos trabalhadores, das empresas, das 
universidades, do Governo, da contribuição do Con-
gresso Nacional, do que está acontecendo naquela 
região, para fazer um único pedido: mais velocidade! 
Não é correr de forma açodada, mas é dar a pressa 
necessária para a nossa região, que clama por essa 
obra o mais rápido possível, sem prejuízo de nenhu-
ma outra, sem prejuízo de uma cisterna sequer, sem 
prejuízo de barragens subterrâneas, sem prejuízo das 
obras complementares que serão feitas nos nossos Es-
tados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, 
de Pernambuco, de Sergipe e Alagoas. Porque todos, 
mesmo não tendo um canal passando por dentro de 
suas terras, também serão beneficiados, até o Piauí.

Então, por isso é que nós pedimos pressa. A 
pressa aqui não é favor, é uma obrigação, meu caro 
Senador Paim, com a nossa Região.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Inácio Arruda.
O Senador Eduardo Lopes foi injustiçado. Seria 

ele que deveria falar antes do Senador Inácio Arruda. 

Então, para corrigir a injustiça, V.Exª está convocado 
a ir à tribuna.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente. 

Voltando a esta tribuna, eu disse, na Comunica-
ção Inadiável, que, de maneira mais profunda, iríamos 
falar do desdobramento da nossa, mais uma vez, tu-
multuada sessão do Congresso na última quarta-feira. 
Tenho em mãos matéria divulgada, hoje, no jornal O 
Globo, que traz a verdadeira situação em função da 
decisão tomada no Congresso com respeito à derru-
bada do veto. 

Temos de pensar que todas as nossas atitudes, 
todos os nossos atos têm consequências. Vejo que 
a bancada dos Estados não produtores não pensou 
muito na consequência dos seus atos. 

A matéria diz: 

Executada a decisão do Congresso em rela-
ção aos royalties, pelo menos 60 prefeituras 
do Estado do Rio descumprirão a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.
Nada menos que 87 municípios do Estado do 
Rio de Janeiro, ou seja, 87 de 92 Municípios, 
têm repasses dos royalties incorporados ao 
seu orçamento para a realização de investi-
mentos ou pagamento de dívidas. Desses 87, 
sessenta de imediato seriam desenquadrados 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, sujeitan-
do os prefeitos a punições severas, não só no 
âmbito administrativo, mas também no crimi-
nal. E desses 60 estima-se que 20 teriam de 
declarar falência por absoluta incapacidade de 
restabelecer o equilíbrio orçamentário sem a 
presumida receita dos royalties. 
Não se trata, portanto, de uma disputa por re-
cursos excedentes. 

Quero, como disse, de maneira mais profunda, 
tratar e reforçar a questão do ICMS, que hoje é cobra-
do no destino, não na origem, o que já traz grandes 
prejuízos para o Estado do Rio de Janeiro. Quando 
houve a excepcionalização da arrecadação do ICMS, 
o ICMS do petróleo passou a ser cobrado no destino, 
não na origem, o que já trouxe, como eu disse, preju-
ízos ao Rio, e o que foi arrecadado com os royalties, 
desde essa excepcionalização, já é vinte vezes menos 
se o Rio arrecadasse o ICMS do petróleo produzido 
no seu território.

Mas, dando sequência e seguindo o roteiro do 
discurso, quero lembrar que iniciamos os trabalhos, 
neste ano de 2013, com uma extensa pauta de ma-
térias consideradas prioritárias, notadamente as que 
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compõem a agenda econômica e federativa. Desta-
co, como exemplo de temas de interesse federativo, a 
complementação e também a remodelagem do ICMS 
interestadual – inclusive, o Senador Inácio Arruda, que 
me antecedeu, também falou sobre isso –, a fixação 
da nova regra de rateamento dos recursos do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE) e a questão dos 
royalties também, que, neste momento, se constitui 
num ponto de conflito, o qual sabemos bem quando 
e por que começou. Mas não podemos prever quanto 
terminará. A maioria aqui dava como certa e, realmen-
te, aconteceu a derrubada do veto presidencial sobre 
os royalties do petróleo.

Já que é uma situação que parece inevitável, 
vamos ter os desdobramentos dessa questão, cer-
tamente a solução será morosa, prejudicando ainda 
mais os Estados e os Municípios produtores, que tanto 
necessitam dos recursos dos royalties.

Sabemos que a motivação maior para essa con-
tenda é a necessidade de os Estados e Municípios ad-
quirirem receitas imediatas. Como já falei aqui, nunca 
deixamos de discutir a redistribuição dos royalties, nun-
ca nos negamos a discutir a redistribuição dos royalties 
dentro do pré-sal, para o futuro. Só que, com a derru-
bada do veto, por questões aqui citadas, há necessi-
dade de os Estados e também os Municípios obterem 
recursos. Então, trabalhou-se dessa forma para que 
se tivesse, já hoje, acesso aos royalties dos campos já 
licitados. A ideia se fortaleceu e, assim, movidos pelo 
imediatismo e pelo oportunismo, as bancadas dos Es-
tados não produtores de petróleo se movimentaram 
no sentido de tirar dos entes produtores a maior parte 
da receita dos royalties. Como são maioria absoluta 
aqui e lá, na Câmara, o conflito tornou-se inevitável; e 
também a derrota dos Estados produtores, inevitável. 

É lamentável que tenhamos chegado a esse pon-
to, pela incapacidade de resolvermos essa questão de 
forma democrática, civilizada, fraterna e, principalmen-
te, aos olhos dos princípios federativos. Não nos pa-
rece democrático esta Casa de leis, de política, tomar 
uma decisão sustentada num ato de força da maioria 
contra uma minoria que aqui representa os Estados 
do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Nossos Estados, como disse, concordaram com 
a distribuição universal dos royalties dos novos campos 
do pré-sal, contratados daqui para frente, desde que 
respeitados os nossos direitos. Tanto é assim que essa 
questão já sofreu vetos presidenciais por duas vezes, 
além do que foi motivo de advertência da Presidenta 
Dilma aos prefeitos na marcha, dizendo que eles lu-
tassem pelos royalties dos contratos futuros, porque, 
nas palavras da Presidenta, “o nosso País respeita 
contratos.” Mesmo assim, as bancadas dos Estados 

não produtores preferiram rasgar a Constituição, como 
também o próprio Regimento, porque, mais uma vez, a 
sessão do Congresso atropelou a Constituição e tam-
bém o Regimento Interno. Não foi concedido à minoria, 
neste caso, neste momento, do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo, colocar todas as questões de ordem 
que havia para aquela sessão.

O Presidente do Congresso alegou que a pri-
meira meia hora da sessão é para manifestação dos 
Parlamentares. Ali não está se falando de questões 
de ordem, porque as questões de ordem têm que ser 
totalmente esgotadas antes que a sessão possa pros-
seguir; e não nos foi dado esse direito. O Regimento 
também diz que cada Parlamentar teria até vinte mi-
nutos para falar e o Presidente determinou que fosse 
apenas cinco minutos.

Quem decide o tempo que vai falar é o orador. 
Eu tenho vinte minutos. Contando com a condescen-
dência do Presidente em exercício, eu posso ter até 
um pouco mais, mas se eu quiser, desses vinte, usar 
dez, eu uso dez. Se eu quiser usar cinco, eu uso cinco. 
Agora, o Presidente tem autoridade para cortar? Não, 
não tem. Para determinar que eu venha, dos vinte, fa-
lar só cinco? O Presidente não tem essa autoridade. 
Nenhum presidente tem essa autoridade. 

Então, por essa razão, a Bancada do Rio de Ja-
neiro já tinha decidido que não iria votar, nós já tínha-
mos decidido que não iríamos participar da votação dos 
vetos, que iríamos abandonar o plenário no momento 
da votação. Só que essa atitude do Presidente nos le-
vou a adiantar isso. No momento em que o Presidente 
não quis conceder ao Senador Lindbergh seus vinte 
minutos de direito, decidimos abandonar o plenário. 
Não votamos. Por que a decisão de não votar? Porque 
pensamos ou pensávamos, naquele momento, que o 
nosso voto iria legitimar aquilo que nós já estávamos 
considerando ilegítimo, que era a própria sessão do 
Congresso, naquela ocasião. 

Mesmo assim, foi no atropelo, foi-se passando o 
rolo compressor para se chegar à derrubada do veto 
que, como já li aqui, traz consequências drásticas 
para o Estado do Rio de Janeiro, para o Espírito San-
to, para os prefeitos, enfim, para a população. Então, 
consideramos isso uma violência sem precedentes, 
um conflito que, de repente, nunca se registrou na 
história republicana. 

Não é só no campo da organização política que 
essa questão repercute, não é só no campo da orga-
nização política, repito. A atitude das bancadas dos 
Estados não produtores no Congresso é altamente 
prejudicial não apenas aos Estados do Rio de Janei-
ro e do Espírito Santo, mas ao País como um todo. A 
imagem que o Congresso Brasileiro está passando 
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aos investidores é a de que aqui não se respeitam as 
regras do jogo, de que elas são mudadas com o jogo 
em andamento e de que não há segurança jurídica 
alguma em nosso País. 

Estamos passando por um momento de dificulda-
des em nossa economia. O País necessita incrementar 
a sua atividade econômica, retomando seu crescimento. 
Para isso, precisamos encorajar os investidores e as 
empresas nacionais e internacionais. Precisamos ofe-
recer a eles a segurança jurídica de que seus negócios 
não sofrerão mudanças que lhes causem prejuízos. 

Vemos aí o Ministro Guido Mantega correndo atrás 
de investidores estrangeiros, num esforço incomum, 
tentando reverter a situação do baixo crescimento do 
PIB nacional, já chamado de forma injuriosa e irônica 
de “pibinho”. Já tem sido alvo de charges, de piadas, de 
comentários. Mas está aí o Ministro fazendo o seu pa-
pel, buscando os investidores, tentando resolver a crise.

A exploração do nosso pré-sal precisa avançar. 
Precisamos transformá-lo em riqueza de fato, em re-
cursos para investirmos na educação, no desenvolvi-
mento de novas tecnologias, enfim, no bem-estar da 
nossa população. É justo.

Eu reforço aqui: o pré-sal, essa nova riqueza 
maravilhosa, deve ser para o nosso País avançar. Es-
tamos aqui discutindo essa questão de redistribuição 
de royalties no que já foi assinado. Se o Governo licitou 
alguns campos, antes mesmo de saber exatamente o 
que tinha, e, depois, sabendo o que tinha, suspendeu 
os leilões, mudou o sistema, e chegamos aonde che-
gamos, não é culpa do Rio de Janeiro, não é culpa do 
Espírito Santo.

Então, nós temos que pensar isso com seriedade, 
com verdade, porque especialistas internacionais já di-
zem que o pré-sal que estava se pensando em 2020, 
2025, talvez nem em 2030 o Brasil consiga aproveitar 
essa riqueza, por causa da nossa própria burocracia, 
por causa da própria maneira como tratamos as coisas. 
Quer dizer, é uma vergonha também para o nosso País.

Mesmo assim, eu quero chamar a atenção de to-
dos os Líderes, dos Senadores, dos Deputados, para 
dizer que a solução mais acertada na repartição dos 
royalties está em nossas mãos, está em nossas mãos.

Derrubar o veto dos roytalties não foi o melhor 
caminho pelo qual devíamos seguir. Sem uma nego-
ciação justa, que contemple o interesse de todos os 
produtores e os não produtores, a questão não se es-
gotará, não se encerrará, e todos nós sabemos disso. 
Ela será levada imediatamente ao Supremo Tribunal 
Federal, tornando-se, assim, um trauma a mais para 
o nosso já sofrido pacto federativo. É preciso que haja 
compreensão das lideranças que representam as ban-
cadas estaduais no Congresso de que a derrubada do 

veto não é uma garantia de distribuição igualitária dos 
recursos para todas as Unidades da Federação, pois a 
última palavra estará com o Supremo Tribunal Federal.

Por que farão isso agora?
Vendo aqui o meu amigo Senador Magno Malta 

e prestando atenção aos seus inflamados discursos 
em defesa do seu Estado, o Espírito Santo, lembro-me 
de que colocaram – e o povo se fez acreditar, Senador 
Magno Malta – que royalty é petróleo. E royalty não é 
petróleo, como V. Exª falou em vários pronunciamentos. 
Não é petróleo, é uma compensação, incluindo não só 
a compensação no caso do passivo ambiental, mas 
também do próprio ICMS que deixou de ser recolhido 
na origem para ser recolhido no destino.

Então, trago aqui esta discussão. Já que estão 
querendo redistribuir os royalties ou retirar parte dos 
royalties, que são nossos por direito, então vamos tra-
tar disso, vamos voltar o ICMS para ser cobrado na 
origem. Para nós é muito melhor! Eu tenho certeza de 
que para o Estado do Rio de Janeiro é muito melhor 
que ICMS seja cobrado na origem, e não no destino 
como é hoje. Nós já perdemos. 

Ao longo de 25 anos, o que o Rio de Janeiro arre-
cadou com os royalties, como compensação ambiental 
– e também com a perda de receita do ICMS –, é vinte 
vezes menos do que ele teria arrecado com o ICMS. 
Então, o Rio de Janeiro já vem sofrendo. Eu nem vou 
colocar no campo do sofrimento. Esse sofrimento foi 
em favor de todos, hoje todos os Estados que conso-
mem o petróleo tem o ICMS arrecado em seu destino.

Então, se fosse um pacto em favor dos outros 
Estados, eu diria que o Rio de Janeiro já está fazendo 
a sua parte há muito tempo! Há muito tempo o Rio de 
Janeiro já vem fazendo a sua parte: o ICMS não é co-
brado onde o petróleo é produzido. E o Rio de Janeiro 
produz 80% do petróleo nacional. 

Oitenta por cento, ou mais, do petróleo nacional 
é produzido no Estado do Rio de Janeiro! 

E a Constituição é muito clara quando diz, no 
art. 20, § 1º: 

É assegurado, nos termos da lei, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 
a órgãos da administração direta da União a 
participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica ou de 
outros recursos minerais, no respectivo terri-
tório, plataforma continental, mar territorial ou 
zona exclusiva, ou a compensação financeira 
por essa exploração.

Isso está aqui no art. 20, § 1º, da nossa Cons-
tituição!
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Então, está muito claro. Vamos pensar nisso. 
Por que continuar com a excepcionalização do 

ICMS se estão mudando a distribuição dos royalties? 
Vamos ver, então, proporcionalmente o que está 

sendo retirado. Vamos votar proporcionalmente uma 
parte! Eu não sei! Eu sei que nós que buscar a solu-
ção. Do jeito que está ai não é bom para ninguém. Isso 
traz uma instabilidade jurídica. Fere o ato jurídico per-
feito, porque contratos já foram assinados, campos já 
foram licitados, existe trabalho em andamento. Então, 
isso não é bom para ninguém.

Então, eu quero trazer isso. O royalty é uma receita 
originária face a compensação financeira da exploração 
em seu território de um bem, de um produto sobre o 
qual não incide ICMS. Essa é a origem do problema. 

Então, eu quero aqui finalizando – e devo usar 
totalmente o meu tempo, Sr. Presidente ou até um 
pouco menos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Mas se quiser...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Mas certamente eu sei que contaria com a sua paci-
ência e também com a sua compreensão. Mas vamos 
pensar nisso. 

A Sessão do Congresso... Nós já entramos com 
um mandado de segurança – e sou também um dos 
que assinaram o mandado de segurança que está no 
Supremo – para anularmos essa sessão, para derru-
barmos essa sessão do Congresso em que foi votado 
o veto. Estamos trabalhando nisso. Mas, ainda que isso 
não aconteça, nós vamos continuar a luta. 

E eu ouvi de companheiros aqui do próprio Sena-
do, no dia da sessão do Congresso Nacional, dizerem 
o seguinte: “Olha, Eduardo, nós vamos para a sessão 
do Congresso agora. Você faz o seu papel e nós va-
mos fazer o nosso, porque não tem jeito, vai para o 
Supremo.” E alguns até me confidenciaram – não vou 
citar nomes, jamais faria isso – que acreditam que no 
Supremo o Rio de Janeiro e o Espírito Santo vão ven-
cer. E eu também acredito que o Supremo, guardião 
da Constituição, vai ser levado pela letra, pelo que está 
escrito, pelo que está definido na nossa Constituição; 
não vai ser levado por paixões, por emoções, como 
nós temos visto. Na verdade é isso mesmo: paixões, 
emoções, um discurso que agrada, um discurso que 
soa muito bem ao ouvido dos eleitores, porque, na 
situação que está, qual é o eleitor que não gosta de 
ouvir que o seu representante está buscando trazer 
mais recursos para o seu Estado. Claro! É um discurso 
que agrada. Agrada aos eleitores, inflamado de paixão, 
mas, na verdade, o que vale é a Constituição. E, pela 
Constituição, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são 
detentores dos direitos dos royalties. O Rio de Janeiro 

não é egoísta, não é mesquinho, não quer ficar com 
tudo para si.

Encerrando, repito que vamos discutir a redistribui-
ção dos royalties para o futuro, do pré-sal para frente. 
O assinado, o licitado, esse é ponto de que jamais o 
Rio de Janeiro vai abrir mão. Não tem negociação, não 
tem conversa, porque é direito, é ato jurídico perfeito, 
e nós não vamos aceitar que ele seja desrespeitado. 

Então, quero dizer isto a todos. E vamos trazer 
o ICMS de volta para a origem. Para o Rio de Janeiro 
seria excelente.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Esse foi o Líder do PRB, Senador Eduardo Lopes, 
fazendo a defesa dos direitos do seu Estado.

Passamos a palavra neste momento ao próximo 
orador inscrito. O Senador Ricardo Ferraço não está. 
Falará o Senador Sérgio Souza.

Senador Sérgio Souza, permita só que eu leia um 
comunicado que pediram que fosse lido com quatro 
Parlamentares em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa, como membros titulares, 
os Senadores José Pimentel e Walter Pinheiro, em 
substituição aos Senadores Acir Gurgacz e Rodrigo 
Rollemberg; e, como membros suplentes, a Senadora 
Ana Rita e os Senadores Acir Gurgacz, Angela Portela 
e Rodrigo Rollemberg, em substituição aos Senadores 
Eduardo Lopes, Walter Pinheiro, Zeze Perrella e Lídice 
da Mata, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória n° 608, de 2013, 
conforme o Ofício n° 44, de 2013, da Liderança do PT 
e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 044/2013 – GLDBAG

Brasília, 11 de março 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 608/2013 os senadores rela-
cionados na tabela abaixo.

Titulares
José Pimentel
Wellington Dias
Walter Pinheiro
Inácio Arruda
Suplentes
Ana Rita
Acir Gurgacz
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Ângela Portela
Rodrigo Rollemberg
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-

co de Apoio ao Governo
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência designa, como membro titular, 
o Deputado Severino Ninho, em substituição ao De-
putado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 608, de 2013, conforme o Ofício n° 29, de 2013, 
da Liderança do Partido Socialista Brasileiro – PSB na 
Câmara dos Deputados.

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

É o seguinte o Ofício:

OF. B/029/13.

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do De-

putado Severino Ninho (PSB-PE), como titular, da Me-
dida Provisória nº 608, de 2013, “Dispõe sobre crédito 
presumido apurado com base em créditos decorren-
tes de diferenças temporárias oriundos de provisões 
para créditos de liquidação duvidosa nas condições 
que estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito 
e instrumentos emitidos por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, para composição de seu patrimônio 
de referência, e altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010”, em substituição ao Deputado Beto Albu-
querque (PSB-RS).

Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquer-
que Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designou o Deputado Glauber Braga, 
como membro titular, em substituição ao Deputado Luiz 
Noé, e a Deputada Janete Capiberibe, como membro 
suplente, em substituição ao Deputado Glauber Braga, 
para integrarem a Comissão Mista Permanente sobre 
Mudanças Climáticas – CMMC, conforme o Ofício n° 
31, de 2013, da Liderança do Partido Socialista Bra-
sileiro – PSB na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. B nº 31/13

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos De-

putados Glauber Braga (PSB-RJ), como titular, e Ja-
nete Capiberibe, como suplente, da Comissão Mista 

Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, em 
substituição aos já indicados.

Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquer-
que, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a palavra o nobre representante do PMDB pelo 
Paraná, o atuante Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente. 

Boa tarde aos telespectadores da TV Senado, 
aos ouvintes da Rádio Senado. Boa tarde aos Srs. e às 
Srªs Senadoras. Boa tarde a todos aqueles que acom-
panham a sessão do Senado Federal no dia de hoje.

Sr. Presidente, hoje, para mim, foi um dia muito 
realizador. Desde cedo, houve uma atividade intensa, 
principalmente na Comissão de Assuntos Econômicos, 
onde aconteceu um debate profundo no que diz res-
peito a diminuirmos a burocracia tributária no País, ali 
discutindo uma alíquota única para o ICMS. Entre os 
presentes, estava o Secretário de Estado da Fazenda 
do Estado do Paraná, Luiz Carlos Hauly –, e a Comis-
são de Meio Ambiente.

Eu vim aqui especialmente para tratar de uma 
reunião que tivemos da Frente Parlamentar Pró-TR-
Fs, para a criação dos Tribunais Regionais Federais 
no Brasil, que aconteceu hoje, a partir das 11 horas, 
no plenário da Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, com a presença de inúmeros 
Parlamentares. Cito aqui os paranaenses: a Deputada 
Rosane Ferreira, o Deputado Osmar Serraglio, o De-
putado Sciarra, o Deputado Sandro Alex, o Deputado 
Sérgio, recém-chegado de Foz do Iguaçu, o Deputado 
Meurer. Enalteço a coordenadoria, pela Câmara dos 
Deputados, dessa Frente Parlamentar do Deputado 
Amauri Teixeira, do PT, da Bahia. Também estavam 
inúmeros Deputados da Bahia, de Minas Gerais, do 
Acre, de Rondônia, de várias unidades federativas do 
Brasil, que têm o interesse direto com relação à criação 
dos Tribunais Regionais Federais no Brasil.

Antes do início da nossa reunião da Frente Par-
lamentar, da qual tenho o privilégio e o prazer de ser o 
coordenador, pelo Senado Federal, o Deputado Amauri 
Teixeira e eu estivemos numa reunião rápida, mas de-
cisiva com o Presidente da Câmara dos Deputados, o 
Deputado Henrique Alves, que reafirmou o seu com-
promisso em pautar a PEC nº 544 no plenário da Câ-
mara. Ele levou, hoje, à tarde, ao Colégio de Líderes da 
Câmara dos Deputados esse compromisso assumido 
conosco, No final da manhã, no meio da tarde, esse 
compromisso era tratado no Colégio de Líderes, para 
que fosse pautada a PEC nº 544, que cria os Tribunais 
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Regionais Federais dos Estados do Paraná, de Minas 
Gerais, da Bahia e do Amazonas. 

E agora há pouco recebi a notícia de que o Colé-
gio de Líderes da Câmara dos Deputados, Senadora 
Vanessa Grazziotin, pautou para amanhã a PEC nº 
544, no plenário da Câmara dos Deputados.

Talvez amanhã – é a minha esperança e vou estar 
lá, presenciando este momento –, nós vamos ver o tão 
sonhado sonho se tornar realidade, Senador Roberto 
Requião, que é vermos criados os Tribunais Regionais 
Federais pela PEC nº 544, uma luta que começou aqui, 
no Senado Federal, lá em 2001, e depois de quase ou 
mais de dez anos, mais de dez anos, na Câmara dos 
Deputados, ela chega com força ao plenário.

Há um apelo que não há precedentes, da ne-
cessidade da defesa de que é viável e, mais do que 
isso, de que nós teremos o jurisdicionado, de forma 
completa, atendido.

Eu recentemente lancei uma nota técnica, de-
fendendo a criação dos Tribunais Regionais Federais, 
mostrando que é possível e que é mais econômico do 
que criar 120 cargos de desembargador, que é o que 
quer o anteprojeto encaminhado ou o que está em vias 
de ser encaminhado ao Congresso Nacional, e que 
há uma eficiência na aplicação da justiça muito maior 
do que nós criarmos 120 cargos de desembargador.

E hoje nós tivemos a presença de inúmeros juí-
zes federais de todas as regiões do Brasil, inclusive da 
1ª Região, ou seja, aqui de Brasília, dizendo que não 
é mais possível da forma como está a estagnação do 
TRF1 e que, quando foi criado, com seus pouco mais 
de 15 cargos de desembargador, tinha um pouco mais 
de três dezenas de varas federais, hoje tem pouco 
mais de 30 cargos de desembargador, o TRF1, mas 
tem quase 500 varas federais espalhadas no âmbito 
da atuação do TRF1, que vai desde Minas Gerais até 
o Estado do Amazonas, do Amapá, do Acre, de Ron-
dônia, de Roraima, do Maranhão, do Mato Grosso, do 
Goiás, da Bahia.

Então, nós estamos demonstrando, Sr. Presiden-
te, através dessa nota técnica, que é a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 544, que tramita na Câmara 
dos Deputados, que ela é, sim, viável e mais econô-
mica. E o próprio STJ, no ano passado, nos deu o im-
pacto orçamentário-financeiro, às vésperas do último 
ato público que promovemos em favor da criação dos 
tribunais regionais federais.

Quero também, Sr. Presidente, enaltecer a pes-
soa do ex-presidente da OAB do Estado do Paraná, 
José Lúcio Glomb; do ex-presidente da Apajufe, que 
é a Associação dos Magistrados Federais, o Furlan; 
também do Mario Procopiuk, Professor da Universidade 
Católica do Paraná, pela colaboração para a produção 

deste material, que demonstra a necessidade – mais 
do que isso –, a viabilidade da criação dos tribunais 
regionais federais no Brasil.

Quero agradecer também a todas as entidades 
do Estado do Paraná que se fizeram presentes, no dia 
de hoje, a este ato público, como, por exemplo, a Fe-
deração das Indústrias; a Fecomércio; a Associação 
Comercial do Paraná, pela pessoa do Odone; a nos-
sa companheira e amiga Carmem Murara, do Grupo 
GRPCom, um grupo de comunicação que tem dado 
uma cobertura espetacular a este fato, que é a cria-
ção do Tribunal Regional Federal; o Presidente atual 
da OAB, Seção Paraná, o Juliano Breda, que é nosso 
amigo; membros do Conselho Federal da OAB, como, 
por exemplo, Flávio Pansieri; e outros membros, de 
outros Estados, do Conselho Federal da OAB que 
estiveram presentes no dia de hoje; o Biscaia, da Fe-
taep. Eu também gostaria de registrar a presença da 
assessoria de todos os senhores parlamentares que 
estiveram à frente deste trabalho.

Mas, Sr. Presidente... 
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Senador Sérgio.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Um 

aparte à Senadora Vanessa Grazziotin, que também 
é uma guerreira pró-criação dos TRFs no Brasil, em 
especial o de Manaus, no Amazonas.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Perfeitamente. Conversávamos há pouco, o Sena-
dor Randolfe, o Senador Requião, o Senador Pedro 
Simon, a respeito disso, enquanto V. Exª discursava. 
E dizia o Senador Requião que esses projetos são 
muito antigos. De fato, são muito antigos. Essa PEC 
que a Câmara deverá votar amanhã – eu espero, efe-
tivamente, que vote – não é a mais antiga. Existiam 
outros projetos prevendo a criação. Mas, Senador Sér-
gio Souza, sou daquelas que diz que a persistência é 
um dos maiores atributos do ser humano. Quando a 
persistência não abandona o ser humano, ela se trans-
forma em realidade. Eu não tenho dúvida nenhuma de 
que é muito importante essa luta que V. Exª abraçou 
desde que chegou a esta Casa. É exatamente esse 
grupo de Parlamentares que fala, no dia a dia, a res-
peito desse assunto que vai permitir uma vitória que 
eu não vejo como longe. É uma vitória que está muito 
próxima, porque, afinal de contas, quando falamos em 
criar novos Tribunais Regionais Federais, nós esta-
mos falando daqueles processos que não andam, do 
povo mais humilde, que estão parados. É disso que 
nós estamos falando. Nós estamos falando em levar 
a Justiça para os Estados que têm carência, que têm 
muita carência. Então, eu quero apenas cumprimentar 
V. Exª, que tem um projeto separado, já aprovado aqui 
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no plenário, que cria somente o TRF do Paraná. Eu 
tenho um projeto que cria o TRF do Amazonas. Outros 
Senadores têm outros projetos criando outros, mas 
existe este que abrange vários e que é o mais impor-
tante. Então, espero...

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Está mais adiantado.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Exatamente. Está muito mais adiantada a tramita-
ção, porque já passou por aqui e agora está lá. Espero 
efetivamente que seja aprovado. Eu solicitei o aparte a 
V. Exª apenas para fazer um reconhecimento público 
da importância que o senhor tem tido nessa luta pela 
criação dos TRFs. Então, parabéns! Às vezes, quando 
eu não falo no assunto, é exatamente o senhor quem 
chega e diz: “Senadora, vamos falar sobre isso hoje, 
vamos fazer?” E nós vamos fazer grandes movimen-
tações neste ano.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Vamos.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Até por sugestão de V. Exª, vamos realizar debates 
no Brasil inteiro ou, pelo menos, em algumas capitais 
do Brasil, para discutir não só com os magistrados, não 
só com os juízes, mas também com a população, com 
a sociedade a importância da criação desses TRFs. 
Parabéns, Senador Sérgio!

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senadora Vanessa.

Eu tenho dito, Senadora, que sair na foto é fácil. 
O duro é construir a oportunidade para haver a foto.

Essa questão dos TRFs não começou comigo, 
não começou com V. Exª. Começou com outros tantos 
Parlamentares que já passaram pelo Legislativo e não 
estão mais aqui, mas continuou conosco.

Quando eu cheguei ao Senado, esse tema se 
tornou uma bandeira, e nós tentamos construir isso, 
criando a frente parlamentar. Quando conversávamos 
com o Poder Executivo, eles diziam: “Mas isso não 
cabe no Orçamento. Estamos vivendo uma crise.” E 
nós demonstramos, através do impacto orçamentário 
financeiro, que foi difícil colher do Superior Tribunal de 
Justiça – mas nos deu –, que isso cabe dentro do Or-
çamento do próprio Judiciário, que não vai ferir a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Nós pudemos mostrar ao 
Governo Federal que há viabilidade financeira para a 
implantação dos TRFs.

Conversamos com os governadores, com os pre-
feitos das capitais onde vão ser instalados os tribunais 
para que eles viabilizem os prédios para isso.

Colocamos no PPA, através de uma emenda do 
Senador Walter Pinheiro, como autor do PPA, R$300 
milhões para constar uma rubrica dentro do PPA, uma 

anotação. Se não estiver no PPA, nós sabemos que 
não se pode criar.

Então, muito tem sido feito nos últimos anos, 
especialmente no ano de 2012 e, agora, no ano de 
2013 com relação aos TRFs. Eu gostaria de explicar 
por que, afinal, para quem serve os TRFs e qual é a 
importância de criar esses tribunais no Brasil, porque 
temos falado bastante da criação dos tribunais regio-
nais federais, mas, às vezes, o cidadão está distante 
dessa realidade e não entende qual é a essencial ne-
cessidade da criação.

Só para os senhores e as senhoras terem uma 
ideia, 80% de todos os processos que tramitam hoje 
na Justiça Federal, nos tribunais regionais federais, são 
processos de natureza previdenciária. É a aposenta-
doria do cidadão, sem exceção. Toda a aposentadoria, 
uma vez indeferida pelo INSS e não admitida em juízo 
de primeiro grau, tem que ser recorrida a um tribunal 
de segundo grau, e o tribunal de segundo grau, que é 
onde você tem o direito de ver a sua prova reexami-
nada é o Tribunal Regional Federal.

Repito: o cidadão do Acre, o do Amapá, o de 
Rondônia, o do Paraná, o da cidade de Umuarama, se 
quiser buscar a prestação jurisdicional, ele tem que se 
deslocar até Porto Alegre, através do seu advogado, 
para distribuir um memorial ao Juiz, para fazer uma 
sustentação oral. E nós sabemos o quanto é importante 
a presença do advogado nesses processos.

Atualmente, Sr. Presidente, existem apenas cinco 
tribunais regionais federais no Brasil e um deles está 
aqui em Brasília e ocupa sozinho quase que 80% do 
território brasileiro; não da população, mas do territó-
rio. O tribunal do sul tem um que é com sede em Porto 
Alegre, que pega Santa Catarina e Paraná; um tribunal 
no Centro-Oeste, que é este de Brasília; um tribunal no 
Sudeste, que é no Estado de São Paulo; um no Esta-
do do Rio de Janeiro, pegando, também, o Estado do 
Espírito Santo, Senador Malta, e outro no Nordeste, 
em Pernambuco, na cidade de Recife. São esses os 
tribunais espalhados pelo Brasil.

Nós estamos sugerindo criar mais quatro tribunais 
regionais federais: um no Estado do Paraná, outro no 
Estado da Bahia, outro em Minas Gerais e também no 
Estado do Amazonas.

Há necessidade de criarmos, pelo menos, mais 
esses quatro tribunais, Sr. Presidente, para descen-
tralizarmos a aplicação da Justiça e para darmos a 
celeridade necessária àqueles que buscam a Justiça 
pelos seus direitos, principalmente no que diz respeito 
às pessoas menos abastadas, 

Como disse, aqueles de natureza previdenciária 
são o de maior número de processos que tramitam 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 09349 

hoje na Justiça Federal e também, por consequência, 
nos Tribunais Regionais Federais.

Sr. Presidente, a depender do local em que vive, 
o interessado tem que vir a Brasília. Como disse, isso 
desanima qualquer cidadão. Imaginem aquele cidadão 
que tem direito a uma aposentadoria, e essa aposen-
tadoria não ultrapassa o salário mínimo. Como ele vai 
pagar? Normalmente o advogado busca o direito des-
se cidadão e cobra em percentual sobre o salário a 
receber no futuro. Ele presta o serviço numa conta de 
risco, ele não tem nenhum retorno de imediato. Caso 
ganhe o cidadão que está buscando esse seu direito 
previdenciário a ser acolhido, ele recebe um percen-
tual sobre esses valores futuros. Agora, quanto é que 
não fica o percentual a ser comprometido do salário 
futuro se o advogado tem que vir despachar em Bra-
sília, saindo do interior de um Estado do Norte ou de 
qualquer Estado que esteja distante de um TRF?

Então, Sr. Presidente, eu não tenho dúvidas des-
sa necessidade.

É certo que o processo eletrônico, o seu proto-
colo vem até aqui, mas o seu advogado não vem. Nós 
sabemos da importância de o advogado despachar um 
memorial diretamente com o juiz, de subir à tribuna 
e defender os interesses do seu cliente. Esta é uma 
obrigação do advogado, do causídico. E nós sabemos 
dessa importância, Sr. Presidente.

Então, eu tenho dito, em alto e bom som: é pos-
sível sim criarmos os TRFs no Brasil. Inclusive o ofício 
do ex-Presidente do STJ, Ari Pargendler, encaminhado 
à Frente Parlamentar Mista de Criação dos TRFs, no 
ano passado, é categórico em afirmar que há espaço, 
sim, dentro do orçamento da Justiça Federal e que não 
fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Peço vênia para ler um trecho do ofício do ex-
-Presidente do STJ, Ari Pargendler:

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, a 
criação dos TRFs, utilizando-se a metodologia 
legal do parágrafo primeiro do art. 20 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, combinado com 
a resolução do CNJ nº 26, de 2006, está em 
conformidade com o § 1º, do art. 17, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, uma vez que há 
margem de expansão, fixada no anexo II, item 
1.2 da LDO, aprovada em 2012, onde constam 
R$17,6 bilhões [esses são os recursos da Jus-
tiça Federal] comporta as despesas projetadas.

Diante do então, o Presidente do STJ, Sr. Presi-
dente Paim, pelo que ele disse, os recursos aportados 
no orçamento do Judiciário comportam as despesas 
para a criação dos nossos quatro tribunais regionais 
federais, porque a nota técnica, encaminhada pelo 

STJ, foi específica neste sentido, dizendo que o orça-
mento aproximado de R$360 milhões cabe dentro do 
orçamento da Justiça Federal, para implantação de 
quatro TRFs no Brasil.

Então, Sr. Presidente, venho mais uma vez à tri-
buna do Senado Federal fazer esta reflexão sobre a 
importância da criação dos tribunais regionais federais 
e, mais do que isso, contar um pouco de como foi a 
nossa luta na frente parlamentar pró-criação dos TRFs 
e o resultado do nosso ato público promovido hoje, no 
plenário da CCJ, na Câmara dos Deputados. Resultou 
num compromisso reassumido pelo Presidente da Câ-
mara, Deputado Henrique Alves, em conversar com o 
colégio de líderes e isso ainda hoje. A conversa foi de 
manhã e à tarde já acontecia, e os líderes concordaram 
e está pautado para amanhã, no plenário da Câmara 
dos Deputados, a votação da PEC 544.

Faço como último apelo aos Srs. Deputados que 
compareçam amanhã, no plenário da Câmara dos 
Deputados, que votem em favor da descentralização 
da justiça, que votem em favor do jurisdicionado, por-
que estamos pleiteando aqui que o cidadão seja cada 
vez melhor atendido e que tenha o direito de ver seus 
processados serem julgados em segunda instância.

Obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senador Sérgio Souza, pelo seu pronun-
ciamento, buscando a descentralização da justiça, que, 
segundo ele, atenderá principalmente os trabalhadores 
que têm ação a receber.

Chamo à tribuna o Senador Magno Malta, como 
Líder do PR.

Enquanto ele vem à tribuna, quero registrar os 
meus dois convidados que estão na tribuna de honra.

Como eu os conheço, sempre, por Toninho e Ál-
varo, somente, eu fiz questão do cartão, para não ficar 
dizendo só dizendo “Álvaro e Toninho”: Toninho, que 
é Antônio Augusto de Queiroz, representa o Diap, é o 
Diretor de Documentação do Diap; e o Álvaro Sólon 
de França, Presidente do Conselho Executivo da Anfip. 

Estão aqui na Casa, como sempre, atuando em 
defesa dos que mais precisam. Sejam bem-vindos.

Senador Magno Malta, V. Exª é convidado para ir 
à tribuna, pelo PR, pelo tempo de 20 minutos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, aqueles que nos veem pela TV Senado, 
aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem pela 
Rádio Senado, pela Internet, Senador Paim, o que me 
traz a esta tribuna hoje à tarde é a polêmica causada 
em torno do pedido, da lista, do grito no meio da mul-
tidão, inflamando uma multidão contra uma pessoa. E 
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eu quero falar um pouco sobre a questão da cassa-
ção do registro de psicólogo do Pastor Silas Malafaia.

Avaaz é o site que publicou a pesquisa na tenta-
tiva de, nas redes sociais, extrair uma lista daqueles 
que são a favor da cassação do registro de psicólogo 
do Pastor Silas Malafaia, por conta das suas posições 
absolutamente conhecidas, por conta das posições 
absolutamente debatidas. E, neste País, por ser um 
País democrático, defendemos todos nós o direito à 
liberdade de expressão.

De forma aberta, clara, o Pastor Silas Malafaia tem 
debatido o PL nº 122, e eu também, aqui nesta Casa, 
na tribuna, na Comissão de Direitos Humanos – e tive 
o prazer e o privilégio de ser presidido por dois anos 
por V. Exª e, agora, pela Senadora Ana Rita. Temos po-
sições divergentes? Claro. E isso é a democracia. Ela 
possibilita sermos divergentes nas nossas posições, 
ela possibilita o debate. É por isso que democracia 
não é ditadura.

E o site Avaaz adentrou as redes sociais, com a 
foto, pedindo que votassem num requerimento de al-
guém que deseja ver o registro de psicólogo de Silas 
Malafaia cassado, por conta das suas posições.

O Reinaldo Azevedo, da Veja, escreve um longo 
artigo, e ele começa a fazer alguns esclarecimentos, 
os quais o esclareceram, porque ele conta que foi in-
duzido também por uma pesquisa da Avaaz, porque 
a Avaaz se tornou aquele que, no meio da multidão, 
gritou: “Crucifica-o!” E, aí, a multidão inteira começou 
a repetir sem saber nem quem ele estava mandando 
crucificar. “Que o sangue dele caia sobre as nossas 
cabeças e as cabeças dos nossos filhos.”

Num episódio recente, aqui numa universidade de 
São Paulo, uma moça passa de minissaia, alguém lá 
em cima grita, assovia, vaia, o outro apareceu, vaiou, 
e uma universidade inteira começou a vaiar e a cons-
tranger uma moça.

Depois da pesquisa no ar, um moço chamado Ri-
cardo, do seu Estado, o Rio Grande do Sul, consultou 
a Avaaz e também colocou uma pesquisa pela manu-
tenção do registro do Pastor Silas Malafaia.

O Reinaldo Azevedo, quando começa a escrever 
o seu texto – e ele pede desculpas por ser um texto 
grande –, diz: “Avaaz é um site internacional de peti-
ções, sob o comando, no Brasil, de Pedro Abramovay.” 
E diz Reinaldo Azevedo: “Está desmoralizado.” Veja o 
porquê. Sabe quem é Pedro Abramovay? É alguém 
que foi guindado ao status de gênio jurídico, quan-
do o Ministro Márcio Thomaz Bastos era Ministro da 
Justiça, e depois guindado ao posto de assessor do 
Senador Mercadante. Como gênio. Gênio das concep-
ções jurídicas! 

Mas, como Reinaldo Azevedo pergunta, eu tam-
bém pergunto: Onde está o tratado? O que ele escre-
veu? Onde é que está? Como é que prova essa inteli-
gência toda? Como é que prova essa inteligência toda?

Esse é o site que comandou a pesquisa da der-
rubada do Renan. Ele começa a falar pedindo muita 
atenção, dizendo que esse Pedro Abramovay é aque-
le que é ex-secretário da Senad, Secretaria Nacional 
Antidrogas. Foi indicado um gênio. Olha, a idade dele 
é um pouco menos do que o tempo em que tiro dro-
gado da rua. Eu tiro drogado da rua há 34 anos da 
minha vida. De menino a homem velho; de bêbado a 
traficante ferrabrás. Ele agora tem 31 anos de idade. 
É o que nós sabemos desse gênio jurídico. Represen-
ta esse site internacional que colocou essa pesquisa 
para tirar o registro de Silas Malafaia. Será que pode? 

As pessoas começaram a votar e um cidadão 
cheio de bom senso do seu Estado, o Ricardo, contacta 
a Avaaz e a Avaaz, então, também coloca a pesquisa 
a favor de Silas Malafaia. Quando chegou a 75 mil vo-
tantes, havia 50 mil querendo a cabeça do Silas, e 75, 
não, Senador Eduardo, 25 mil a mais, ele retirou do ar 
a pesquisa. E aí o Ricardo, lá do Rio Grande do Sul, lá 
do seu Estado, vai ver até que esse cara é seu eleitor, 
pelo bom senso dele, vou ler aqui, contata a Avaaz 
para entender o por quê de ter tirado a pesquisa do ar. 

Ele responde. Deixe-me ler esse trecho: “O Ricar-
do lançou no mesmo site uma petição contra a cassação 
do registro. Não é assim que as pessoas devem fun-
cionar?” escreve Reinaldo Azevedo. Este texto é dele:

No escopo da democracia, alguns fazem pe-
tição a favor de determinadas causas; outras, 
contra. Pois bem [é assim que acontece]: ante-
ontem, aconteceu o que certamente a patrulha 
não esperava: os signatários favoráveis à ma-
nutenção do registro profissional de Malafaia 
(eu teria assinado com gosto se tivesse sabido 
a tempo, mesmo discordando radicalmente 
dele nesse particular) superaram, em número, 
os que queriam cassá-lo: 65.786 contra 55.000. 
E então se deu o ato indigno.

Ricardo Rocha, o criador da petição favorável à 
manutenção do registro de Malafaia, recebeu a se-
guinte mensagem da Avaaz, dirigida e desmoralizada, 
no Brasil, por Pedro Abramovay – aí ele põe aqui – o 
Reinaldo Azevedo –: leiam com atenção!

Olá, Ricardo. 
Obrigado por criar uma petição no site da Pe-
tições da Comunidade da Avaaz. Como está 
dito nos nossos Termos de Uso, nós somos 
uma comunidade não lucrativa baseada em 
valores e 100% financiada por pequenas do-
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ações de nossos membros. Como resultado, 
nós somos requeridos por lei e pela nossa 
comunidade a apenas promover campanhas 
que visam a nossa missão. Para ter a certeza 
de que estamos fazendo isso, nós enviamos 
petições para nossa comunidade todos os dias 
para pesquisar e checar se elas são apoiadas 
pela comunidade ou não. 
Infelizmente, a maioria dos membros da Ava-
az não apoiou sua petição e, seguindo nossos 
Termos de Serviço, tivemos que removê-la de 
nosso site. Nós sentimos muito por isso e es-
peramos que isso não impeça sua participação 
ou criação de outras campanhas.

Foi só o número dos apoiadores de Malafaia ul-
trapassar, foi retirado. Então, a campanha na Avaaz só 
vale se o apoio for às ideias, às bandeiras que Pedro 
Abramovay quer.

Eu me lembro de que, quando Pedro Abramovay 
foi nomeado Secretário Nacional Antidrogas, eu fiz um 
discurso aqui após ouvir uma entrevista dele na Globo, 
dizendo que, como Presidente da Senad – Secretaria 
Nacional Antidrogas, diga-se de passagem criada no 
governo Fernando Henrique para poder gerir políticas 
públicas de prevenção no Brasil e poder ajudar a de-
belar esse mal desgraçado no País, e foi para as mãos 
de Pedro Abramovay. E, depois da desastrosa entre-
vista, Senador Requião, em que ele diz que estava ali 
para ajudar a legalizar as drogas, para trabalhar para 
não acontecer prisão de pequeno traficante... Então, 
o cara, quando fura o olho de um cara, é um pequeno 
criminoso; se furar os dois é um grande criminoso. Se 
o sujeito tomar a sua carteira e só tiver R$ 10,00, é um 
pequeno assaltante. Se tiver um milhão no seu bolso, 
ele é um grande assaltante.

As declarações desastrosas do Sr. Pedro Abra-
movay fizeram com que a Presidente Dilma o demitisse 
no dia seguinte. Ele agora comanda um site, em que 
ele pode dizer se o senhor pode permanecer na vida 
pública ou não, se o senhor pode ter um registro ou 
não, jogar as pessoas contra você ou não, da maneira 
que quiser. Ora, Paim é a favor da PEC 28! Paim é a 
favor do fator previdenciário. Todos os que são contra 
mandam o Pedro Abramovay botar uma pesquisa, ele 
bota as pessoas para votarem e incita o povo do Rio 
Grande do Sul contra o senhor: “Fora, Paim!” Amanhã 
é “fora quem”? Quem eles acharem que tem de sair 
do caminho!

E as pessoas nas redes sociais só vêem a tarja 
“Fora, fulano” e não se aprofundam, pois o Sr. Pedro 
Abramovay – vocês que estão me ouvindo – é esse que 
foi defenestrado por defender a legalização de droga 
e a não prisão de traficante no Brasil.

E mais: ele era tão gênio que chegou a ser mi-
nistro interino – olha que coisa maravilhosa – por um 
dia. Senador Randolfe, Pedro Abramovay foi ministro 
interino por um dia. Nesse dia em que ele foi ministro, 
sabe o que ele fez? Ele nomeou a mulher dele. Está 
no Diário Oficial, que está bem aí, eu me esqueci de 
trazê-lo comigo para a tribuna.

Esse é o dono do site, esse é o dirigente, o pre-
sidente, o comandante que pode acabar com a honra 
alheia. Ele pode te sujar, ele pode te limpar.

Há uma gravação, publicada pela Veja, de um di-
álogo dele... Se alguém pudesse me ajudar, pois esses 
papéis ficaram ali... Aqui está o Diário Oficial em que 
está a nomeação da mulher dele. Em seguida, já que 
ele foi ministro interino somente por um dia, quando 
saiu, mandou a mulher para a Casa Civil. E nepotismo 
só se dá aqui... Daqui a pouco, uma pesquisa sobre 
nepotismo ele não vai ter condições de colocar.

E aqui há o registro de um diálogo gravado, dele 
com o então outro servidor daquele Ministério, o ex-
-delegado Romeu Tuma Júnior. Segundo registros que 
aqui estão, que foram gravados com autorização, diz 
assim Pedro Abramovay – olha só que pérola, Presi-
dente Paim; ó, que pérola: “Não aguento mais receber 
pedidos de Dilma e de Gilberto Carvalho para fazer 
dossiês. (...) Eu quase fui preso nos aloprados” – Pe-
dro Abramovay, atual Secretário Nacional de Justiça, 
em conversa com seu antecessor, Romeu Tuma Júnior. 
Aqui ele disse que ficou escondido para não ser preso 
na confusão dos aloprados.

Aí esse cidadão é que coloca uma pesquisa. Nós 
vivemos num País onde temos liberdade de expressão. 
Eu posso falar o que eu penso, o senhor também, ainda 
que eu fale algo que não agrade as pessoas, porque 
também é possível que algumas coisas que eles falem 
não me agradem. As minhas bandeiras não agradam 
a muita gente, como agrada a um monte de gente e 
bandeiras de outros. Isso é democracia.

Silas Malafaia é oponente à pesquisa. E é o quê? 
Contra a resolução do Conselho Nacional de Psicologia 
que determina que um psicólogo de confissão cristã 
não pode reorientar ninguém sexualmente, ainda que 
essa pessoa queira. Como Silas é psicólogo, ele colo-
cou a pesquisa do seu interesse; quando aqueles que 
se acharam enfrentados, agredidos, porque veem no 
Silas Malafaia um representante das suas ideias, eles 
também criaram a campanha. E, quando a campanha 
ultrapassou, Pedro Abramovay mandou este e-mail para 
o Ricardo, do seu Estado, dizendo a ele que criasse 
outra campanha, porque o pessoal lá não concordou. E 
mais, ele vai mais além: diz que o site não existe para 
dar voz a um homofóbico. Isso é grave. Homofobia é 
quem quer matar, quem quer destruir.
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O Código Penal, nós que somos dessa Comissão, 
Senador Pedro Taques, Senador Randolfe Rodrigues, 
precisamos, na Comissão que está discutindo o Novo 
Código Penal, definir, criar este tipo: o que é homofo-
bia? Aí o senhor terá oportunidade de escrever um texto 
justo. O senhor é Relator do PL 22. Mas, sem definir 
o que é, o senhor não terá... Não quero entrar nesse 
mérito. O meu mérito é a tal pesquisa. E quem é que 
comanda essas pesquisas? O Sr. Pedro Abramovay. 

Está ali o Senador Requião. Foi esse mesmo site 
que comandou o “Fora, Renan”. E colocou a lista de 
quem votou em Pedro Taques e de quem votou em 
Renan. Eu nunca declarei meu voto. Eu queria saber 
quem violou o painel do Senado. Quem violou o painel 
do Senado? E o Senador Requião abre, é incitado nas 
redes sociais a votar, foi lá e abriu. E com o que ele 
foi surpreendido? Ele viu o Renan Calheiros votando 
contra o Renan Calheiros. Está ali o Senador Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – É 
verdade, Senador Magno Malta. Eu abri o Avaaz, e os 
nomes surgiam, numa velocidade enorme, um atrás do 
outro, no protesto contra o Renan. E eu fiquei estupe-
fato, porque, de repente, eu vi “Fora, Renan! Cassa-
ção do Renan!”, e o nome da pessoa que havia votado 
era exatamente Renan Calheiros. Eu fiquei estupefato. 
Agora, o que a gente percebe, sem entrar no mérito 
das votações que a Avaaz faz, é que as pessoas estão 
votando, de certa forma, contra os políticos, porque o 
pessoal que votou não tem nenhuma informação sobre 
o Renan, não tem nenhuma condição de julgar se ele é 
culpado ou não é culpado das supostas acusações, dos 
supostos crimes realizados. Mas é esse sentimento de 
horror à política que vai nivelando todo mundo. Político 
não presta, é um canalha por excelência. Então, “Fora, 
Renan!” é “Fora, Político do Brasil!”Eu acho que, no mí-
nimo, esse tipo de questão deveria ter o contraditório, 
a possibilidade do direito de resposta. A defesa vota a 
favor do Renan ou contra o Renan, e abre um espaço 
para o Renan fazer a sua defesa, para quem for votar 
ter a informação. Se não é uma coisa generalizada, 
uma pressão generalizada. Fora, Renan!” Amanhã é 
“Fora, Paim!” Por quê? Porque o Paim é Senador. E o 
Senador, para a imprensa nacional, tem que ser uma 
pessoa muito pouco séria.

(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 

Ou “Fora, Roberto Requião!”, mas sem que se dê à 
vítima, no caso, sem que se dê ao alvo do sistema de 
consulta a possibilidade da defesa. Não existe o con-
traditório. Isso é muito ruim.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Obri-
gado, Senador Requião. Acrescenta muito ao meu 
pronunciamento a realidade de tudo isso, mas a minha 

ousadia em vir à tribuna é porque eu tenho consciên-
cia do trabalho que eu tenho prestado a este País. E a 
minha indignação é o fato de terem tirado a pesquisa 
do ar. A minha indignação é o fato de terem exposto 
o Pastor Silas Malafaia para que 55 mil pessoas vo-
tassem – aqueles que acreditam no que ele acredita, 
nas bandeiras que ele defende, como eu acredito –, e 
Abramovay simplesmente comunica e tira do ar porque 
“esse cidadão não tem nada a ver conosco”.

Que história é essa? Que história é essa? É 
brincar com a honra alheia. Com a honra alheia não 
se brinca!

É preciso tomar providências! E não quero entrar 
no mérito da lista do Renan. Não quero entrar nesse 
mérito.

Vim a esta tribuna para chamar a atenção da po-
pulação brasileira porque, amanhã, pode ser uma em-
presa qualquer que vai ser atacada nas redes sociais. 
Vai que Pedro Abramovay não goste de fazer compras 
no Pão de Açúcar. Vai que Pedro Abramovay não goste 
da C&A. Vai que ele ache que a Coca-Cola é um lixo. 
E ele põe uma pesquisa que vai dizer: “Olha, milhões 
de brasileiros repudiam essas empresas”.

Estou falando é pensando no futuro. Pensando 
no futuro, sou a favor e sou um dos proponentes da re-
dução da maioridade penal, desde que discuto política 
nas ruas e desde a criação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. A primeira mudança se deu 18 anos 
depois, com a mudança do 240, uma mudança que 
assinei enquanto era Presidente da CPI da Pedofilia. 
Amanhã, um pedófilo qualquer pede uma pesquisa 
sobre os que acham normal abusar de criança neste 
País, põe os estrangeiros para votarem, pela Internet: 
“Fora, Magno Malta!” Por quê? Porque Magno Malta 
combate abuso de crianças. Fora por quê? Porque 
sou a favor da maioridade penal num País violento, 
onde, em cada dez crimes ocorridos, em oito há um 
homem de 16 anos, 17 anos, 15 anos que estupra, 
sequestra e mata neste País e é chamado de criança. 
Fora? Certamente, milhares votarão contra mim. E aí 
ficaremos com a nossa vida, com a nossa honra na 
mão de um site internacional dirigido pelo Sr. Pedro 
Abramovay, demitido pela Presidente Dilma, e com 
todos os seus senões.

Reitero aqui a minha solidariedade ao Pastor 
Silas Malafaia e à sua família. E foi por isso que essa 
pesquisa caiu em descrédito. Essa pesquisa caiu em 
descrédito.

Eu mesmo fui atacado duramente na Internet. 
Muita gente me dava o benefício da dúvida porque me 
conhecia, conhecia o meu trabalho, mas eles já vinham 
dentro dessa visão do Senador Requião. E eu pergun-
tava às pessoas: quem viu meu voto? Quem violou o 
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painel do Senado? Onde é que existe uma declaração? 
“Não, mas, na pesquisa aqui, eles dão a lista.”

Ora, Pedro Abramovay violou o painel do Sena-
do? Se ele disse que quase foi preso nos aloprados...

Por isso, eu encerro o meu pronunciamento, Sr. 
Presidente, revelando a minha indignação, o descrédito.

É muito importante que as pessoas leiam o Rei-
naldo Azevedo. O texto que ele escreveu é grande, 
significativo, importante. Reinaldo Azevedo disse: “Eu 
entrei e votei contra o Renan. “Votei ‘Fora, Renan’” – 
disse Reinaldo Azevedo, mas com a desculpa de que 
o site é comandado pelo Pedro Abramovay. E ele co-
meça a descrever quem é Pedro Abramovay. E ele diz: 
“Cai no descrédito, porque tem segundas intenções.”

Por isso, Sr. Presidente, eu agradeço e encerro 
o meu pronunciamento, dizendo ao meu amigo Pastor 
Silas Malafaia: força, vamos em frente!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agora, passamos a um orador inscrito.

Senador Ataídes Oliveira. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O Senador Eduardo Suplicy já havia falado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 

já falei. Permita-me apenas uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Só permita que eu faça a leitura aqui. Só um 
minutinho.

Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senadora Angela Portela. (Pausa.)
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Então, a palavra seria do Senador Ivo Cassol.
V. Exª pede a palavra pela ordem, enquanto o 

Senador Ivo Cassol vai à tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Eduardo Suplicy, pela ordem, com a 
tolerância do meu amigo Senador Ivo Cassol. 

Lembro a todos que eu só posso prorrogar a 
sessão, por orientação da Presidência, até 19h, por-
que, às 19h, nós temos que votar o Orçamento. Aí vai 
o meu apelo para que todos usem o tempo dentro do 
limite, permitindo que eu encerre a sessão para que o 
Orçamento seja votado.

Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Com a permissão 
do Senador Ivo Cassol, Presidente Paulo Paim, quero 
aqui agradecer ao Secretário da Segurança Fernando 

Grella Vieira e à Tenente-Coronel Eliane Nikoluk, que 
providenciaram todas as instruções para que possa, 
sim, efetivamente se realizar o primeiro festival em 
benefício da experiência pioneira da Renda Básica 
de Cidadania, que se realizará nesse próximo sába-
do, dia 16 de março, a partir das 14h30, no Centro de 
Eventos de Santo Antônio do Pinhal, que contará com 
a apresentação dos Racionais MC’s, do Chambinho 
do Acordeon, dos Brothers of Brazil, de Chico César 
e também do Vento Verde, do Branco e também da 
apresentação dirigida pelo dramaturgo Asdrúbal Ser-
rano da peça em que se mostrarão os efeitos da Ren-
da Básica da Cidadania para os trabalhadores rurais. 

Será um evento que agora conta com a colabora-
ção de inúmeros patrocinadores, onde teremos a orien-
tação da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar, 
para que tudo ocorra na mais absoluta tranquilidade.

Quero também agradecer à atenção do Ecad, 
para que sejam minimizados os custos para quaisquer 
despesas que, de outra forma, encareceriam o evento.

Muito obrigado, Senador Ivo Cassol, pela tole-
rância.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu que agradeço, Senador Eduardo Suplicy, 
pela brevidade do informe.

Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que, mais 
uma vez, ocupo a tribuna desta Casa, especialmen-
te neste dia, 12/3/2012, quando foi dada entrada no 
Requerimento nº 147, de 2013, do Senador Valdir 
Raupp, juntamente com a assinatura deste Senador 
que vos fala.

REQUERIMENTO

Com fundamento no inciso II do art. 336 do 
Regimento Interno do Senado Federal, re-
queremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 2, de 2013, que dispõe sobre as 
tabelas de salários, vencimentos, soldos e 
demais vantagens aplicáveis aos servidores 
civis, aos militares e aos empregados oriun-
dos do ex-Território de Rondônia integrantes 
do quadro em extinção, de que trata o art. 85 
da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e 
dá outras providências. Sala de sessões [...]

Requerimento assinado também por este Se-
nador.

Portanto, amigos e amigas, servidores públicos 
que vão ser beneficiados com a transposição. Quanto 
à transição, foi criada uma expectativa para os servi-
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dores do nosso Estado de Rondônia, Sr. Presidente, 
e, infelizmente, virou um pesadelo. 

Os servidores públicos do meu Estado criaram 
a expectativa de que, do dia para a noite, passariam 
para o quadro federal. 

Políticos andaram nos quatro cantos do Estado 
de Rondônia vendendo expectativa e criando facilidade 
e, portanto, infelizmente virou um pesadelo. Quanto a 
este pesadelo, este Senador, na época como governa-
dor, dizia que havia uma pegadinha na lei, mas mes-
mo assim alguns não acreditaram, quiseram imputar 
a mim a tentativa de atrapalhar, mas eu simplesmente 
só fui verdadeiro. 

Hoje a história é diferente, hoje a história é dife-
rente porque houve a iniciativa do Palácio do Planalto, 
houve a iniciativa do Governo Federal em um acordo 
juntamente com a Bancada e o sindicato do meu Esta-
do, e partiu o projeto. Esse Projeto de Lei nº 2, da Câ-
mara dos Deputados, que vai beneficiar os servidores 
do meu Estado: até 1981, os servidores municipais, e 
até 1987, servidores estaduais. E, ao mesmo tempo, 
nós temos ainda nesse requerimento de urgência, nos 
próximos dias, na semana que vem – se Deus quiser 
– estará em pauta, estaremos votando com isso, apro-
vando de vez e dando para os servidores a opção de 
eles definirem se querem fazer parte do quadro do 
Estado ou do quadro em extinção do Governo Federal. 

Mas, aqui nesta tribuna, há algo que ainda me 
preocupa. Não foi debatido na Mesa, mas ao mesmo 
tempo, temos que tirar essas dúvidas. Eu peço aqui à 
nossa Presidente Dilma, eu peço à Ministra do Plane-
jamento que, como compensação para o povo do meu 
Estado, assumam esses servidores até 1987, com os 
encargos sociais, porque infelizmente nos governos 
anteriores ao do Ivo Cassol não se pagava encargo 
social, se anistiava um pelo outro. E o Iperon, o Instituto 
de Previdência dos Servidores, não tem dinheiro para 
arcar com os custos de mais de R$3 bilhões.

Então, portanto, esta transposição só dará o resul-
tado positivo para o povo do Estado de Rondônia, para 
os servidores, com a vinda para o Governo Federal e o 
Governo Federal assumindo todos os encargos sociais.

A Bancada Federal esteve integrada e unida em 
cima desse propósito. 

Portanto, esperamos que essa novela termine 
nos próximos dias, e aí sim, após aprovada aqui no 
Senado, sendo sancionada pela Presidenta do Brasil. 

Então, portanto, àqueles que diziam que o Cas-
sol estava colocando o gorro de um lado, tentando, de 
alguma maneira, desestimular o outro lado, é o contrá-
rio. Eu busquei o tempo inteiro trazer a verdade à tona, 
porque ilusão não se cria, Nós precisamos ter a respon-
sabilidade de fazer projeto consistente, que na prática 

dê o direito ao servidor e não só se crie ilusão como 
foi criado nos quatro cantos no Estado de Rondônia. 

Esse prejuízo, infelizmente, para algumas pes-
soas foi fatal. Elas esperaram para poderem ir para a 
reserva e faleceram. Policiais militares deixaram de se 
aposentar e ir para a reserva e acabaram perdendo 
a vida sem terem o direito de ir para a transposição. 
Mas agora o fato é real. E nós vamos trabalhar nesta 
Casa para podermos aprovar de uma vez por todas 
nos próximos dias.

Além da transposição, Srªs e Srs. Senadores, o 
Congresso Nacional votará, em poucos dias, a Medida 
Provisória n° 595, de 2012, que reestrutura o marco 
regulatório dos portos no Brasil. Não tenho qualquer 
dúvida de que se trata de uma das matérias mais im-
portantes em tramitação no Legislativo federal, não 
somente por seus efeitos transformadores num setor 
relevante da economia, o do transporte aquaviário, mas 
também por finalmente enfrentar o verdadeiro obstá-
culo que ele vem constituindo para a competitividade 
da nossa produção agrícola e industrial.

Mas não se trata de um obstáculo qualquer. Como 
já vem sendo alertado pela imprensa e por diversos 
setores diretamente envolvidos, a situação do sistema 
portuário brasileiro é insustentável, pois ele é precário, 
é falido, é quebrado. A média mundial de espera de 
um navio para descarregamento, por exemplo, é de 
três dias. E trata-se de média apenas! Nos campeões 
mundiais de competitividade esse número será, com 
certeza, bem mais baixo. Já no Brasil, infelizmente, os 
navios esperam, no mínimo, cinco dias e meio, ou seja, 
quase o dobro, para receberem as autorizações – as 
autorizações! – de descarga expedidas por uma infi-
nidade de órgãos fiscalizadores, tais como a Receita 
Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as 
Docas e Ministério da Agricultura, para citar apenas 
os principais. Quase seis dias só para tramitar a pa-
pelada, enquanto que nos outros países o tempo de 
descarregamento do navio é de três dias.

Essa, Sr. Presidente, é uma das razões, mas não 
a única, pelas quais nossa competitividade no setor é 
tão baixa, a ponto de recente pesquisa internacional 
haver colocado o Brasil na posição de número 108, en-
tre 116 nações avaliadas no quesito, tornando o porto 
brasileiro um verdadeiro campeão mundial de falta de 
competência, de falta de estrutura e de falta de agili-
dade. Entre 116 nações, o número 108 cabe ao Brasil 
no que se refere ao tempo de descarga de produtos 
importados ou destinados à exportação.

O preço cobrado pela movimentação de cargas 
em nossos portos é muito superior ao usualmente 
pago pelo usuário no restante do mundo. Além de 
estarmos na posição de 108 entre 116 nações, ainda 
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por cima, os nossos portos brasileiros são dos mais 
caros do mundo. 

Não bastasse isso, esses usuários ainda so-
frem com uma operação antiquada, cuja ineficiência, 
somada ao excesso de burocracia, joga lá para cima 
os prazos de liberação das cargas, obrigando expor-
tadores e importadores ao pagamento de altíssimos 
valores em multas contratuais pelo tempo em que o 
navio fica parado. Isso tudo sem mencionar os imensos 
e generalizados problemas da infraestrutura logística 
que cerca os terminais de embarque e de desembar-
que, ou seja, as conexões rodoviárias e ferroviárias e 
as instalações de estocagem intermediária.

A solução é óbvia: aumentar o investimento e, 
ao mesmo tempo, reduzir os entraves burocráticos, de 
modo a obter uma operação portuária moderna, ágil 
e de baixo custo, um processo que o Brasil precisa 
executar, neste momento, com padrão de qualidade 
mundial. Mas entendo que não será possível desatar 
o nó dos portos brasileiros sem, antes, aprovar a Me-
dida Provisória nº 595, de 2012.

Inicialmente, Srªs e Srs. Senadores, não haverá 
dinheiro público suficiente para investir, na velocidade 
e no montante necessário, mas o capital privado, abun-
dante em todo o mundo neste momento, somente virá 
com um alto nível de segurança em sua alocação, o 
que somente a aprovação do novo marco poderá pro-
porcionar. Jamais haverá recursos privados disponíveis 
em ambiente de dúvidas e de insegurança. Trata-se de 
um postulado básico na ciência da atração de recur-
sos financeiros, como todos nós sabemos. Com o es-
tabelecimento do novo marco, portanto, será possível 
amealhar os cerca de R$55 bilhões indispensáveis, no 
período até 2017, para o reaparelhamento das atuais 
instalações e para a expansão da oferta de serviços 
em 42 novos terminais.

A medida provisória é importante ainda, porque 
encaminha mecanismos institucionais suficientes para 
que, finalmente, seja possível definir e organizar um 
padrão geral de fiscalização da atividade portuária, 
capaz de garantir práticas mais razoáveis de exercí-
cio do poder de polícia da União, superando, de uma 
vez por todas, as inconveniências que já descrevi, no 
início de minha fala.

Com isso, burocracia e atraso poderão ser afas-
tados em definitivo, e uma chance de competir em 
igualdade de condições poderá ser dada ao produtor 
nacional, hoje penalizado em face da concorrência, 
cujas operações se fazem com o uso de portos muito 
mais eficientes, racionais e baratos.

Com isso, inclusive, tenho esperança fundada de 
que também os portos fluviais, como os de meu Esta-
do de Rondônia, passem a ser vistos de forma mais 

integrada em relação ao sistema nacional de trans-
porte de cargas e passageiros. Ou seja, considerados 
como uma real oportunidade de fazer valer o princípio 
federativo de interiorização do desenvolvimento, não 
somente com palavras e retórica, mas com decisões 
corajosas e iniciativas concretas.

Finalizo, Sr. Presidente, por isso, conclamando 
todos meus Pares, Senadoras e Senadores, para que 
a MP nº 595, de 2012, tenha nesta Casa a acolhida e 
a aprovação que merece de nossa parte, como defen-
sores constitucionais que somos, ao mesmo tempo, da 
Federação e do progresso do Brasil.

Não podemos continuar num sistema arcaico, 
ineficiente, incompetente, burocrático e que, infeliz-
mente, anda a passo de tartaruga. Se nós queremos 
que a nossa economia, se nós queremos que o nos-
so produto seja competitivo no mercado internacional, 
temos de ter condições de escoar o nosso produto lá 
para fora, colocarmos o nosso produto em condições 
de igualdade com os demais países mundo afora.

Por essa razão os conclamo aqui, com a experi-
ência que tenho como empresário, como empreende-
dor, como ex-prefeito, ex-governador e Senador. E até 
que enfim eu vejo do Governo Federal a iniciativa de 
privatizar, não de desestabilizar os empregos já exis-
tentes, mas ao mesmo tempo de dar oportunidade de, 
quando o Governo Federal não conseguir atender à 
demanda, simplesmente passar para quem tem con-
dições e competência para poder efetuá-la.

Por isso, quero aqui parabenizar a Presidente 
Dilma e sua equipe pela iniciativa e pela oportunidade 
de dar um País cada vez melhor e maior.

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

RS) – A Presidência agradece o Senador Ivo Cassol, 
que falou por 11 minutos, num apelo que fiz para que 
cada um fale, no máximo, 10 minutos.

De imediato, então, o Senador Randolfe, como 
Líder do PSOL.

Senador Randolfe Rodrigues, enquanto V. Exª vai 
à tribuna, vou ler os seguintes requerimentos:

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Por força do Ofício, a Senhora Presidente da 
República adotou, em 8 de março de 2013, e publicou 
no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, a Medida 
Provisória n° 609, de 2013, que reduz a zero as alí-
quotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins, 
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação incidentes sobre a receita decor-
rente da venda no mercado interno e sobre a impor-
tação de produtos que compõem a cesta básica, e dá 
outras providências.
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Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução n° 1, 
de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 
10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Co-
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

São os seguintes membros:

Senadores

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

Titulares Suplentes
Eunício Oliveira Ana Amélia
Francisco Dornelles Kátia Abreu
Sérgio Petecão Romero Jucá
Paulo Davim
Ricardo Ferraço 

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

Titulares
Suplentes
José Pimentel Humberto Costa
Ana Rita Angela Portela
Paulo Paim Vanessa Grazziotin
Lídice da Mata Eduardo Lopes

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares Suplentes
Lúcia Vânia Wilder Morais
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Bloco Parlamentar União e Força  
(PTB/PR/PSC/PPL)

Titulares Suplentes
Eduardo Amorim Alfredo Nascimento
Gim João Costa

*PSOL

Titular Suplente 
Randolfe Rodrigues

Deputados

PT

Titulares Suplentes
José Guimarães Sibá Machado
Valmir Assunção Luiz Couto

PMDB

Titulares Suplentes
Eduardo Cunha Antônio Andrade
Marcelo Castro Darcísio Perondi

PSD

Titulares Suplentes
Eduardo Sciarra Guilherme Campos
Eleuses Paiva Heuler Cruvinel

PSDB

Titular Suplente
Carlos Sampaio João Campos

PP

Titular Suplente
Arthur Lira Roberto Britto

DEM

Titular Suplente
Ronaldo Caiado Mendonça Filho

PR

Titular Suplente
Anthony Garotinho Não foi ainda indicado

PSB

Titular Suplente
Beto Albuquerque Glauber Braga

PDT

Titular Suplente
André Figueiredo Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

Titular e suplente não indicados.

PTB

Titular Suplente
Jovair Arantes Antonio Brito

*PSL

Titular Suplente
Dr. Grilo Não foi indicado.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória: 

Calendário
–Publicação no Diário Oficial da União: 08-03-
2013 (Ed. Extra)
–Designação da Comissão: 12-3-2013
–Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
–Emendas: até 14-3-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
–Prazo na Comissão: **
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–Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
–Prazo na Câmara dos Deputados: até 4-4-
2013 (até 28º dia)
–Recebimento previsto no Senado Federal: 
4-4-2013
–Prazo no Senado Federal: de 5-4-2013 a 18-
4-2013 (42º dia)
–Se modificado, devolução à Câmara dos De-
putados: 18-4-2013
–Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 19-4-2013 a 21-4-2013 (43º ao 45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 22-4-2013 (46º dia)
–Prazo final no Congresso: 6-5-2013

**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.

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das Lideranças:

Ofício nº 45/2013 – GLDBAG

Brasília, 11 de março 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 609/2013 os senadores re-
laciona na tabela abaixo.

Titulares
José Pimentel
Ana Rita
Paulo Paim
Lídice da Mata
Suplentes
Humberto Costa
Angela Portela
Vanessa Grazziotin
Eduardo Lopes
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do 

Bloco de Apoio ao Governo.

Of. nº 57/2013-BLUFOR

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 

pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os 
Senadores Alfredo Nascimento e João Costa, como 
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mis-
ta destinada a apreciar a Medida Provisória nº 609, de 
2013, que “Reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação inci-
dentes sobre a receita decorrente da venda no mer-
cado interno e sobre a importação de produtos que 
compõem a cesta básica, e dá outras providências”.

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

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

Ofício nº 88/13-GLPSDB

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores 

Lúcia Vânia e Aloysio Nunes Ferreira para integrarem, 
como titulares, a Comissão Mista para análise da Me-
dida Provisória nº 609 de 2013.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Faltou um requerimento, que leio depois de V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela TV Senado, 
ontem participei, em Macapá, da posse, em decorrên-
cia da recondução ao Ministério Público do Estado do 
Amapá, da Drª Ivana Franco Cei, Procuradora-Geral 
de Justiça. 

A recondução da Drª Ivana Cei merece aqui, Sr. 
Presidente, dois registros. Primeiro, a atuação do Mi-
nistério Público do Estado do Amapá nesses últimos 
dois anos, que tem pautado essa atuação, a partir da 
condução inicial da Drª Ivana Cei, para dirigir essa ins-
tituição pela recuperação das atribuições do Ministério 
Público e pela atuação implacável no combate aos te-
nebrosos esquemas de corrupção existentes no meu 
Estado. É de conhecimento de todos que, em 2010, 
ocorreu no meu Estado a maior operação da história 
da Polícia Federal, que levou à prisão boa parte das 
principais lideranças políticas do Amapá.

Uma decorrência dessa operação é o signo da 
eleição de 2010, que me conduz aqui, ao Senado, e 
que conduz ao governo o Governador Camilo Capi-
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beribe. As nossas conduções foram sobre um desejo 
inconteste do povo amapaense de encerrar um tempo 
de vergonha, de encerrar um tempo em que o crime 
fazia parte do cotidiano das instituições amapaenses, 
e uma decorrência dessa decisão do povo da Amapá 
foi a condução primeira da Drª Ivana Cei como Procu-
radora-Geral de Justiça do nosso Estado.

Agora – e esse é o segundo aspecto que quero 
destacar –, o Governador, em uma medida correta e 
inconteste, reconduz a Drª Ivana Cei para a condução 
do Ministério Público Estadual, após a votação que 
ela teve, contando com o voto de 70 dos 73 membros 
do Ministério Público. Mais do que, em primeiro lugar, 
exaltar a conduta do Governador, que poderia ter a 
prerrogativa de indicar qualquer membro do Ministério 
Público, mas assim não o fez, escolhe o mais votado 
e, ao escolher a mais votada, escolhe a figura da Drª 
Ivana Cei, que, nesses dois anos de atuação no Minis-
tério Público do Estado do Amapá, marcou seus po-
sicionamentos pelo enfrentamento aos esquemas de 
corrupção remanescentes da Operação Mãos Limpas, 
um desses esquemas de corrupção alojados, sedia-
dos no âmbito da Assembleia Legislativa do Amapá, 
que, no ano de 2011, chegou ao absurdo de aprovar 
uma verba indenizatória no valor de R$100 mil para 
cada Deputado; sem dúvida alguma, a maior verba 
indenizatória dentre os parlamentos de toda a galáxia.

O Ministério Público representou, naquele mo-
mento, contra os Deputados Estaduais, contra a As-
sembleia Legislativa e, em seguida, representou contra 
os Srs. Moisés Souza, então Presidente da Assembleia 
Legislativa, e Edinho Duarte, Secretário da Mesa Di-
retora da Assembleia Legislativa.

Em decorrência também das representações do 
Ministério Público, foi autorizada, na sequência, uma 
operação, no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Amapá, conhecida como Operação Eclésia. No con-
junto de documentos apreendidos naquele momento 
por parte da Operação Eclésia, consta a apreensão 
de documentos que dão conta do recebimento, por 
alguns parlamentares, de valores superiores, em um 
ano, a R$1 milhão.

Na verdade, os Srs. Moisés Souza e Edinho Du-
arte capitaneavam na Assembleia, enquanto presidiam 
aquela instituição, a remanescência dos esquemas 
de crime organizado que se instalaram em nosso Es-
tado. Existia, sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, 
uma verdadeira quadrilha organizada, um verdadeiro 
conluio contra o Erário público e contra o patrimônio 
dos amapaenses.

Em mais um capítulo vitorioso da atuação do 
Ministério Público Estadual do Amapá, recebemos a 
notícia de que, no dia de hoje, nesta tarde, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade da sua 
5ª Turma, não acatar um pedido de habeas corpus do 
Sr. Edinho Duarte e do Sr. Moisés Souza, que preten-
diam retornar à condução da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá.

É lógico, Srs. Senadores, Sr. Presidente, que o 
que mais anima os agentes do crime, que assim agem 
como salvo-conduto de seus atos, é tentar igualar todos. 
O Senador Requião falou muito bem aqui que há uma 
prática recorrente na política brasileira, daqueles que 
são portadores do crime, de achar e tentar apregoar 
à opinião pública brasileira que todos são iguais, que 
todo político é ladrão. Na política, existe joio e existe 
trigo. O que mais interessa aos senhores do crime é 
tentar apregoar a quem denuncia a corrupção, como 
salvo-conduto de seus atos, a prática da mesma for-
ma de corrupção.

Assim fizeram contra o Ministério Público Fede-
ral do Amapá, atacando, em especial, a figura da Drª 
Damaris Baggio, Procuradora da República e uma 
inconteste combatente dos esquemas de corrupção 
existente na minha terra. Assim fizeram contra a Drª 
Ivana Cei, tentando alojá-la na mesma lama dos es-
quemas de corrupção em que eles estavam metidos. 
Fracassaram em ambos os casos.

E agora eu soube a notícia de que tentam prola-
tar, Sr. Presidente, a mesma lama fétida em que eles 
estão metidos contra a atuação deste Senador em seu 
mandato por uma razão simples: pela nossa aliança no 
enfrentamento aos esquemas de corrupção existentes 
no Amapá não de hoje.

Tenho conhecimento de um tal dossiê, distribuí-
dos aos Senadores é assinado por um senhor chama-
do Fran Soares Nascimento Júnior. Antes mesmo de 
declinar sobre pretensas acusações desse dossiê, é 
importante destacar, não querendo aqui acusar o ca-
luniador sem responder à calúnia, mas é importante 
destacar de quem se trata esse senhor.

Trata-se de um conhecido senhor denunciado 
pela Comissão Parlamentar de Inquérito responsá-
vel de investigar o narcotráfico, instalada nesta Casa; 
trata-se de um conhecido senhor denunciado pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o 
narcotráfico, que foi denunciado por envolvimento no 
crime organizado, tráfico de drogas e corrupção ativa.

Esse senhor recentemente assumiu a chefia de 
gabinete do Sr. Moisés Souza. Então, vejam como 
funciona: os agentes do esquema criminoso sempre 
trabalham e atuam organizadamente. Eu acho que qual-
quer denúncia, mesmo que o denunciante tenha sido 
denunciado por tráfico de drogas, crime organizado e 
corrupção ativa, mas qualquer denúncia merece uma 
profunda investigação.
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É em decorrência disso, que, desde o primeiro 
momento do surgimento dessas denúncias, tomei as 
seguintes providências para o total esclarecimento 
delas, e quero aqui esclarecer os Srs. Senadores com 
o ofício que encaminhei já aos respectivos gabinetes.

Eu solicitei a quebra do meu sigilo bancário e 
solicitei ainda, Sr. Presidente...

(Soa a campanhia.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Peço dois minutos somente para concluir. E solicitei 
ainda, Sr. Presidente, do Banco do Brasil a divulgação 
de todos os meus cheques emitidos e recebidos no 
período que vai de 1º de fevereiro de 1999, quando 
iniciou o meu mandato de Deputado Estadual até o dia 
31 de janeiro de 2006, quando conclui meu mandato 
de Deputado Estadual.

Encaminhei investigação ao Ministério Público 
Federal sobre as chamadas denúncias, ao Ministério 
Público Estadual e instaurei eu mesmo procedimento na 
Polícia Federal, Superintendência do Estado do Amapá.

Parto da premissa, Sr. Presidente, que já prolatei 
aqui no Plenário desta Casa: o princípio da inocência 
vale para o cidadão comum; para nós, homens públi-
cos, o princípio que vale é o inverso. O homem público 
tem que provar a sua inocência sob qualquer alegação. 
Não é o contrário, a qualquer alegação, prevalecer sem 
explicação por parte do agente público.

É por isso e em decorrência disso que tomei essas 
providências em relação às denúncias do conhecido 
senhor envolvido nos esquemas de tráfico de drogas, 
crime organizado e corrupção ativa.

Sr. Presidente, para concluir, esse é apenas mais 
um capítulo de uma luta que tem sido travada nos últi-
mos anos no Amapá. Uma luta contra um esquema de 
corrupção. E veja, o esquema de corrupção existente 
na Assembleia Legislativa do Amapá é o mais longo 
esquema de corrupção da história da República. Pairam 
denúncias sobre o esquema de corrupção desde 1999.

Senador Pedro Taques, mais uma vez devemos 
à atuação heróica do Ministério Público, à atuação do 
Ministério Público Estadual e do Ministério Público 
Federal. Mais uma vez o Brasil se rende a essas ins-
tituições, porque a atuação delas tem desbaratado o 
funcionamento desse esquema de corrupção decenal 
existente no Amapá.

É por isso, Sr. Presidente, que a recondução, no 
dia de ontem, da Drª Ivana Cei merece, de nossa par-
te, um registro nesta tribuna porque se trata de mais 
um capítulo vitorioso nesses dois anos de profícuo 
combate aos esquemas de corrupção alojados nas 
estruturas do Estado amapaense.

É inaceitável existir uma Assembleia Legislativa 
com verba indenizatória de R$100 mil para cada um 
dos seus membros.

É inaceitável existir uma Assembleia Legislativa 
com orçamento mensal de R$14 milhões.

É inaceitável que a soma de deputados estadu-
ais em um ano seja superior ao orçamento de todo o 
sistema de segurança pública do Estado do Amapá.

É inaceitável que a soma do recebido por depu-
tados estaduais totalize R$23 milhões, enquanto que 
as despesas da Secretaria de Segurança Pública, da 
Polícia Técnica Científica, da Secretaria de Saúde se-
jam inferiores ao que é recebido por parte da Assem-
bleia Legislativa.

Portanto, não pode existir esse tipo de descom-
passo em um dos Estado que se inscreve, lamenta-
velmente, como um dos Estados mais pobres da Fe-
deração brasileira.

Esse tipo de descompasso não pode ser tolerável 
pela cidadania e pelas instituições do estado demo-
crático de direito.

Aos senhores dos esquemas do crime e da cor-
rupção, continuem a apregoar os seus salvo-condutos, 
aliás, denúncia sobre quem combate a corrupção só 
tem esse objetivo de ser: salvo-conduto para aqueles 
que são agentes do crime. Eles perderam várias ve-
zes; perderam, ontem, mais uma vez, com a recondu-
ção da Drª Ivana CEI; e serão derrotados tantas vezes 
quanto tentarem, porque não cabe mais na República 
brasileira, não cabe – e é importante que se diga isso 
– não pode existir da parte de nós, homens públicos, 
tolerância e ausência de indignação sobre a corrupção; 
não pode existir ausência de indignação sobre crimes 
como esses que aqui prolato aos...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Sr. Presidente, tenho certeza de que a recondução 
ontem da Drª Ivana Cei marca mais uma página vito-
riosa da luta empreendida pelas pessoas de bem do 
meu Estado no combate a esses esquemas criminosos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª tem a solidarie-
dade, tenho certeza, de todo o Plenário. Eles só não 
fizeram, tenho certeza, aparte a V. Exª, porque temos 
um problema enorme: o Congresso tem que iniciar 
para votar o Orçamento, me comprometi encerrar às 
19 horas e não consegui. Ainda tem o Senador João 
Costa, que tinha o compromisso de falar 10 minutos.

Então, faço um apelo ao mesmo tempo em que 
chamo o Senador João Costa à tribuna para os 10 mi-
nutos, conforme combinado. Os outros oradores que 
entendam a situação em que me encontro.



09360 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Pela ordem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador 
Pedro Taques porque...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador João Costa. O Congresso tem que 
iniciar às 19 horas. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – O Congresso vai ser aqui?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Não, é lá na Câmara.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Por que não traz para aqui uma vez que o Se-
nado que vai votar?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Infelizmente, é a decisão do Presidente.

Estão aguardando que a gente termine para ini-
ciar o Congresso, que será na Câmara dos Deputados.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se-
nador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador João Costa.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Boa 
noite. Estou inscrito amanhã logo no início da tarde. 

Prefiro deixar para amanhã, para não causar ne-
nhum transtorno ao senhor.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agradeço a V. Exª, porque a pressão é grande. 
Obrigado. Tenho que ler meia dúzia de requerimentos.

Ainda assim mesmo, fazendo um apelo grande 
aos dois para que usem da palavra pela ordem, neste 
momento, para podermos encerrar a sessão. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para me as-
sociar ao Senador Randolfe no tocante à recondução 
da Drª Ivana e lembrar que, no Estado de Mato Grosso, 
foi empossado o Procurador-Geral de Justiça Dr. Paulo 
Prado e dizer que existem dois tipos de pessoas que 
não gostam do Ministério Público: aqueles que não co-
nhecem o que o Ministério Público faz e aqueles que 
conhecem muito bem o que o Ministério Público faz. 
Porque o que tem de pilantra e vagabundo que preci-
sam das asas do Ministério Público, Sr. Presidente, e 
por isso essas pessoas que conhecem muito bem o 
que o Ministério Público faz têm quase que um ódio, 
um rancor. Mas o tempo é o senhor da razão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Bom, só para endossar ao 
Senador Pedro Taques: aqui somos contra a PEC nº 
37, que tenta amordaçar o Ministério Público.

Eu queria, Senador Paim, até porque a causa é 
também abraçada por V. Exª de modo especial, dizer 
que hoje, dia 12 de março de 2013, completa 6 anos e 
11 meses que todos os ex-trabalhadores da Varig pas-
sam por sérias dificuldades financeiras. São 6 anos e 8 
meses desde o fatídico 12 de abril de 2006, quando o 
Fundo de Pensão Aerus sofreu intervenção por parte 
da SPC, hoje Previc. Até hoje, os trabalhadores da Va-
rig esperam a solução para esta causa tão difícil e tão 
demorada. Oitocentas pessoas, ex-trabalhadores da 
Varig, aproximadamente, já faleceram nesses 6 anos 
e 11 meses. A dignidade de todos esses milhares de 
trabalhadores se perdeu desde o dia 12 de abril de 
2006. O Ministro Joaquim Barbosa prometeu a V. Exª, 
Senador Paulo Paim, incluir na Ordem do Dia, na pauta 
do Supremo Tribunal Federal. E o José Paulo Resende, 
de Niterói, Rio de Janeiro, que envia essa mensagem 
e espera que o Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, de fato, coloque isso na pauta das decisões do 
Supremo Tribunal Federal.

Era essa a comunicação – com a solidariedade 
de V. Exª, minha e dos Senadores aqui presentes – aos 
ex-funcionários da Varig.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agradeço a rapidez com que V. Exª fez a ques-
tão de ordem. Eu só vou ler, aqui, os ofícios sobre a 
mesa, e encerramos a sessão para podermos iniciar, 
lá na Câmara, a sessão do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica aos Srs. Líderes que:

– tendo em vista o Ofício nº 25, de 2013, e res-
pectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e 
Força, de solicitação de ajuste na composição das 
Comissões Permanentes desta Casa; e

– tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-
-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PT, 
PSDB, PTB, PP, PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL .

Determina a publicação do recálculo da propor-
cionalidade partidária para as Comissões Permanentes 
do Senado Federal, ajustado ao resultado definitivo 
das eleições de 2010, em virtude da retotalização de 
votos pela Justiça Eleitoral e da decisão dos Líderes 
Partidários.

Assim, a Presidência, dando cumprimento a este 
critério estabelecido pelas Lideranças, solicita aos Srs. 
Líderes que procedam aos ajustes necessários na 
composição dos colegiados técnicos da Casa.

São os seguintes os Ofícios, a Nota Técnica 
e o Recálculo da Proporcionalidade Partidária 
para as Comissões Permanentes do Senado 
Federal:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa, como membro titular, o 
Senador Luiz Henrique, em substituição ao Senador 
Eunício Oliveira, para integrar a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer à Medida Provisória nº 599, de 
2012, conforme o Ofício nº 110, de 2013, da Liderança 
do PMDB e do Bloco da Maioria no Senado Federal. 

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

É o seguinte o Ofício:

OF. GLPMDB nº 110/2013

Brasília, 12 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
do Senador Luiz Henrique – PMDB/SC, como titular, 
para compor a Comissão Mista destinada a analisar 
e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 599, de 
2012, em substituição ao Senador Eunício Oliveira.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira 
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa o Senador Roberto Requião, 
para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, em substituição ao Senador Lobão Filho, nos 
termos do Ofício nº 113, de 2013, da Liderança do PMDB. 

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 113/2013

Brasília, 12 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência, nos termos regimentais, a indica-
ção do Senador Roberto Requião – PMDB/PR, como 
titular, para compor a Comissão de Assuntos Econô-
micos – CAE, em substituição ao Senador Lobão Fi-
lho – PMDB/MA.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira 
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria. 

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 148, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 315 combinado com 
o art. 279, I, ambos do Regimento Interno do Senado 
Federal, o adiamento da votação do REQUERIMEN-

TO nº 91/2013, que solicita ao Tribunal de Contas da 
União informações sobre dados orçamentários e fi-
nanceiros das Confederações Nacionais da Indústria 
(CNI), do Comércio (CNC), da Agricultura (CNA), dos 
Transportes (CNT) da Organização das Cooperativas 
Brasileiras, com a finalidade de submetê-lo previamente 
à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) com base no art. 101, incisos I e 
V do RISF e artigos 8º e 71, inciso IV da Constituição 
Federal, em razão de a matéria apresentar incontor-
nável inconstitucionalidade prejudicial ao conhe-
cimento do mérito. 

Justificação

O Requerimento nº 91/2013 padece de inconsti-
tucionalidade, pois viola a proibição de intervenção e 
interferência do Poder Público nas entidades sindicais. 
Além disso, é ilegal e contrário ao Regimento Interno 
do Senado, pois se refere a pedido de informações de 
entidades que não estão alcançadas pela fiscalização 
a ser exercida pelo Congresso Nacional, com o auxí-
lio do Tribunal de Contas (artigos 8º e 71, IV, da CF). 

O art. 8º da Carta Constitucional consagrou os 
princípios da liberdade, da autonomia e da indepen-
dência do sistema sindical, impondo que as entidades 
que compõem o sistema confederativo de representa-
ção sindical são autônomas, independentes, sendo 
defeso ao Estado quaisquer ingerências ou inter-
ferências em suas vidas. 

Destarte, não estão sujeitas às normas aplicá-
veis à Administração Pública, tais como a observân-
cia do princípio da legalidade estrita, da obrigatorieda-
de de realizar licitações, de depositar seus recursos 
financeiros em bancos oficiais, de realizar concursos 
públicos, de observar o teto salarial, de publicar no 
Diário Oficial seus atos administrativos, nem lhes são 
aplicáveis os incisos IV e VII do art. 71 da Constituição.

Além da sua inconstitucionalidade, o Requeri-
mento nº 91 é inepto, vez que ineficaz para os fins a 
que pretende, ou seja, o acesso a informações sobre 
a vida econômica e financeira de entidades sindicais, 
posto que, por imperativo constitucional, o Con-
gresso Nacional e o Tribunal de Contas não têm 
competência para auditar ou julgar a contas das 
Confederações, nem mesmo para solicitar infor-
mações sobre sua gestão econômica financeira.

Pelo exposto, fica inconteste que o Requerimen-
to nº 91/2013 encontra-se eivado de vícios de ordem 
constitucional, legal e regimental, bem como é incapaz 
de produzir o resultado visado, razões pelas quais deve 
ser submetido previamente à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, nos termos do art. 101, 
incisos I e V, do Regimento Interno do Senado Federal.
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Pelas razões e fundamentos expostos, submeto 
o presente requerimento à apreciação desta Casa.

Plenário, de março de 2013. – Senador Arman-
do Monteiro.

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 149, DE 2013

Requeiro, em aditamento ao RQS nº 1.107, de 
2012, licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa 
no período de 28 a 9 de março de 2013. – Paulo 
Bauer, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Ainda, em votação o Requerimento nº 149, de 2013, 
em aditamento ao Requerimento nº 1.107, de 2012, do 
Senador Paulo Bauer, que requer a alteração da data 
da missão para participar de evento organizado pela 
Embaixada Suíça no Brasil e pelo Grupo Parlamentar 
Suíça/América Latina, naquele país, a fim de conside-
rar o período de 28 de fevereiro a 9 de março de 2013.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 150, DE 2013

Fundamentado no que preceitua o Art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto 
de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Procura-
dor da República do Estado do Tocantins, Dr. Rodrigo 
Luís Bernardo. 

Justificação

Impõe-se como medida de extremada importân-
cia manifestar votos de congratulações ao Digníssimo 
Procurador da República do Estado do Tocantins, Dr. 
Rodrigo Luís Bernardo, em razão de sua decisão, sem 
qualquer sombra de dúvidas, resplandecer o justo, o 
moral e o ético neste País que, certamente, não tolera 
mais desvios de conduta, corrupção e qualquer outra 
postura atentatória ao erário. 

Lamentavelmente, o Estado do Pará singra o mar 
das notícias negativas, ao ter novamente um escânda-

lo de corrupção que macula o seu desenvolvimento, a 
sua gente e a sua terra.

Não se pode mais conviver com a miséria e a si-
tuação degradante de milhares de pessoas, que tem 
como única opção de sobrevida os programas e proje-
tos do Governo, mas que, lamentavelmente, tem seus 
cofres descaradamente saqueados por pessoas sem 
qualquer escrúpulo, como no caso do desvio de mais 
de duzentos milhões de reais da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, por 
meio de um projeto ficto e mentiroso de um ranário 
que, em verdade, só teve um objetivo, o de enrique-
cer aqueles que vieram ao mundo em nome do mal.

Portanto, senhoras e senhores Senadores, es-
pero o apoio de Vossas Excelências para uma justa 
propositura que se reveste do mais merecido respeito 
deste Poder.

Sala das sessões, de março de 2013. – Senador 
Mário Couto.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Of. nº 14/2013/CAE

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

4ª Reunião Extraordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada nesta data, foi declarada vaga 
a posição de titular destinada ao Bloco de Apoio ao 
Governo, ocupada pela Senadora Marta Suplicy, na 
Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema 
Tributária Nacional, em razão de a Senadora ter se 
afastado do mandato para exercer o cargo de Ministra 
de Estado da Cultura.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 42/2013/CAE

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão 

aprovou nesta data, por ocasião da 4ª Reunião, Extra-
ordinária, da CAE, o Requerimento nº 12, de 2013 – 
CAE, de iniciativa do Senador Cristovam Buarque, que 
cria a Subcomissão Permanente para tratar de “Temas 
Estruturais e de Longo Prazo da Economia Brasileira”.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 
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Ofício nº 18/2013-CCS

Brasília, 11 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno do 

Conselho de Comunicação Social do Congresso Na-
cional, encaminho declaração de renúncia ao cargo de 
Conselheiro, prestada pelo membro suplente, Senhor 
João Luiz Silva Ferreira (Juca Ferreira) e decorrente de 
sua investidura na função pública de Secretário Muni-
cipal de Cultura da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

Respeitosamente, – Dom Orani João Tempes-
ta, Presidente.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Eu, João Luiz Silva Ferreira, RG 00742276-88, 

CPF 232111485-15, solicito o meu desligamento do 
Conselho de Comunicação Social do Congresso Na-
cional, instituído pelo artigo 224 da Constituição Fede-
ral e regulamentado pela Lei nº 8.389/91, em que sou 
membro suplente na representação da sociedade civil 
desde 8 de agosto de 2012, em virtude de incompati-
bilidade com minha nova função pública de Secretário 
Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo.

Desde já agradeço e desejo votos da mais ele-
vada estima e consideração.

Atenciosamente, – João Luiz Silva Ferreira, Se-
cretário Municipal de Cultura de São Paulo.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, venho a essa tribuna para 
registrar a criação, pela Ordem dos Advogados do Bra-
sil, da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos 
Povos Indígenas. Através da Portaria 017/2013, essa 
Comissão Especial, lançada no dia 23 do corrente, no 
CIR, em Boa Vista, pelo presidente da OAB Nacional, 
Marcus Vinicius Furtado, visa sistematizar uma pauta 
nacional, voltada às causas indígenas.

Na oportunidade, o Dr. Marcus Vinicius afirmou 
que a Comissão, já vista como um importante canal de 
interlocução entre a entidade e os indígenas brasileiros, 
deverá pautar o Conselho Federal para as principais 
demandas e reivindicações dos povos indígenas. Já o 
Diretor-Tesoureiro da OAB Nacional, o advogado An-
tonio Oneildo Ferreira, destacou ,também no ato, que 
a Comissão ora criada, além de sistematizar a legis-

lação, fará levantamento das principais demandas e 
reivindicações dos povos indígenas.

Foi designada a advogada Joênia Batista de 
Carvalho para assumir a presidência do órgão. Indí-
gena da etnia wapichana, nascida em Roraima, Joê-
nia ficou conhecida pela sua coragem e determinação 
em enfrentar obstáculos, dificuldades e preconceitos. 
Concluiu com louvor o curso de Direito e assim tornou-
-se referência nacional e internacional. Foi a primeira 
mulher indígena brasileira a se formar em advocacia, 
para defender os povos indígenas.

Na sua posse na Comissão especial, a advoga-
da, que é motivo de orgulho para os indígenas, afir-
mou que “a garantia dos direitos é fundamental para 
trazer bem-estar e dignidade para a vida dos povos 
indígenas”. Ela ainda destacou que os direitos dos 
indígenas são bonitos no papel, “mas de difícil imple-
mentação” no mundo real, constituído, culturalmente 
de concepção branca. 

Entre as tantas demandas dos indígenas, está a 
proibição de invasões de suas terras, crime que conti-
nua a ocorrer em nosso país

Esta pauta, senhores legisladores, precisa estar 
na ordem do dia tanto nas tribos e nas ruas do nosso 
país como aqui nesta Casa, que debate temas de in-
teresse nacional. 

Dito de outro modo, os temas que afligem os po-
vos indígenas precisam, urgentemente, passar a ser 
assunto de debate público, deixando, portanto, de ser 
pauta meramente episódica, pontual ou imediatistas.

Presente também à solenidade de criação da 
Comissão Especial, o indígena Davi Kopenawa Yano-
mami, presidente da Hutukara, organização indígena 
dos Yanomamis, relatou emocionado, os mais graves 
problemas dos povos indígenas. Lembrou que o ho-
mem branco, que tem de tudo, “desde a camisa até 
a comida farta”, está alheio aos problemas daqueles 
que vivem nas florestas, enfrentando os fazendeiros 
e mineradores. 

Os brancos, disse Davi, se preocupam apenas 
em explorar o ouro, a madeira e o diamante para man-
dar para a Europa e o Japão, sem se preocupar com 
a terra que teremos no futuro.

Falar de questões relativas aos povos indígenas 
é falar de temas que são do conhecimento da opinião 
pública brasileira. Mas, essa matéria, sabemos todos 
nós, não é necessariamente, motivo de preocupação 
para toda a sociedade brasileira. 

Numa simples contribuição à luta destes povos, 
reafirmo aqui, as principais demandas dos indígenas, 
apresentadas também no lançamento da Comissão 
Especial, por Mário Nicário, coordenador do Conselho 
Indígena de Roraima. 
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Algumas delas são :o desarquivamento do Esta-
tuto do Índio, o monitoramento das políticas de atendi-
mento diferenciado em saúde e a punição dos que as-
sassinaram índios durante os confrontos envolvendo a 
demarcação da Reserva indígena Raposa Serra do Sol.

Com a criação da Comissão Especial de Defesa 
dos Direitos dos Povos Indígenas, é chegada a hora 
de tomarmos uma posição em favor dos direitos des-
tes cidadãos e cidadãs, desta feita, garantindo a eles, 
os avanços conquistados na Carta Magna brasileira. 

Avanços estes, simbolizados em direitos huma-
nos, cidadania, reconhecimento de sua diversidade 
sócio-cultural e direito ao ensino escolar diferenciado, 
focado na realidade indígena.

As demandas do povos indígenas são questões 
sérias que não podem mais ser tratadas como ques-
tões de segunda categoria.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Com isso, nós podemos encerrar a sessão do 
Senado do dia de hoje, para que possamos permitir 
que se inicie a sessão do Congresso Nacional para 
votar o Orçamento da União, lembrando às Srªs Sena-
doras e aos Srs. Senadores que constará da próxima 
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã, 
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 2, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 

União aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente 
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE); 
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo 
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 7.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 24.12.2012)
Prazo final prorrogado: 18.4.2013

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 19 minutos.) 
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Ata da 27ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 13 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, da Srª Angela Portela, do Sr. Casildo 
Maldaner, da Srª Vanessa Graziotin, dos Srs. Eduardo Suplicy, Waldermir Moka e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 21 horas e 46 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 42/2013 – GSLVAN

Brasília, 2 de março de 2013

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-

sa Excelência a fim de comunicar que, apesar de ter 
registrado presença em Plenário, no último dia 6 de 
março, quando, inclusive, fiz o discurso que anexo ao 
presente, tive que me ausentar do Senado Federal, 
em virtude de fortes dores na perna, o que me levou 
a perder duas votações.

Esclareço que as dores são consequência da ci-
rurgia de artroplastia total do quadril direito a que fui 
submetida no mês de fevereiro, da qual ainda estou em 
fase de recuperação, sendo obrigada a fazer repouso.

Agradeço, assim, as providências que essa Pre-
sidência achar necessárias, no sentido de justificar a 
minha ausência nas referidas votações.

Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO.  Lide-

rança. Sem revisão da oradora.)– Cumprimento a Se-
nadora Ângela Portela e, em seu nome, cumprimento 
todos os componentes da Mesa.

Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
Deputados e Deputadas aqui presentes, a celebração, 
hoje, do Dia Internacional da Mulher ainda deve ser 
encarada como um momento de reflexão. 

Digo isso, porque, nos últimos anos, alcança-
mos avanços importantes em termos de legislação, 
em termos de busca pela equidade entre homens e 
mulheres. Contudo, é importante ressaltar: ainda há 
muito por fazer.

Ao começar a minha fala reforçando esse ideal 
de luta permanente, eu não poderia deixar de lembrar 
a publicação de um artigo da Professora e Economis-
ta Eliana Cardoso, no jornal O Estado de S.Paulo. À 
ocasião, Eliana disse que:

“O desperdício de talento feminino debilita a 
economia, o abuso das mulheres corrompe a 
sociedade e sua marginalização enfraquece 
o sistema político. A desigualdade de gênero 

não é apenas moralmente indefensável. Ela é 
ruim para os negócios e ruim para a economia”.

E na contramão desse cenário ainda recorrente 
não só no Brasil, mas no mundo todo, é que destacamos 
aqui as homenageadas com o diploma Mulher-Cidadã 
Berta Lutz. Cinco brasileiras cujo trabalho ao longo do 
ano passado se destacou na defesa dos direitos femini-
nos e na separação dos entraves opostos à igualdade de 
gêneros. Uma ocasião festiva na qual, ao lado de cobrar 
os avanços ainda necessários na busca pela equidade 
entre homens e mulheres, celebramos também tantos 
outros, os quais fomos capazes de concretizar.

Nessa linha, portanto, posso relembrar aos pre-
sentes que a mulher ainda tem uma situação de acen-
tuada discriminação no mercado de trabalho nacional. 
Os postos de trabalho ainda são majoritariamente mas-
culinos, e o salário médio da mulher ainda é inferior ao 
do homem. Mas essa situação, embora desfavorável, 
vem melhorando a cada ano, com toda nossa insis-
tência de aqui colocar este tema e a nossa insistência, 
como Parlamentar, de fazer valerem os nossos direitos 
aqui, nesta Casa.

Nesse sentido, lembro que cerca de 93% das uni-
dades familiares atendidas pelo Programa Bolsa Famí-
lia têm uma mulher à sua frente. E elas, as mulheres, 
já são clara maioria entre os alunos matriculados nas 
instituições de ensino médio, sendo que a paridade 
em relação aos homens já está muito próxima no que 
diz respeito às vagas preenchidas nas instituições de 
ensino superior.

É triste constatar que a percepção da violência 
de gênero ainda é alta em nosso País, conforme es-
tudos recentes divulgados nesta semana pela mídia.

Ao mesmo tempo, entretanto, fica cada dia mais 
claro que esse jogo está sendo aos poucos virado, 
principalmente depois da promulgação, em 2006, da 
Lei Maria da Penha. Praticamente sete anos se passa-
ram e já é consenso geral e irrefutável o crescimento 
contínuo, ano após ano, da quantidade de denúncias 
de violência em todos os Estados da Federação.

Aliás, há poucas realizações de que me orgulho 
mais, em minha carreira parlamentar, do que a opor-
tunidade de ter sido aqui a Relatora da Lei Maria da 
Penha, em 2006, quando tramitou no Senado. Para 
mim, como Senadora, foi um privilégio e uma honra 
que recebi com muita responsabilidade e, ao mesmo 
tempo, com muita emoção e com muita esperança.

Hoje, a Lei Maria Penha está efetivamente mu-
dando o mapa da violência doméstica no Brasil e al-
terando profundamente o quadro de covardia e de 
silêncio que acobertou, por anos a fio, essa prática 
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brutal e inaceitável que é a agressão perpetrada sob 
o manto da intimidade.

Foi com esse quadro em mente, inclusive, que 
propus o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2010, que 
determina prazo máximo de conclusão do inquérito 
policial no caso de violência doméstica e familiar con-
tra a mulher. Essa é uma medida crucial para a eficaz 
concessão das medidas protetivas, que visam acelerar 
a solução dos problemas da mulher agredida e servir 
de meio de garantia de seus direitos, constituindo um 
aperfeiçoamento importante ao sistema de proteção 
que hoje vigora para esses casos.

É nesse diapasão de avanços constantes que 
vejo estampada a justa esperança que todos guarda-
mos em relação ao futuro das relações de gênero em 
nosso País. E é por isso que entendo fundamental co-
memorar todo o esforço empreendido na busca de sua 
situação mais justa e igual na relação entre os gêneros.

Parabenizo, pelo Dia Internacional da Mulher, 
todas as mulheres presentes e todas as mulheres do 
meu Estado de Goiás e, em nome do meu Partido, 
o PSDB, deixo aqui essa mensagem e essa luta em 
favor da mulher brasileira. Muito obrigada. (Palmas.)  

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 79, DE 2013

Dispõe sobre o serviço civil obrigatório 
para os profissionais de saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a prestação obrigatória e 

remunerada do serviço civil social, por profissionais 
recém graduados na área de saúde que hajam con-
cluído sua graduação em instituições públicas, ou que 
tenham sido beneficiários de bolsas ou outros auxílios 
oriundos de recursos federais.

§ 1º O serviço a que se refere o caput terá dura-
ção de 24 (vinte e quatro) meses, com carga horária 
mínima de quatro horas diárias, e será prestado por 
profissionais de Medicina, Enfermagem, Psicologia, 
Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e Farmácia, além 
de outros estabelecidos em regulamento.

§ 2º A obrigação de que trata o parágrafo anterior 
ficará sobrestada enquanto o profissional comprovar 
freqüência e aproveitamento em curso reconhecido de 

pós-graduação ou especialização, tornando-se isento 
na hipótese de mestrado ou doutorado.

Art. 2º A critério do Poder Público Federal, segun-
do as diretrizes e necessidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão criados cadastros específicos para 
a alocação dos profissionais nas localidades carentes, 
de acordo com suas áreas de formação. 

Art. 3º A remuneração devida aos profissionais 
convocados por força desta Lei, não será inferior ao 
piso salarial fixado para cada uma de suas categorias.

Art. 4º Nos termos do regulamento próprio, a ava-
liação do serviço civil comportará peso diferenciado 
para prova de títulos em concursos públicos, nunca 
inferior a 10% (dez por cento) do total da pontuação 
máxima atribuída pelos respectivos editais.

Art. 5º A obtenção de registro definitivo junto aos 
conselhos e órgãos fiscalizadores do exercício das 
respectivas profissões fica condicionada à prestação 
do serviço civil de que trata esta Lei. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e não se aplica aos estudantes até então 
matriculados.

Justificação

Estudos recentemente divulgados apontam para 
a imperiosa necessidade de instituirmos políticas pú-
blicas voltadas à redistribuição de médicos por todo o 
território nacional, com ênfase sobretudo nas regiões 
interioranas, onde as enormes carências vêm cres-
cendo ano a ano neste setor. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina, a pes-
quisa “Demografia Médica no Brasil – Volume 2 demons-
trou que não se confirma a expectativa de que as escolas 
médicas sejam pólos em torno dos quais os médicos ali 
graduados exercerão a profissão. Após a conquista do 
diploma, os grandes centros são a opção preferencial 
para instalação dos médicos e exercem mais atração 
que as cidades onde eles se formaram ou nasceram”.

Esta conclusão é resultado de um acompanha-
mento ao da migração de mais de 225 mil médicos nos 
últimos trinta anos, no qual se considerou uma série 
de fatores, como “o local de nascimento, o local de 
graduação e o primeiro registro em Conselho Regio-
nal de Medicina. Também foram analisados os cance-
lamentos de registros, por motivo de transferência do 
médico de um estado a outro. A análise foi de 1980 a 
2009, período em que uma centena de novas escolas 
médicas foram criadas no país”. De acordo com o es-
tudo, quase metade dos médicos se formou em local 
diferente de onde nasceu. Dentre estes, 63.2% não 
voltaram ao município de onde saíram. 
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Os dados levantados demonstram também que, 
de cerca de 107 mil que se graduaram em local dife-
rente daquele onde nasceram, 25,3% permaneceram 
onde se formaram. 

A pesquisa revela que, “também nestes casos, 
são os centros urbanos que exercem atração sobre 
os egressos das escolas médicas. Cerca de 60% dos 
que ficaram onde se graduaram, permaneceram em 
sete capitais (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, 
Recife, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba). Os outros 
40.618 (37,9%) estão hoje exercendo sua atividade ou 
residindo em outro lugar, diferente daquele onde nas-
ceu e diferente daquele onde se graduou”.

“O perfil da migração de médicos é praticamente 
o mesmo em cada década analisada, mesmo nos anos 
após a abertura de muitas escolas no interior dos es-
tados. O que se vê, no entanto, são pontos de concen-
tração nas capitais e nas regiões mais desenvolvidas. 
Entre 1980 e 1989, por exemplo, 57% dos profissionais 
formados atuavam nas capitais e os outros 43% no in-
terior dos estados. Na década seguinte, o percentual 
de médicos nas capitais se manteve o mesmo e, entre 
2000 e 2009, subiu para 59,4%.”

Na opinião das entidades representativas da me-
dicina, “o persistente fluxo de médicos em direção aos 
mesmos lugares pode agravar desigualdades e gerar 
consequências indesejadas ao sistema de saúde bra-
sileiro, o que não se resolverá apenas com o aumento 
ou a interiorização da abertura de novas escolas. Além 
disso, o fluxo constatado pode ser um indicador de que 
a simples abertura de mais escolas e vagas não basta 
para reduzir as desigualdades regionais em locais de 
baixa concentração de médicos”. 

Enfim, a idéia de incluir outras categorias de 
profissionais de saúde baseia-se na informação am-
plamente divulgada em várias reportagens recentes, 
especialmente pela Rede Globo, nos últimos dias, se-
gundo a qual, onde há carência de médicos costuma 
haver, na mesma proporção, também a falta desses 
outros profissionais. 

Acreditamos que somente o esforço cívico organi-
zado, a partir de uma legislação que permita ao Estado 
coordenar de forma sistemática a desconcentração de e 
a movimentação deste contingente de trabalhadores da 
saúde, será que capaz de solucionar a grave situação. 

Por isso, estamos certos de contar com o apoio 
dos nobres pares, em ambas as Casas do Congres-
so, no sentido do aprimoramento e da aprovação do 
projeto ora apresentado. 

Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos, 
DEM/MT.

(Às Comissões de Educação, Cultura e Es-
porte e de Assuntos Sociais; cabendo à última 
decisão terminativa.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 11, DE 2013

Altera os arts. 57 e 66 da Constituição Fe-
deral para estabelecer o termo inicial de 
contagem do prazo para apreciação dos 
vetos presidenciais pelo Congresso Na-
cional e dá outras providências.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Dá-se ao inc. IV do § 3º do art. 57 da Cons-

tituição Federal a seguinte redação:

“Art. 57.  .........................................................
 .......................................................................
§ 3º  ...............................................................
 .......................................................................
IV – deliberar sobre o veto.
 .............................................................. ”(NR)

Art. 2º O § 4º do art. 66 passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 66.  .........................................................
 .......................................................................
§ 4º O veto será apreciado em sessão con-
junta, dentro de trinta dias a contar do recebi-
mento do comunicado de que trata o § 1º, 
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria 
absoluta dos Deputados e Senadores, em es-
crutínio secreto.
 ...............................................................”(NR)

Art. 3º Esta Emenda entra em vigor na data da 
sua publicação.

Justificação

A Ciência Política, hoje, reconhece que os Po-
deres públicos devem, necessariamente, para o bom 
funcionamento de um Estado moderno, independen-
temente do seu regime político, serem independentes 
e harmônicos entre si e divididos em três: Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Essas são as bases 
para a Teoria da Tripartição dos Poderes. Atribui-se ao 
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filósofo Charles-Louis de Secondant – o barão de Mon-
tesquieu – a formulação didática e consolidada dessa 
teoria, por meio da concepção da obra O Espírito das 
Leis, cuja inspiração remonta ao pensamento plato-
niano e aristotélico da Antiguidade clássica e, mais 
recentemente, ao idealismo liberal de John Lock. Mas 
foi pelo ideário dos fundadores da República norte-
-americana que a teoria iluminista ganhou força, vindo a 
influenciar o modelo constitucionalista contemporâneo 
de Estado. O Brasil, como não poderia ser diferente, 
“importou” o modelo federalista e republicano dos Es-
tados Unidos, adaptando-o à sua história política. Com 
isso, surgiram problemas, muitos deles intrínsecos à 
realidade nacional.

Podemos citar como um dos núcleos de con-
flitos político-institucionais vivenciados pelo Brasil 
pós-Constituição de 88 o processo de formação das 
normas jurídicas federais e nacionais. A despeito da 
clareza solar do texto constitucional, ainda paira um 
indesejado obscurantismo no processo legislativo, 
que não é enfrentado com firmeza pelo Congresso 
Nacional.

Ora, a Constituição estabelece as regras for-
mais e materiais para o processo de elaboração das 
leis fixando muito precisamente as competências de 
cada Poder republicano e de seus órgãos e repre-
sentantes. De forma simplificada, pode-se dizer que 
as leis, em geral, são aprovadas pelo Poder Legisla-
tivo, tendo o Poder Executivo o papel de as sancio-
nar findo esse processo de deliberação parlamentar. 
Dessa maneira, o Legislativo teria, no rol de papeis 
constitucionais, por assim dizer, a “liberdade criati-
va” para a elaboração das normas, observados os 
limites que o ordenamento jurídico impõe. Cabe-lhe, 
portanto, o debate e a redação do texto legal. E, ao 
Executivo, compete concordar ou não. Para isso, tem, 
respectivamente, à sua disposição os instrumentos 
da sanção e do veto.

Mesmo optando pelo veto, o processo legislativo 
ainda não encontra seu termo, seu fim. A teoria tripartite 
adotada no Brasil permite que o representante maior 
do povo, ou seja, o Parlamento, tenha a palavra final 
nesse rito: o veto pode, ainda, ser derrubado pelo Poder 
Legislativo. Trata-se, portanto, de uma prerrogativa de 
imensurável importância, mas que, lamentavelmente, 
tem sido vilipendiada, desprezada, achincalhada pelo 
Congresso Nacional.

É evidente que o constituinte quis garantir ao 
Congresso, na dinâmica do processo legislativo fede-
ral, atribuições exclusivas para determinar, em última 

palavra, os destinos da nação na elaboração das leis. 
Nesse ponto, a Lei Maior é taxativa (art. 66): ao ve-
tar um projeto de lei, o Presidente da República deve 
comunicar ao Presidente do Senado, em até 48h, os 
seus motivos. Recebido o veto, o Congresso tem até 
30 dias para apreciá-lo, sob pena de sobrestamento 
de todas as demais proposições em pauta.

Essa redação atual, inclusive, bem mais restritiva, 
foi conferida pela Emenda Constitucional nº 32, de 11 
de setembro de 2001. O texto de 1988 ainda excep-
cionava algumas proposições desse sobrestamento. 
Houve, portanto, um desejo de rever essa válvula de 
escape, materializada por meio da PEC 472, de 1997, 
que tive a honra de relatar quando ainda Deputado 
Federal pelo Estado de São Paulo.

Mas, por uma dessas peculiaridades que somen-
te existem no Brasil, o Regimento Comum, que data 
de 1970, contém disposição que afronta claramente 
a intenção do constituinte: o § 1º do art. 104, que, em 
tese, teria vindo “regulamentar” a contagem do prazo 
constitucional, acabou por determinar que seu termo 
inicial se dará somente a partir da sessão convocada 
para dar conhecimento da matéria ao Plenário. É uma 
inovação transgressora da intenção constituinte.

Trata-se de um subterfúgio regimental extrema-
mente danoso à democracia e de duvidosa constitu-
cionalidade. Graças a esse dispositivo, o Congresso 
acumula, hoje, mais de 3 mil vetos pendentes de 
deliberação. Foi necessária uma decisão liminar do 
STF, concedida pelo Min. Luiz Fux no Mandado de 
Segurança nº 31.816-DF, determinando a suspen-
são de apreciação de vetos em ordem não cronoló-
gica, para que o Congresso enxergasse os nefastos 
resultados de sua própria torpeza: existe um risco 
concreto de declaração de inconstitucionalidade da 
lei orçamentária de 2013, ainda pendente de apro-
vação, e, mais gravemente ainda, de todas as leis 
orçamentárias e propostas de vetos apreciadas fora 
de ordem desde 2002. Mesmo com a cassação da 
liminar por maioria de votos que se deu na sessão 
do Supremo do dia 27 último, a questão permane-
ce inconclusa.

Por essa razão, por crermos que o Congresso 
não pode mais ser condescendente com essa situa-
ção, é que propomos aos nobres Pares uma redação 
constitucional livre de dúvidas. Para tanto, contamos 
com o apoio dos Senhores e Senhoras Senadores e 
Deputados.

Sala das Sessões, de março de 2013. – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, PSDB/SP.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Emendas Constitucionais 
Emendas Constitucionais de Revisão

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

ATOS DECORRENTES DO DISPOSTO NO § 3º DO 
ART. 5º

ÍNDICE TEMÁTICO

....................................................................................

Seção VI 
Das Reuniões

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anu-
almente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de 
julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas se-
rão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, 
quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida 
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orça-
mentárias.

§ 3º Além de outros casos previstos nesta Cons-
tituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I – inaugurar a sessão legislativa;
II – elaborar o regimento comum e regular a cria-

ção de serviços comuns às duas Casas;
III – receber o compromisso do Presidente e do 

Vice-Presidente da República;
IV – conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões 

preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano 
da legislatura, para a posse de seus membros e elei-
ção das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) 
anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subsequente. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presi-
dida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais 
cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupan-
tes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal.

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso 
Nacional far-se-á: (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 50, de 2006)

I – pelo Presidente do Senado Federal, em caso 
de decretação de estado de defesa ou de intervenção 

federal, de pedido de autorização para a decretação 
de estado de sítio e para o compromisso e a posse do 
Presidente e do Vice-Presidente da República;

II – pelo Presidente da República, pelos Presiden-
tes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
ou a requerimento da maioria dos membros de ambas 
as Casas, em caso de urgência ou interesse público 
relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a 
aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas 
do Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 50, de 2006)

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Con-
gresso Nacional somente deliberará sobre a matéria 
para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do 
§ 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela in-
denizatória, em razão da convocação. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na 
data de convocação extraordinária do Congresso Na-
cional, serão elas automaticamente incluídas na pauta 
da convocação. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001)
....................................................................................

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a 
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da Re-
pública, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o 
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário 
ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, 
ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto in-
tegral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio 
do Presidente da República importará sanção.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, 
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só 
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta 
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto en-
viado, para promulgação, ao Presidente da República.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabele-
cido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da 
sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, 
até sua votação final. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de qua-
renta e oito horas pelo Presidente da República, nos 
casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a pro-
mulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá 
ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32,  
DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 
64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, 
e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 
246 da Constituição Federal passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

(...)
“Art. 57.  .............................................................

....................................................................................
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Con-

gresso Nacional somente deliberará sobre a matéria 
para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 
8º, vedado o pagamento de parcela indenizatória em 
valor superior ao subsídio mensal.

§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na 
data de convocação extraordinária do Congresso Na-
cional, serão elas automaticamente incluídas na pauta 
da convocação.”(NR)

(...)
“Art.66.  ..............................................................

....................................................................................
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabele-

cido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da 
sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, 
até sua votação final.
............................................................................”(NR)
....................................................................................

CONGRESSO NACIONAL

REGIMENTO COMUM

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1970-CN,  
COM ALTERAÇÕES POSTERIORES, ATÉ 2006 

E LEGISLAÇÃO CONEXA

....................................................................................

Seção IV 
Do Veto

Art. 104. Comunicado o veto ao Presidente do 
Senado, este convocará sessão conjunta, a realizar-se 
dentro de 72 (setenta e duas) horas, para dar conheci-
mento da matéria ao Congresso Nacional, designação 
da Comissão Mista que deverá relatá-lo e estabeleci-
mento do calendário de sua tramitação.

§ 1º O prazo de que trata o § 4º do art. 66 da 
Constituição será contado a partir da sessão convo-
cada para conhecimento da matéria.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – 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.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, do Tribunal de 
Contas da União, os Avisos nºs 195 e 196, de 2013, na 
origem, que se referem, respectivamente, ao Requerimen-
to nº 66, de 2013, e à Resolução nº 2, de 2013, ambos 
do Senado Federal, comunicando que foram autuados sob 
os nºs TC-006.505/2013-9 e TC-006.503/2013-6 e reme-
tidos ao setor competente para as providências cabíveis.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 195-GP/TCU 

Brasília, 11 de março de 2013 

Senhor presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 498 (SF) de 8-3-2013, por meio do 
qual Vossa Excelência encaminha cópia do Requerimento 
nº 66/2013, de autoria do Senador João Vicente Claudi-
nho, que solicita ao TCU informar “se os atos de gestão 
da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do 
Piauí, executados no período compreendido entre agosto 
de 2007 a novembro de 2012, foram objeto de ressalva 
pela auditoria do Tribunal de Contas da união”. 

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
aludido expediente, autuado nesta Casa como processo 
nº TC-006.505/2013-9, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo do TCU, para adoção das provi-
dencias pertinentes.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.

Aviso nº 196-GP/TCU 

Brasília, 11 de março de 2013 

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 492 (SF) de 8-3-2013, por meio do 
qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da 
Resolução nº 2/2013 (SF), que “’Autoriza o Estado do 
Paraná a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 09535 

até US$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos)’, e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
aludido expediente, autuado nesta Casa como processo 
nº TC-006.503/2013-6, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo do TCU, para adoção das provi-
dencias pertinentes.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os Avisos nºs 195 e 196, de 2013, 
foram juntados aos processados das respectivas ma-
térias.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 102, DE 2013

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 66, de 2012 (nº 478/2010, 
na Câmara dos Deputados), tendo como 
primeiro signatário o Deputado Carlos Be-
zerra, que altera a redação do parágrafo úni-
co do art. 7º da Constituição Federal para 
estabelecer a igualdade de direitos traba-
lhistas entre os trabalhadores domésticos 
e demais trabalhadores urbanos e rurais.

Relatora: Senadora Lídice da Mata

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição no 66, de 
2012, tendo por finalidade estender à empregada do-
méstica os mesmos direitos assegurados pelo artigo 
7º aos demais trabalhadores urbanos e rurais.

Para tanto, altera o parágrafo único do artigo 7º 
da Constituição Federal para assegurar os direitos 
previstos em seus incisos:

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên-
cia social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo;

VII – garantia de salário, nunca inferior ao 
mínimo, para os que percebem remuneração 
variável;
VIII – décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da aposen-
tadoria;
X – proteção do salário na forma da lei, cons-
tituindo crime sua retenção dolosa;
XIII – duração do trabalho normal não superior 
a oito horas diárias e quarenta e quatro sema-
nais, facultada a compensação de horários e 
a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;
XV – repouso semanal remunerado, preferen-
cialmente aos domingos;
XVI – remuneração do serviço extraordinário 
superior, mínimo, em cinquenta por cento à 
do normal;
XVII – gozo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal;
XIX – licença-paternidade, nos termos fixa-
dos em lei;
XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;
XXII – redução dos riscos inerentes ao traba-
lho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança,
XXIV – aposentadoria;
XXVI – reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho;
XXX – proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI – proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência;
XXXIII – proibição de trabalho noturno, peri-
goso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos;

E, atendidas as condições estabelecidas em lei 
e observada a simplificação do cumprimento das obri-
gações tributárias, principais e acessórias, decorrentes 
da relação de trabalho e suas peculiaridades, além da 
sua integração social, os direitos previstos nos incisos:

I – relação de emprego protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos;
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II – seguro-desemprego, em caso de desem-
prego involuntário;
III – fundo de garantia do tempo de serviço;
IX – remuneração do trabalho noturno supe-
rior à do diurno;
XII – salário-família pago em razão do de-
pendente do trabalhador de baixa renda nos 
termos da lei;
XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do 
emprego e do salário, com a duração de cen-
to e vinte dias;
XXV – assistência gratuita aos filhos e depen-
dentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos 
de idade em creches e pré-escolas;
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a 
cargo do empregador, sem excluir a indeniza-
ção a que este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa;

Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposição 
alega:

Sabemos que, seguramente, equalizar o trata-
mento jurídico entre os empregados domésti-
cos e demais trabalhadores elevará os encar-
gos sociais e trabalhistas. Todavia, o sistema 
hoje em vigor, que permite a existência de 
trabalhadores de segunda categoria, é uma 
verdadeira nódoa na Constituição democrática 
de 1988 e deve ser extinto, pois não há justifi-
cativa ética para que possamos conviver por 
mais tempo com essa iniquidade.

À proposição foram apresentadas duas emendas.

II – Análise

Do ponto de vista da constitucionalidade da ma-
téria, não há nada a objetar, visto que o conteúdo da 
proposta não integra o elenco de matérias do art. 60, 
§ 4º, da Constituição Federal, sobre as quais não pode 
haver deliberação, e tampouco trata de matéria cons-
tante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada na atual sessão legislativa, conforme esta-
belece o § 5º do mencionado artigo. Não há, igualmen-
te, restrições quanto à juridicidade, regimentalidade e 
técnica legislativa.

Ao contrário dos demais trabalhadores, que tive-
ram aprovado seu código de trabalho em 1943, somen-
te com a edição da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro 
de 1972, é que os domésticos tiveram implementados 
alguns poucos direitos, como o da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social; benefícios previdenciários, na ca-
tegoria de segurados obrigatórios do regime geral de 
previdência social; e férias de vinte dias úteis ao ano.

Com o advento da Constituição de 1988, a eles 
foram estendidos outros direitos: salário mínimo, irre-
dutibilidade do salário, décimo terceiro salário, repouso 
semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, 
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal, licença-maternidade, 
aposentadoria.

Mais tarde, a Lei nº 10.208, de 23 de março de 
2001, assegurou o direito ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e ao seguro-desemprego, 
ainda que tenha estabelecido ser opção do emprega-
dor assumir contribuição que possibilite o acesso a 
esses benefícios.

Finalmente, com a Lei nº 11.324, de 19 de julho 
de 2006, proíbe-se ao empregador doméstico efetuar 
descontos no salário do empregado por fornecimento 
de alimentação, vestuário, higiene ou moradia; garante-
-se direito a férias anuais remuneradas de trinta dias 
com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, 
após cada período de doze meses de trabalho, pres-
tado à mesma pessoa ou família; e veda a dispensa 
arbitrária ou sem justa causa da empregada doméstica 
gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto.

Recentemente, delegados de governos, empre-
gadores e trabalhadores presentes na 100ª Conferên-
cia da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
adotaram no dia 16 de junho de 2011, novas normas 
internacionais do trabalho, com o objetivo de dar me-
lhores condições de trabalho aos trabalhadores e tra-
balhadoras domésticos.

As novas normas foram convertidas na Conven-
ção nº 189 e na Recomendação nº 201. Elas preveem 
que os trabalhadores domésticos devem ter os mesmos 
direitos básicos que os demais, incluindo a jornada de 
trabalho, o descanso semanal de pelo menos 24 horas 
consecutivas, um limite para pagamentos in natura, 
informações claras sobre os termos e condições de 
emprego, bem como o respeito pelos princípios e di-
reitos fundamentais no trabalho, inclusive a liberdade 
de associação e de negociação coletiva.

Para que o Brasil se adapte às normas da referida 
Convenção, faltaria assegurar à categoria dos traba-
lhadores domésticos a fixação da duração do trabalho 
normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais; remuneração do trabalho noturno 
superior à do diurno; e remuneração do serviço extra-
ordinário superior, no mínino, em cinquenta por cento 
à do normal.

No Brasil, a Constituição Federal atribui direitos 
e garantias ao trabalhador, já que o trabalho é um dos 
fundamentos do Estado. Nossa Lei Maior, todavia, ao 
dispor sobre os direitos dos trabalhadores, dispensou 
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um tratamento diferenciado aos domésticos, não atri-
buindo a eles todos os direitos assegurados aos traba-
lhadores urbanos e rurais. Muito embora o Brasil seja 
um dos países mais avançados do mundo em relação 
aos direitos dos trabalhadores domésticos, estamos a 
dever um tratamento isonômico com os demais.

Não é demais enfatizar, que, segundo o Ministério 
do Trabalho e Emprego, existem cerca de 7 milhões de 
trabalhadores domésticos. Desses, apenas um milhão 
deles tem carteira assinada. Já os dados da Federação 
Nacional das Trabalhadoras Domésticas apontam que 
a classe quase duplicou em menos de dez anos. Se-
gundo a entidade, o número, hoje, no País, chegaria a 
9,1 milhões. Cerca de 80% desses trabalhadores são 
negros e 94% são mulheres. Existem também dados 
preocupantes: 410 mil crianças estão no trabalho do-
méstico e 1,8 milhão desses trabalhadores ganham 
de zero a meio salário mínimo por mês.

Como vimos, à proposta foram apresentadas 
duas emendas.

A primeira, de autoria do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, tem por objetivo incluir, entre os direitos do 
trabalhador doméstico, o inciso XXIX do artigo 7º da 
Constituição Federal, que diz:

XXIX – ação, quanto a créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional 
de cinco anos para os trabalhadores rurais e 
urbanos, até o limite de dois anos após a ex-
tinção do contrato de trabalho;

A emenda é meritória e oportuna, pois a inclusão 
desse direito é uma garantia de segurança jurídica às 
relações de trabalho não somente para o trabalhador 
doméstico, como também para os empregadores, eis 
que afasta interpretações sobre eventual imprescriti-
bilidade da pretensão relativa aos créditos resultantes 
das relações de trabalho desse trabalhador.

Contudo, a jurisprudência já cuidou deste tema 
e os tribunais têm entendido que se aplica o mesmo 
prazo prescricional do inciso XXIX às ações trabalhis-
tas movidas por trabalhadores(as) domésticos(as).

Por excesso de zelo, a ausência desse direito, no 
entanto, pode ser suprida por meio de projeto de lei 
ordinária alterando a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro 
de 1972, que, ainda hoje, estaremos apresentando 
nesta Casa.

A Emenda nº 2, de autoria do Senador Paulo 
Bauer, tem por finalidade alterar o parágrafo único do 
artigo 7º, na forma que dispõe o artigo único da PEC 
66, de 2012, para incluir o inciso XVIII depois do XVII 
e antes do XIX, suprimindo-se sua menção presente 
ao final do dispositivo, sob a alegação de que, a per-
manecer a atual redação, o direito à licença gestante 

somente surtirá efeito a partir da edição de lei ordiná-
ria sobre o tema.

Não podemos concordar com autor da emenda 
porque os direitos sociais assegurados pela Constitui-
ção de 1988, em razão de sua origem, a Assembleia 
Nacional Constituinte, são imutáveis e, portanto, não 
são passíveis de alteração legislativa que objetive a 
supressão ou redução, ou, ainda, o estabelecimento 
de condições menos favoráveis aos trabalhadores, eis 
que, por sua essência, são imutáveis e inderrogáveis.

Ainda que a PEC 66, de 2012, remeta à lei o di-
reito à licença gestante, não há que se falar em direito 
de vigência contida, já que se trata de um direito de 
aplicação imediata, porque assim o quis o Constituinte. 
Nesse contexto, como a lei não poderá impor restrições 
a esse preceito constitucional, nem mesmo determinar 
o início de sua vigência, por ser autoaplicável, há que 
se interpretar a expressão “atendidas as condições 
estabelecidas em lei e observada a simplificação do 
cumprimento das obrigações tributárias, principais e 
acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas 
peculiaridades” como a edição de norma ou de normas 
que irão operacionalizar o cumprimento do preceito 
constitucional.

Assim o fez a Lei nº 10.421, de 2002, ao alterar 
o artigo 392, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
que se limitou a repetir o dispositivo constitucional:

“Art. 392. A empregada gestante tem direito 
à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 
dias, sem prejuízo do emprego e do salário.”

Somos, pois, contrários às Emendas nºs 1 e 2.
Em conclusão, a medida vem em boa hora, eis 

que, não só amplia significativamente os direitos dos 
trabalhadores domésticos, mas também põe um fim 
a uma odiosa discriminação em relação aos demais 
trabalhadores, tornando mais justo o tratamento que 
essa laboriosa, mas pouco valorizada classe de tra-
balhadores, merece de seus legisladores. Com a pre-
sente proposta de emenda à Constituição, felizmente, 
chega-se ao fim de um ordenamento jurídico que vali-
dava diferenças injustificáveis.

III – Voto

Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição no 66, de 2012, e pela 
rejeição das Emendas nºs 1 e 2 – CCJ.

Sala da Comissão, 13 de março de 2013. – Se-
nador Vital do Rêgo, Presidente – Senadora Lídice 
da Mata, Relatora.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
na 3ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, aprova 
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Parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 66, 
de 2012, com a Emenda nº 2, de autoria do Senador 
Paulo Bauer, renumerada como Emenda nº 1-CCJ (de 
redação), acatada durante a discussão pela Senadora 
Lídice da Mata, Relatora da Matéria, com a seguinte 
redação:

EMENDA Nº 1 – CCJ (DE REDAÇÃO) 
(à PEC nº 66, de 2012)

Dê-se ao parágrafo único do art. 7º da Constitui-
ção Federal, na forma proposta pelo artigo único da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2012, 
a seguinte redação:

“Art. 7º  ...........................................................
 .......................................................................

Parágrafo único. São assegurados à categoria 
dos trabalhadores domésticos os direitos pre-
vistos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições 
estabelecidas em lei e observada a simplifica-
ção do cumprimento das obrigações tributá-
rias, principais e acessórias, decorrentes da 
relação de trabalho e suas peculiaridades, os 
previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e 
XXVIII, bem como a sua integração à previ-
dência social.” (NR)

Sala da Comissão, 13 de março de 2013. – Se-
nador Vital do Rêgo, Presidente.
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1 – Paulo Paim
2 – Lúcia Vânia
3 – Alvaro Dias
4 – Delcídio do Amaral
5 – 
6– Cristovam Buarque
7 – Casildo Maldaner
8 – Ana Amélia

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O parecer que acaba de ser lido 
vai à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pela ordem, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa, eu que-
ro encaminhar, neste momento, se os dois Senadores 
quiserem se inscrever, o voto de pesar porque faleceu 
hoje, com 35 anos, a Secretária de Estado do Rio Gran-
de do Sul, da Secretaria das Mulheres. Estava viajando 
com a nossa Ministra Maria do Rosário, fulminante. 

Eu queria, de imediato, encaminhar este voto de 
pesar, se V. Exª assim me permitir.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente. A Mesa recebe, mas, 
antes, Senador, peço a minha inscrição no período de 
comunicação inadiável.

Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Gostaria 

de pedir a minha inscrição também para uma comu-
nicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O Senador Paim não está inscrito 
para comunicação inadiável, não é?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Queria 
encaminhar o voto de pesar.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeito. Já passo a palavra a V. Exª.

Então, eu, primeira oradora para uma comunica-
ção inadiável; o Senador Anibal, o segundo.

O Senador Paim tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-

sidenta Vanessa Grazziotin, registro o falecimento no 
dia de hoje da Secretária para assuntos das Mulheres, 
Márcia Santana. Inclusive o Governador Tarso Genro, 
que estava em Brasília para participar da reunião com 
os governadores, retornou para o Estado.

Srª Presidenta, o Rio Grande e o Brasil estão pro-
fundamente tristes. Informo ao Plenário o falecimento 
da Secretária de Políticas para as Mulheres do Estado 
do Rio Grande do Sul, Márcia Santana, 35 anos, uma 
jovem. Ela sofreu um mal súbito, na madrugada desta 
quarta-feira, em Porto Alegre.
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Márcia Santana era assistente social e ligada ao 
movimento feminista. Foi chefe de gabinete da então 
Deputada Federal e hoje Ministra Maria do Rosário. 

Foi diretora da Fundação de Proteçao Especial 
do Estado; presidente da Associação de Mulheres Via-
monenses Mariá; sócia-fundadora do Movimento pelo 
Fim da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
do RS; secretária executiva da rede nacional de frentes 
parlamentares em defesa da infância no Brasil; asses-
sora técnica da Comissão Parlamentar do Congresso 
Nacional que investigou redes de exploração sexual de 
mulheres, crianças e adolescentes, liderada à época 
pela Deputada Maria do Rosário e também pela ban-
cada de Senadoras.

Ela deixa o marido, Claudiomiro Ambrózio, e os 
pais, Adegar e Maria de Fátima.

O velório está ocorrendo neste momento no Salão 
Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. E eu aqui 
dizia que o Governador Tarso Genro, que estava em 
Brasília, se deslocou para o Palácio Piratini.

O sepultamento está marcado para às 17h30, no 
Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre.

Estamos de luto. Os nossos corações choram o 
passamento da companheira e amiga Márcia Santa-
na. Tão jovem se foi, mas os seus ideais, suas ideias 
continuam junto a nós. O seu legado fica. A sua luta 
fica – testamento de palavras, abraços, passos firmes 
e ações sempre em defesa dos direitos das crianças, 
dos adolescente, das mulheres, dos discriminados. En-
fim, é referência para todos nós, no presente e para as 
futuras gerações, tudo aquilo que a Márcia defendia.

Vá em paz, Márcia Santana. Minha solidariedade 
aos familiares e amigos e ao povo gaúcho.

Quero, também, Srª Presidenta, em nome da 
Bancada gaúcha de Senadores e Deputados Federais, 
pedir a V. Exª que esta Casa aprove voto de pesar. Te-
nho certeza absoluta de que o atendimento será ga-
rantido por V. Exª. O Rio Grande e o Brasil agradecem.

No mês das mulheres, embora nós saibamos que 
todos os dias e todas as horas deveriam ser dedicados 
às mulheres, essa lutadora, essa guerreira nos deixou.

Era isso. Obrigado, Srª Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Srª Presidente. 
Eu queria pedir licença ao Senador Suplicy e ao 

Senador Anibal, porque eu queria...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PC do B – AM) – Sim, Senadora. Eu só gostaria de di-
zer que este requerimento, que o Senador Paim acaba 
de apresentar, ele depende de votação, e o Senador 
fez encaminhamento, e eu passo a palavra à Senho-
ra, imagino que era isso o que a Senhora queria, para 
também encaminhar o requerimento.

Senadora Ana Amélia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. (Fora do 

microfone.) – Com certeza ela assinará.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu não 

só assino, mas encaminho...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Perfeitamente. Com a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Com o apoio de todos os 
Senadores que estão aqui no Plenário, encaminhamos 
a aprovação deste requerimento. E eu queria, também, 
reforçar as palavras tão sensíveis, tão verdadeiras, 
tão autênticas e tão reais na descrição da Secretária 
Márcia Santana, e revelar que uma jovem de apenas 
35 anos morreu de um enfarte fulminante, nessa ma-
drugada, que vinha desempenhando um papel muito 
importante no Governo do Rio Grande do Sul. 

Então, como mulher, nós mulheres, na semana da 
comemoração da mulher, no dia em que a Presidente 
da República lança um Programa ambicioso de polí-
ticas para as mulheres, especialmente no combate à 
violência contra a mulher, eu queria reforçar, endossar 
e me solidarizar com a família da Márcia e com o Go-
verno do Estado, que perde uma excelente servidora.

Era essa a minha manifestação, renovando o 
apoio integral ao requerimento sugerido pelo Sena-
dor Paulo Paim.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Não havendo mais quem queira 
encaminhar, eu só gostaria de dizer aqui, e registrar, 
Senador Paim, Senadora Ana Amélia, que hoje, pela 
manhã, num evento que aconteceu no Palácio do 
Planalto, cujo tema é “Mulher Livre da Violência”, um 
evento dedicado às mulheres, o evento foi aberto pela 
Ministra Eleonora Menicucci, fazendo uma homenagem 
à Márcia Santana, e a própria Presidente Dilma fez a 
mesma homenagem, o Plenário todo se levantou para 
aplaudir essa que, não apenas foi uma grande mulher, 
mas uma lutadora dos direitos das mulheres.

Então, a Mesa se soma à tristeza de S. Exªs, do 
povo gaúcho, e também aos votos de pesar a todos os 
seus amigos, familiares, companheiros e companheiras.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 151, DE 2013

Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar 
pelo falecimento de Márcia Santana.

Profundamente triste, informo o falecimento da 
Secretária de Política para as Mulheres do Estado do 
Rio Grande do Sul, Márcia Santana, de 35 anos. Ela 
teria sofrido um mal subido, na madrugada desta quarta-
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-feira, em sua residência, no bairro Jardim do Salso, na 
cidade de Porto Alegre. Márcia Santana era assistente 
social e ligada ao movimento feminista. Foi chefe de 
gabinete da então deputada federal Maria do Rosário.

Márcia exerceu o cargo de diretora da Fundação 
de Proteção Especial do Estado, Presidente da Asso-
ciação de Mulheres Viamonenses Mariá, foi sócio-fun-
dadora do movimento pelo fim da exploração sexual de 
crianças e adolescentes do RS, secretária executiva 
da rede nacional de frentes parlamentares em defesa 
da infância no Brasil, e assessora técnica da comissão 
parlamentar do Congresso Nacional – que investigou 
redes de exploração sexual de mulheres, crianças e 
adolescentes.

Ela deixa o marido Claudiomiro Ambrózio e os 
pais Adegar e Maria de Fátima. O velório está ocorren-
do no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. 
O sepultamento está marcado para às 17 horas e 30 
minutos no cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. 

Diante do exposto e em nome da bancada gaú-
cha de senadores, peço que esta Casa aprove este 
Voto de Pesar. Certo de que poderei contar com esta 
solicitação, agradeço antecipadamente, 

Gostaria que o presente voto fosse enviado para o 
Sr. Claudiomiro Ambrózio, no seguinte endereço: Rua: 
Aneron Correa de Oliveira, 360, Jardim do Salso, Porto 
Alegre. RS – CEP: 91410-070

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Portanto, eu coloco em votação o 
requerimento apresentado pelo Senador Paim, enca-
minhado por ele e pela Senadora Ana Amélia. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Que seja em nome dos três Senadores 
do Rio Grande.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – E do Senador Pedro Simon, que não 
se encontra aqui, mas também subscreverá.

Em votação, o requerimento. (Pausa.) 
Aprovado.
Portanto, o requerimento está aprovado e será 

cumprida a deliberação do Plenário.
Só comunico ao Plenário que está nos visitando 

uma delegação da qual participa o Ministro do Sudão e 
o Embaixador do Sudão, e nesse momento eu convido 
o Senador Eduardo Suplicy, que é o primeiro orador 
inscrito para fazer uso da palavra, e, certamente, fará 
suas homenagens a tão distinta delegação que nos 
visita nesse momento.

Senador Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
Sejam bem-vindos todos os senhores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) – Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, 
quero agradecer a sua atenção e dar as boas-vindas 
ao Ministro da Agricultura e da Irrigação do Sudão, 
Dr. Abd Elhalim Elmotafi, que está acompanhado do 
Embaixador do Sudão no Brasil, Abd Elghani Elnaim 
Awad Elkarim, e de uma delegação tanto de membros 
do governo como de empresários.

Já é a segunda vez que ele vem ao Brasil. Eles 
estão muito interessados no aprofundamento das re-
lações do Brasil com o Sudão. A Casa Civil está exa-
minando o acordo que está por ser realizado entre o 
Brasil e o Sudão e que promoverá o desenvolvimento 
das relações, especialmente na área da agricultura, 
mas também nas áreas da indústria, do comércio, da 
educação e outras. Eles estão muito interessados nos 
programas de combate à fome, de segurança alimen-
tar, de combate à pobreza.

No período em que o Sudão fez a divisão entre 
o Sudão e o Sudão do Sul, houve algumas dificulda-
des de entendimento. O Ministro e o Embaixador me 
transmitiram as notícias de que começou a haver um 
melhor entendimento entre o Sudão do Sul e o Sudão. 
Eu até estava dizendo a eles que, quem sabe, como 
os sudaneses gostam muito do futebol, eles possam 
convidar a Seleção Brasileira para fazer um jogo com 
a Seleção Mista de Sudão do Sul e do Sudão, para 
pacificar melhor ainda o país.

Thank you very much – muito obrigado por sua 
visita.

Eu agora passo à oração que iria fazer aqui.
Hoje, Srª Presidenta, eu quero falar de uma mulher 

de excepcional qualidade, a Srª Margarida Genevois.
No último domingo, 10 de março, uma das pesso-

as que mais contribuíram para com o devido respeito 
aos direitos humanos e para a realização de justiça 
na história do Brasil, Margarida Genovois, foi home-
nageada em São Paulo por todos os seus amigos e 
admiradores, por ocasião de seu aniversário de 90 
anos. Primeiro, na missa tão bonita celebrada por Frei 
Betto, Frei João Xerri e Padre Júlio Lancelotti na Igreja 
do Convento dos Dominicanos; depois, no jantar que 
reuniu as pessoas de sua família e todos nós que com 
ela tanto interagimos ao longo das últimas décadas; 
também por bonita reportagem, na Folha de S.Paulo, 
feita por Eleonora de Lucena, cuja íntegra peço trans-
crição nos Anais do Senado.

Em especial, lá estavam seus companheiros da 
Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo 
ao longo dos últimos 40 anos: Dalmo de Abreu Dallari, 
representado por sua família, pois enviou mensagem 
de cumprimentos de Paris; Fábio Konder Compara-
to; Hélio Bicudo; Mário Simas; Luiz Antônio Alves de 
Souza; Waldemar Rossi; Antônio Cândido de Melo e 
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Souza; José Gregori; Maria Victoria Benevides; Plínio 
de Arruda Sampaio; Marco Antônio Rodrigues Bar-
bosa; Antônio Carlos Malheiros; Belisário dos Santos 
Júnior; Antônio Funari Filho; Josefina Bacariça; Juliana 
Santoro, entre outros.

Como diz a sua amiga Rose Marie Muraro, Mar-
garida era naturalmente uma lady. Quem a visse pen-
sava que era de classe alta, mas por baixo de toda 
essa elegância estava uma mulher fortíssima, que Dom 
Paulo Evaristo Arns, então Arcebispo de São Paulo, 
convidou para fazer parte da Comissão Justiça e Paz, 
composta somente por homens, mas que pelo estatuto 
precisava de pelo menos uma mulher.

Margarida era membro da Ação Católica; fundou 
a instituição Veritas para mulheres de classe média, 
mas, acima de tudo, salvou a vida de milhares de pes-
soas, trabalhando junto com Dalmo Dallari, que era o 
Presidente da Comissão Justiça e Paz. Logo foi aceita 
por todos, e seu trabalho ia mudando na medida em 
que mudavam os tempos. No começo era dar fuga 
aos que seriam torturados; depois ela se dedicou, à 
medida que o número dessas pessoas ia crescendo, 
a conseguir fugas em massa, sempre com seu jeito de 
lady. Contava ela que, com esse jeito de ir, bem vestida, 
conseguia muitas coisas que outros não conseguiam.

Anualmente viajava para França, a princípio para 
visitar a família do marido, mas sua missão era levar 
documentos secretos entre outras pessoas. Foram 
essas pessoas que conseguiram as fontes para, logo 
que acabou a ditadura, ser publicado o livro Brasil: 
Nunca Mais, editado naquela época pela Editora Vo-editado naquela época pela Editora Vo-
zes quando esta ainda era progressista, e que fez um 
estrondoso sucesso, pois o povo brasileiro não tinha 
a menor ideia do que estava acontecendo naqueles 
anos de chumbo.

No seu casamento, viveu primeiramente na fazen-
da da Rhodia, dirigida por seu marido, Lucien Genevois. 
Ali ela tomou noção do que era realmente a pobreza. 
Fundou creches, grupos de estudo e tudo aquilo que 
se devia fazer para mães que colocavam estrume nas 
feridas dos recém-nascidos porque não sabiam o que 
fazer, e o tétano não demorava a chegar. Pouco a pou-
co, foi aprofundando este trabalho tanto na fazenda, 
onde conseguia salvar centenas de crianças entre os 
2.500 servidores, como na Comissão Justiça e Paz, 
onde conseguia salvar milhares de crianças e adultos.

À medida que esse trabalho ia se espalhando, 
apareciam milhares de pessoas para serem ajudadas a 
fugir. Suas idas anuais à Europa, que todos pensavam 
que era por motivos frívolos, na verdade, eram viagens 
principalmente para França, Alemanha e Holanda, 
onde conseguia dinheiro e lugares para “exportar” – 

entre aspas – os mais necessitados. E nunca deixou 
de fazer esse trabalho.

Cremos que ela deixaria de existir se não esti-
vesse trabalhando na área de Direitos Humanos, que 
começara numa casinha modestíssima onde morava 
Dom Paulo Arns, e depois obteve várias salas na Cúria, 
tal era a quantidade de pessoas que vinham inclusive 
da América Latina, fugindo de outras ditaduras milita-
res, como a da Argentina, do Uruguai, do Chile. Era 
preciso que se escrevesse a saga que foi e é a vida 
dessa mulher fantástica, que não encontrou outras 
iguais ou que a sobrepujassem.

As mulheres devem se orgulhar dela que, antes 
que as feministas surgissem, já era uma militante de 
primeira ordem. Ao mesmo tempo, era cheia de ternura 
pelos necessitados e cheia de força contra os que os 
oprimiam. Tudo isso silenciosamente e que está apa-
recendo somente agora.

Na missa que Frei Betto, Frei João Xerri e o Padre 
Júlio Lancelotti celebraram foram colocadas citações 
tão belas que resolvi reproduzi-las, sobretudo porque 
ela própria escolheu poemas de Carlos Drummond 
de Andrade.

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Permita-me, Srª Presidenta; peço um pouco mais de 
tolerância.

Disseram os sacerdotes:

Irmãos e irmãs, estamos reunidos para cele-
brar o dom da vida de nossa querida parente 
e amiga Margarida Genevois.
Devemos agradecer a Deus tudo que ela signi-
fica para cada um de nós. Todos aqui reunidos 
sabemos o quanto a vida dela tem sido frutífera 
na esfera eclesial e social, mas também graças 
ao seu especial carisma para fazer amizades, 
cultivar a fé, dedicar-se aos pobres e excluídos.
Bom estar aqui e participar da alegria de Mar-
garida e de seus familiares.
‘Que pode uma criatura senão, entre criatu-
ras, amar?
amar e esquecer, amar e malamar,
amar, desamar, amar?
sempre, e até de olhos vidrados, amar?
Que pode, pergunto, o ser amoroso,
sozinho, em rotação universal, senão rodar 
também, e amar?
amar o que o mar traz à praia,
o que ele sepulta,
e o que, na brisa marinha,
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia?
Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante,
e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, 
um chão de ferro,
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e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma 
ave de rapina.
Este o nosso destino: o amor sem conta,
Distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,
doação ilimitada a uma completa ingratidão,
e na concha vazia do amor a procura medrosa, 
paciente, de mais e mais amor.
Amar a nossa falta mesma de amor,
e na secura nossa
amar a água implícita,
e o beijo tácito,
e a sede infinita’.

Padre Júlio Lancelotti terminou sua fala dizendo 
de Margarida Genevois: “Flor que para ser flor tem que 
ser margarida, e Margarida tem que ser Genevois”.

O poema final por todos dito foi o de Cora Coralina:

Não sei se a vida é curta
ou longa demais para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido,
se não tocamos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser colo que acolhe,
braço que envolve,
palavra que conforta,
silêncio que respeita,
alegria que contagia,
lágrima que corre,
olhar que acaricia,
desejo que sacia,
amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo,
é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela não seja nem curta,
nem longa demais,
mas que seja intensa,
verdadeira e pura ...
Enquanto durar.

Aqui desejo a Malu, Rose, Anny, Bernard, Verôni-
ca, Paulo, Sofia, aos seus parentes mais próximos, as 
minhas homenagens e de todos os amigos da exem-
plar Margarida.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA-
DOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

‘POBRES AINDA SÃO ESMAGADOS PELA 
INJUSTIÇA’, DIZ EX-ASSESSORA DE ARNS

Eleonora de Lucena 
De São Paulo

Quando começou a trabalhar na Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, em 1972, 
Margarida Genevois falou para a família e amigos de 

casos de tortura e de desaparecidos da ditadura. En-
controu desinformação e desconfiança.

“Eu contava e ninguém acreditava, diziam que era 
imaginação. Até meu marido acreditava meio descon-
fiado”, relembra às vésperas de fazer 90 anos: “Tomei 
conhecimento das coisas horríveis que se passavam 
nas prisões, das barbaridades. Mas a classe média é 
meio protegida das desgraças da sociedade.”

Em seu apartamento em São Paulo, onde mora 
só, ela recorda que a comissão “era um dos poucos 
lugares que apoiavam os perseguidos. Eu recebia pes-
soas que estavam desesperadas, muitas tinham saído 
de prisões e estavam profundamente marcadas por 
aquilo tudo. É horrível perder um pai, um irmão que 
desapareceu feito fumaça no ar”.

Da Cúria, as pessoas eram encaminhadas a ad-
vogados, médicos, psiquiatras: “Havia médicos que não 
atendiam. Mas alguns foram formidáveis, arriscaram a 
carreira. O tempo era duro, mas sempre tinha alguém 
que dava ajuda por debaixo do pano. Ou auxiliava a 
pessoa a deixar o país. Muitos não podiam ficar porque 

No início dos anos 1970, a ditadura mostrava sua 
face mais brutal. Foi quando d. Paulo Evaristo Arns, ar-
cebispo de São Paulo, organizou a Comissão de Justiça 
e Paz, que acolhia opositores do regime, denunciava 
torturas e buscava por desaparecidos.

Margarida trabalhou com Arns por 25 anos, presi-
dindo a comissão por três vezes. “O bem que d. Paulo 
fez não é bastante reconhecido. Quem trabalha com 
ele cresce.”

E como ela foi parar na Cúria? “Eu fazia parte 
da Ação Católica. Dom Paulo formou a comissão e só 
tinha homem. Mas, pelo estatuto, tinha que ter uma 
mulher”, recorda.

Indicada, ela conta que o trabalho aumentou 
quando ditaduras se implantaram no Chile, Argentina 
e Uruguai. Cidadãos desses países pediam ajuda à 
comissão. “A Cúria ficava cheia de gente. Sabiam que 
d. Paulo acolhia. Precisávamos arranjar roupa, lugar 
para dormir, trabalho, apoio moral. Estavam em pés-
simo estado, muitos só com a roupa do corpo”, relata.

Atuando como embaixadora da comissão, todo 
ano ia à Europa obter dinheiro para o trabalho junto 
a ONGs ligadas à igreja: “Eu ia à França, Alemanha, 
Holanda. D. Paulo era muito cotado por lá. Todo mun-
do sabia que ele era um cardeal aberto, progressista. 
Viajava com uma carta dele e era bem recebida”.

O marido Lucien se preocupava: “Ele vivia com 
medo, dizia que eu iria ser presa. Mas me dava total 
liberdade. A maior parte das coisas que eu fazia ele 
nem sabia”.

Lucien, francês, foi diretor da Rhodia. Eles se co-
nheceram numa excursão de trem a Minas. Ficaram 35 
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anos juntos (ele morreu em 1986). Logo após o casa-
mento (1944), foram morar em Campinas.

Lá a multinacional francesa montou uma usina 
de cana de açúcar. Em plena guerra, ela precisava de 
álcool que não podia ser transportado por navio do 
Nordeste por causa do perigo alemão.

Na fazenda moravam 2.500 pessoas. Margarida 
notou que a mortalidade infantil era alta: “Os colonos 
eram paupérrimos. O médico dizia: não tem doença, é 
fome. As mães não sabiam cuidar das crianças. Depois 
do parto colocavam teias de aranha ou excremento de 
vaca nos curativos. O tétano vinha em dias”.

Para mudar essa situação, ela criou um curso de 
puericultura, uma pequena creche (os berços eram fei-
tos com caixas de cebola pintadas de azul) e fez um 
jornal para as mulheres. Ensinou o que aprendera no 
curso de enfermeira de guerra: “Vi na fazenda que não 
adianta dar as coisas --tem que educar”.

A iniciativa foi um sucesso, reduziu as mortes de 
crianças. É desse tempo de fazenda, em que viveu 22 
anos, que Margarida tem uma das recordações mais 
emocionantes: “Chegou lá no posto de puericultura um 
rapaz com um recém-nascido moribundo, olhos fundos, 
sem respirar direito. Havia uma tempestade e estáva-
mos completamente isolados, a estrada interditada. 
Nem se podia telefonar. Tratei o bebê do meu jeito, fiz 
tudo que sabia, dei injeção. No dia seguinte a crian-
ça não tinha morrido. Levei-a ao pediatra de minhas 
filhas e ele me disse: ‘A senhora salvou essa criança’. 
Isso não tem preço. Foi um ponto alto na minha vida”.

O marido se aposentou e a família (quatro filhos) 
veio para São Paulo. Foi quando entrou na Comissão 
de Justiça e Paz. Na sala, Margarida mostra fotos em 
passeatas, congressos, visitas ao Carandiru, Araguaia, 
Serra Pelada.

De uma família de notáveis advogados, Marga-
rida Bulhões Pedreira Genevois nasceu no Rio em 10 
de março de 1923: “Minha mãe achava que moça de 
família não devia ir para a faculdade”. Na juventude 
fez biblioteconomia, estudou literatura francesa. Aos 
45 anos foi aluna de Fernando Henrique Cardoso no 
curso de sociologia e política.

Quem mais sofre com a falta de direitos huma-
nos? “Os pobres têm mais necessidades, estão mais 
esmagados pela injustiça. Você percebe isso na rua. 
Alguns quase pisam em cima, têm desprezo pela pes-
soa. É cada um por si e os outros que se danem. Pre-
cisamos mudar essa atitude.”

Margarida diz que na classe média há muito “des-
prezo pelo mais pobre”. A relação patroa-empregada 
é um exemplo. Em algumas partes do país, ainda há 
o pagamento de trabalho por comida: “Não respeitam 
o salário mínimo, o horário de trabalho”.

Qual é o segredo para estar tão bem aos 90? 
“Trabalho muito [como voluntária em ONGs de direitos 
humanos] e faço o que eu gosto. Também me cuido. 
Faço ginástica, senão os ossos enferrujam.”

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Graziottin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador 
Eduardo Suplicy.

Dando sequência aos nossos trabalhos, chamo 
agora para fazer uso da palavra, como Líder de seu 
partido, o PP, o Senador Francisco Dornelles.

O Senador Francisco Dornelles falará pelo tempo 
regimental de cinco minutos.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Como Líder. Com revisão do orador.) – Senadora 
Vanessa, Presidente, senhoras e senhores, eu quero 
cumprimentar o Presidente Renan Calheiros e o Pre-
sidente Eduardo Alves pela reunião que fizeram hoje 
na Câmara dos Deputados com os Governadores de 
Estado do País. 

Foi uma reunião extremamente objetiva, cuja 
condução foi das melhores dentre as que tenho as-
sistido: curta, objetiva, com resultados que realmente 
terão frutos num período muito rápido. Quatro pontos 
foram levantados e aprovados. 

O primeiro deles está relacionado com a dívida 
dos Estados. Apesar do grande esforço feito por esses 
Estados nos últimos anos, ela cresceu imensamente 
e hoje praticamente não pode ser paga com a taxa de 
juros incluída em sua negociação. Existem obstáculos 
para se conseguir um caminho para aliviar essa dívida 
sem afrontar a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas 
esse caminho está sendo encontrado, e é o seguinte: 
cada Estado destinaria 30% dos juros da dívida para 
um fundo de investimento em infraestrutura. A propos-
ta foi apresentada pelo Governador André Puccinelli 
e extremamente bem conduzida, porque, na realida-
de, seria uma vinculação da receita da União a um 
programa de investimento dos Estados. Eu considero 
que essa proposta é da maior importância, pois aten-
de todos os Estados da Federação com muita justiça 
e com muita objetividade.

O segundo ponto, apresentado pelo Governador 
de Pernambuco, é uma proposta óbvia, mas que tem 
sido ignorada no Congresso Nacional. É que cada vez 
que o Governo Federal cria determinada despesa que 
obriga Estados e Municípios, que deve ser suportada 
por Estados e Municípios, a União é obrigada a dizer 
de onde veio a receita para cobrir essa despesa. Os 
Estados e Municípios estão com despesas enormes em 
decorrência de decisões tomadas no Governo Federal 
que não transferiram a eles a receita correspondente.

O terceiro ponto se refere ao Fundo de Parti-
cipação dos Estados e dos Municípios. Realmente, 
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como disse muito bem o Governador Cid Gomes, em 
1989, quase 80% da arrecadação da União vinha de 
dois impostos: o IPI e o Imposto de Renda. Isso signi-
fica que metade desses 80% de impostos federais, ou 
40%, eram distribuídos a Estados e Municípios através 
do Fundo de Participação. A partir de 1989, a União 
começou a encolher esses impostos, cuja receita era 
distribuída automaticamente a Estados e Municípios 
através do Fundo de Participação, e substituir pelas 
que contribuições de natureza social, que nada mais 
são do que impostos, verdadeiros impostos, cuja re-
ceita não é distribuída a Estados e Municípios.

De acordo com a proposta, o Fundo de Partici-
pação seria composto não somente das receitas do 
Imposto de Renda e do IPI, mas também do Cofis e 
da Contribuição sobre o Lucro Líquido. É uma propos-
ta extremamente objetiva. Já existem emendas aqui 
no Senado tratando dessa matéria, e eu espero que 
o Presidente do Senado coloque em votação, porque 
já existe um consenso de que a base de cálculo do 
Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados 
deve ser ampliada com a inclusão das contribuições. E, 
por último, apresentado pelo Governo do Pará, de que 
os Estados ficariam liberados de pagar 1% do Pasep.

Srs. Senadores, Sra Presidente, eu quero trazer 
aqui o integral apoio do Partido Progressista aos qua-
tro pontos hoje apresentados pelos governadores...

(Soa a campainha.)

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – ... e, mais uma vez, cumprimentar o Presidente 
do Senado e o Presidente da Câmara pela reunião que 
convocaram e pela maneira objetiva como conduziram 
as discussões.

Muito obrigado, Sra Presidente.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Obrigada a S. Exa, o Senador Dornelles.
De fato, o Brasil teve a oportunidade de acom-

panhar essa reunião histórica. Eu me dirigia à reu-
nião, Senador, quando ouvi o Presidente da Câmara 
dizer que a reunião já estava concluída, uma vez que 
já tinha alcançado seus objetivos. Eu também fiquei 
impressionada com a agilidade da reunião, tamanha 
era a reunião, com quase todos os governadores e 
parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara. 
Mas foi muito produtiva, sem dúvida nenhuma, como 
disse V. Exa.

Eu convido agora para fazer uso da palavra, 
como orador inscrito, o Senador João Costa. O Sena-
dor fala pelo período regimental de dez minutos. Dez 
minutos, Senador João Costa. Vinte minutos após a 
Ordem do Dia, ou em sessão ordinária que não tenha 
Ordem do Dia.

Com a palavra, V. Exa.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, amigos e amigas que nos honram 
com suas presenças nesta sessão e também aqueles 
que nos acompanham e nos ouvem por meio da TV ou 
da Rádio Senado, de maneira especial, registro entre 
nós, na tribuna de honra do Senado Federal, a pre-
sença do Prefeito de Monte Carmelo, Minas Gerais, 
cidade localizada no Triângulo Mineiro, Dr. Fausto Reis 
Nogueira, e de seus convidados: João Batista Chaves 
Filho, Vice-Prefeito de Monte Carmelo; Argemiro Hel-
der Amorim Barbosa, assessor político do prefeito; e 
Rafael Costa Mendes, procurador-geral do Município.

Na condição de filho de Monte Carmelo, em meu 
nome e em nome dos Senadores Aécio Neves, Clésio 
Andrade, Zeze Perrella e dos demais Senadores que 
integram esta Casa, Srª Presidente, Srs. Senadores, 
transmito aos senhores e a todos os carmelitanos o 
nosso fraternal abraço.

Em resumo, Srª Presidente, pretendo falar, nesta 
tarde, sobre a aplicação, por nós, legisladores, e pelos 
intérpretes do Direito, da lógica do razoável ou lógica 
humana, idealizada por Recaséns Siches.

Um dos grandes erros do século XX – e que se 
repete no século XXI – foi procurar entender o conteúdo 
das normas jurídicas através dos métodos da lógica 
tradicional, isto é, da lógica habitualmente chamada 
matemático-física, dedutiva ou silogística.

Esses métodos valem para a Matemática, para 
a Física e outras ciências da natureza, não sendo, to-
davia, aplicáveis, quase sempre, ao tratamento dos 
problemas práticos de conduta humana – domésticos, 
familiares, econômicos, sociais e jurídicos.

Há que se destacar que as normas jurídicas não 
são nem pretendem ser proposições de conhecimen-
to com intenção científica, sobre as quais se possam 
conferir atributos de verdade ou de falsidade.

O que se procura dizer é que os conteúdos das 
normas jurídicas não são lógicas das quais se possa 
extrair um juízo inflexível e integralmente verdadeiro 
ou falso.

As normas do Direito positivo são “instrumentos 
práticos”, elaborados e construídos pelo homem, para 
que, mediante seu manejo, venham a produzir, na re-
alidade social, determinados efeitos.

Assim, longe de ser um “ensaio de conhecimen-
tos vulgares ou científicos”, o Direito, como realidade, 
“é uma arte prática, uma técnica, uma forma de con-
trole social”.

A lógica da lei não é estática nem cristalizada, 
mas dinâmica e evolutiva. Desse modo, observa-se 
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que o conteúdo das normas jurídicas não pode e não 
deve ser tratado como verdade, mediante emprego da 
lógica clássica, da lógica do racional.

Não é demais ressaltar que a aplicação da lógica 
clássica à interpretação jurídica, em determinados ca-
sos, pode conduzir o intérprete, e o legislador também, 
a um resultado inadequado, insensato, imprudente e, 
acima de tudo, injusto.

A vida e a existência humana não podem ser 
entendidas pelos métodos com os quais se conhe-
cem e explicam os fenômenos da natureza. Os fatos 
humanos, ainda que tenham suas causas e produzam 
seus efeitos, possuem uma dimensão desconhecida 
no mundo da natureza: possuem sentido e significado 
que se relacionam entre si. 

Diferentemente de boa parte do ordenamento 
constitucional estrangeiro, a Constituição de 1988 as-
sumiu, como proposta, não só a garantia dos direitos 
fundamentais contra o poder do Estado e sua natural 
tendência ao abuso, mas também a inserção de um 
bloco programático dirigente com a finalidade de for-
necer à atividade estatal uma direção política, vincu-
lada e permanente.

Houve, com isso, Srª Presidente, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, a constitucionalização dos critérios do 
justo comum e da política justa; de princípios como o 
da proporcionalidade e o da razoabilidade e, como não 
poderia ser diferente, da lógica do razoável.

Mais do que nunca, a atual Constituição brasi-
leira volta para um resultado justo, tendo, como obje-
tivo principal, a mudança social por meio do D2ireito. 
Dessa forma, a nós legisladores e aos intérpretes da 
Constituição e das normas infraconstitucionais cabe-
rá a difícil tarefa de dar efetividade às normas cons-
titucionais relacionadas às transformações políticas, 
econômicas e sociais.

Isso significa que, em relação à Constituição, seus 
preceitos devem estar contidos nos valores universais, 
incondicionais e necessários.

Eminente jurista e filósofo mexicano, o Prof. Dr. 
Luis Recaséns Siches, nascido em 1903 e falecido em 
1977, contribuiu, notavelmente, para o aperfeiçoamen-contribuiu, notavelmente, para o aperfeiçoamen-
to do Direito. Ele foi o primeiro a idealizar e a defender 
a denominada lógica do razoável ou lógica humana.

O Prof. Recaséns Siches desenvolveu uma pro-
posta articulada, pautada em uma maneira inédita de 
interpretar o Direito. Para isso, ele alerta a comunidade 
jurídica para a necessidade de se reformularem con-
cepções tradicionais, como a da função judicial e dos 
métodos interpretativos.

Propõe, sobretudo, a superação do uso exclusivo 
da lógica tradicional em prol do alcance de soluções 
mais justas mediante o uso da lógica do razoável.

Dessa forma, a lógica do razoável apresenta-se 
como o meio mais satisfatório de solução dos proble-
mas decorrentes da elaboração, da interpretação e da 
aplicação do Direito.

O Prof. Recaséns Siches acrescenta que o Direi-
to não é uma ciência, mas um instrumento hábil para 
provocar na realidade social determinados resulta-
dos. Obviamente, isso não nega a existência de uma 
ciência do Direito, a saber, a ciência que estuda esse 
instrumento prático que o Direito é.

Com a aplicação da lógica do razoável ou lógica 
humana, deve-se considerar inconstitucional qualquer 
projeto de lei, lei ou ato normativo cuja aplicação con-
duza a uma solução injusta, irrazoável e despropor-
cional, Senador Pedro Taques.

Nesse ponto, vários recursos poderão auxiliar o 
legislador e o intérprete na busca dessa conclusão; 
entre eles, a inadequação ou incongruência entre os 
meios, os fins ou objetivos.

Considerando a inaplicabilidade à interpretação 
da lógica tradicional ou clássica – salvo raríssimas ex-
ceções –, a lógica do razoável ou lógica humana, em 
harmonia com as espécies, métodos e princípios de 
interpretação, é capaz de auxiliar, orientar e conduzir 
o legislador e o intérprete à melhor solução.

Todavia, a lógica do razoável não deve ser consi-
derada como método de interpretação único ou exclu-
sivo, em que pese o reconhecimento de sua elevada 
importância.

Pelo que se expôs aqui, entende-se poder clas-
sificar a lógica do razoável como um princípio herme-
nêutico de interpretação da Constituição, colocando-o 
ao lado de outros, como os princípios da proporciona-
lidade (de índole alemã) e da razoabilidade (de origem 
americana).

Vê-se que as normas gerais, como a Constitui-
ção, as leis e os regramentos “falam da única manei-
ra que podem falar: em termos relativamente gerais 
e abstratos”.

Em contrapartida, a vida humana e as realidades 
sociais possuem, sempre, caráter particular e concreto.

Por conseguinte, para cumprir ou impor uma lei 
ou um regramento jurídico, é inescapavelmente neces-
sário converter a regra geral em uma norma individua-
lizada, transformando os termos abstratos e genéricos 
em preceitos concretos e singulares.

Para o Prof. Recaséns Siches, “una norma jurí-
dica es un pedazo de vida humana objetivada”. Com 
tal afirmação, explica que para se compreender cabal-
mente a norma jurídica é preciso analisá-la...

(Soa a campainha.)



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 09547 

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL –TO) – ... des-
de o ponto de vista da índole e da estrutura da vida 
humana.

Já estou terminando, Srª Presidente.
Em outras palavras, a aplicação das normas jurí-

dicas não consiste em um mero “reviver a pauta”, em 
puramente copiá-la, mas, pelo contrário, implica algo 
novo. Vale lembrar que esse “algo novo” não está pre-
viamente contido na norma geral.

Por derradeiro, relembro o processo de individu-
alização e de concretização da norma geral, e da con-
sequente aplicação dessa ao caso singular. Portanto, 
todo esse processo de elaboração, individualização, 
de concreção e de aplicação da norma jurídica deverá 
ser regido por um tipo especial de lógica, diferente da 
lógica tradiciona. Enfim, deve ser regido pela lógica da 
ação humana, que se remete a valores e dirige-se à 
realização de fins.

A doutrina oferece exemplos, visando demons-
trar...

(interrupçao do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – ...a 
diferença que a aplicação da lógica do razoável pode 
causar no âmbito das possíveis soluções.

Sr. Presidente, Eduardo Suplicy, Recaséns Siches 
cita vários exemplos de aplicação da lógica do razo-
ável. Em um deles cita Radbruch para contar que em 
uma estação ferrioviária da Polônia havia um cartaz 
que mencionava um dispositivo da norma ferroviária, 
cujo texto dizia, abro aspas: “É proibida a entrada de 
cachorros”. Um certo dia, alguém quis entrar naquela 
estação com seu urso, alegando que a norma proibi-
tiva referia-se, apenas, aos cachorros e não a ursos 
ou outros animais, mas teve o seu acesso impedido 
pelo vigia, notadamente porque o urso, na condição 
de animal silvestre, é, em tese, muito mais agressivo 
do que o cachorro. No dia seguinte, o mesmo guarda 
autorizou a entrada de um deficiente visual juntamente 
com o seu cão-guia, que, em face da cegueira daquele, 
orientava seus passos.

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – ..,de 
maneira alguma, converter um cachorro em urso, nem 
é capaz de permitir a entrada de um cachorro quando 
essa for vedada.

Para o comando normativo, urso será sempre 
urso, e cachorro será sempre cachorro; o primeiro, 

animal selvagem, enquanto que o segundo, animal 
doméstico.

Assim, não há a menor dúvida de que, de acor-
do com a lógica tradicional, as duas soluções encon-
tradas pelo vigia devem ser recriminadas. A primeira, 
porque deveria ter permitido a entrada do urso, já que 
a norma só impedia a entrada de cachorro; a segun-
da, porque não poderia permitir a entrada do cachorro 
que acompanhava o deficiente visual, uma vez que a 
norma proibia a entrada de cachorro.

Essas duas soluções nitidamente simples, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, refletem quão inadequado 
é o uso da lógica tradicional no universo das relações 
humanas. Os mencionados exemplos nos sugerem as 
veementes suspeitas de que a lógica tradicional não 
se mostra capaz de solucionar grande parte dos pro-
blemas de interpretação jurídica.

E mais: além de não resolvê-los, a lógica tradi-
cional produz consequências díspares e irrazoáveis.

Já termino, Sr. Presidente. 
O Prof. Recaséns Siches explica que isso se deve 

ao fato de que a lógica tradicional possui caráter me-
ramente enunciativo do ser e do não ser...

(Soa a campainha.)

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) –...não 
contendo pontos de vista valorativos nem estimações 
a respeito da correlação entre meios e fins, tampouco 
sobre a eficácia dos meios em relação a determina-
dos fins.

Conclui-se, por fim, Sr. Presidente, Eduardo Su-
plicy, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que a lógica 
do razoável é independente, mas harmônica com os 
demais princípios que norteiam a interpretação das 
leis, com as espécies e com os vários métodos de in-
terpretação. A lógica tradicional ou clássica tem seu 
lugar de aplicação, mas são raros os casos.

Com essas breves considerações, Sr. Presidente, 
considerando a exiguidade do meu tempo e o número 
de oradores inscritos, requeiro que as demais peças 
deste pronunciamento sejam dadas como lidas. 

Obrigado pela atenção e pela gentileza. Tenham 
todos uma boa tarde.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JOÃO COSTA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. João Costa, a Srª. Va-
nessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador João Costa, seu reque-
rimento será atendido na forma regimental.

Tem a palavra a Srª Senadora Vanessa Grazzio-
tin, do PCdoB do Amazonas, para fazer uma comuni-
cação inadiável.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador 
Eduardo Suplicy. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Permita-me, Senadora Vanessa Grazzio-
tin, dar as boas-vindas, pois se encontra na tribuna de 
honra o Prefeito Municipal Fausto Reis Nogueira, de 
Monte Carmelo, de Minas Gerais, acompanhado de 
seus assessores. Seja muito bem-vindo.

Tem a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Muito obrigada, Senador Suplicy.
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senado-

ras, companheiros e companheiras, hoje estivemos, a 
bancada feminina do Congresso Nacional, Deputadas 
e Senadoras, em um breve encontro com a Presiden-
ta Dilma antes do início das atividades, no salão do 
Palácio do Planalto, relativas ao Dia da Mulher, uma 
atividade denominada Mulher: Viver sem Violência. 

No dia de hoje, Sr. Presidente, a Presidenta Dilma, 
durante essa atividade, lançou o que eu considero uma 
das ações mais importantes para o combate à violência 
sofrida pela mulher, assim como para o combate das 
desigualdades de gênero, que, infelizmente, marcam o 
nosso País e grande parte do mundo. Eu aqui me refiro 
ao programa lançado hoje Mulher: Viver sem Violência.

Como bem lembrou a Ministra Eleonora Meni-
cucci, ao abrir o evento no Palácio do Planalto, Minis-
tra titular da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
o Programa Mulher: Viver sem Violência tem como 
compromisso e reafirma o compromisso do Governo 
de eliminar as desigualdades de gênero na sua faceta 
mais cruel, que é a violência. 

A presença maciça, Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Senadores, de Ministros, Governadores, Prefeitos, 
Deputados, Senadores e, em particular, da Bancada 
Feminina do Congresso Nacional, revelou que essa 
ação nasce com relevante apoio político.

O Governo Federal, segundo anunciou-se hoje 
pela manhã, deverá investir neste próximo ano em torno 
de R$265 milhões, sendo que pouco mais de R$115 
milhões serão destinados à construção das 27 Casas 

da Mulher Brasileira em todas as capitais brasileiras 
e no Distrito Federal.

Essas casas denominadas de Casa da Mulher 
Brasileira são casas de apoio às mulheres vítimas de 
violência e às suas famílias; um abrigo temporário, 
porém seguro, a essas mulheres e suas famílias; um 
lugar onde as mulheres encontrarão todo tipo de apoio 
necessário a quem acabou de sofrer uma violência 
dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. 

Em parceria com os Governos estaduais, esse 
novo programa terá como principal estratégia a me-
lhoria e a rapidez no atendimento às mulheres vítimas 
de violência. 

Como destacou a Presidenta Dilma durante o 
evento hoje, a meta é que essas 27 unidades, até o 
final de 2014, sejam poderosos pontos de referência 
para as mulheres atingidas pela violência no corpo e 
na alma – porque a violência não atinge só o corpo da 
mulher, atinge também a alma dessa pessoa. Nesses 
locais, as Casas da Mulher Brasileira, as mulheres 
terão proteção, orientação e formação, sempre com 
a visão centrada no combate à violência e afirmação 
da autonomia.

A Casa da Mulher Brasileira, Sr. Presidente, é um 
belo espaço projetado, gratuitamente, pelo arquiteto 
João Figueiras e terá os seguintes serviços disponi-
bilizados: delegacia especializada de atendimento à 
mulher, juizado e varas também especializadas, defen-
sorias, promotorias, equipe psicossocial (psicólogas, 
assistentes sociais, sociólogas e educadoras, para 
identificar perspectivas de vida da mulher e prestar 
acompanhamento permanente) e equipe para orienta-
ção ao emprego e renda. Além disso, as casa também 
serão equipadas com brinquedotecas e espaços de 
convivência para as mulheres e para as suas famílias.

Pelos cálculos da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, o custo médio de cada unidade deverá 
ser de aproximadamente R$4,3 milhões, incluindo a 
construção, aquisição de equipamentos, mobiliário e 
transporte, e toda a estrutura será feita pelo Governo 
Federal. A perspectiva é que sejam atendidas mais de 
70 mil pessoas por ano.

O Governo ainda vai investir, além das Casas 
da Mulher brasileira, R$25 milhões de reais na am-
pliação, aumento da capacidade técnica e triagem de 
distribuição da Central de Atendimento à Mulher – Li-
gue 180, que passará a ser um disque-denúncia com 
acionamento imediato das Polícias Militar e Federal e 
Ministério Público.

Mais R$19 milhões serão investidos na humaniza-
ção da atenção à saúde pública, humanizando o aten-
dimento, e no aperfeiçoamento da coleta de provas de 
crimes sexuais na rede. Serão capacitados mais de 1,1 
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mil profissionais do Sistema Único de Saúde, e ainda 
foi tomada a decisão de investir mais de R$4 milhões 
nos serviços de fronteira do Brasil, principalmente com 
a Bolívia, Guiana Inglesa, Paraguai e Uruguai, sempre 
tendo a clara necessidade de proteger as mulheres, 
principalmente, que são alvos de violência e do tráfi-
co de seres humanos, no caso, tráfico de mulheres.

São ações como essas, Sr. Presidente, que vão 
transformando a cada dia a Lei Maria da Penha numa 
lei real, numa lei efetiva, numa lei que funciona e numa 
lei que é modelo para o mundo inteiro. E este é o nos-E este é o nos-
so grande desafio: a lei, que é muito boa, tem que se 
transformar também em realidade. 

O Mapa da Violência, divulgado nos últimos anos 
– e o Senado, em breve, fará a divulgação de uma 
importante pesquisa sobre isso –, tem mostrado os 
percentuais assustadores do crescimento de violência 
sofrida pelas mulheres no nosso País.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PcdoB – 
AM) – E, para concluir, neste minuto que V. Exª me dá, 
Senador Suplicy, eu quero aqui dizer da minha alegria 
e da minha emoção.

Durante o evento, várias mulheres foram premia-
das por conta de um projeto que o Governo Federal 
desenvolveu, um projeto que premiou as comunidades 
de mulheres que trabalham na produção rural familiar, 
Sr. Presidente; ou seja, mulheres ajudando na produção 
sustentável de alimentos no País. Várias mulheres de 
diversos Estados e representando os vários projetos 
do Brasil foram premiadas.

Por fim, a Presidenta Dilma entregou um prêmio, 
um cheque de R$20 mil, a duas mulheres do meu Es-
tado que vivem em Benjamin Constant: D. Justina e 
D. Rosa.

A Dona Rosa é indígena e vive numa comunida-
de de Benjamin Constant...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ...uma cidade, Senador Suplicy, muito próxima 
à fronteira com o Peru e com a Colômbia, uma região 
deste País muito distante, que poucos brasileiros co-
nhecem. A D. Rosa, com idade bem avançada, levou 
para lá o seu artesanato. A D. Justina é a coordenado-
ra desse grupo. Ela é técnica agrária indígena. Trata-
-se de um programa lançado há pouco tempo pela 
Secretaria de Produção Rural do meu Estado, que 
tem como Secretário o ex-Deputado Eron Bezerra. É 
um programa maravilhoso que não apenas ensina a 
técnica da agricultura para os índios do meu Estado, 
Senador Taques, mas faz com que a qualidade de vida 
e de renda aumente muito.

Então, enorme foi a minha emoção ao ver essas 
duas mulheres simples do meu Estado receberem...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PcdoB – 
AM) – Só para concluir, Sr. Presidente.

Foi uma emoção, talvez uma das maiores da mi-
nha vida, ver gente tão simples e que vive tão longe no 
Estado do Amazonas receber esse reconhecimento, 
porque, a cada dia, tem as suas técnicas melhoradas 
e, portanto, seu trabalho não só mais reconhecido, 
mas também lhe trazendo melhores condições de vida. 

Muito obrigada, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Vanessa 
Grazziotin, por aqui mostrar os avanços das decisões 
da Presidente Dilma Rousseff sobre como prevenir e 
diminuir a violência contra a mulher.

Tem a palavra agora o Senador Sérgio Souza. 
(Pausa.)

Não está presente.
Senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, 

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, te-
lespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, eu quero, antes de iniciar meu pronunciamento 
propriamente dito, registrar aqui, com muita satisfa-
ção, da mesma forma que o fez a Senadora Vanessa 
Grazziotin, o evento hoje realizado no Palácio do Pla-
nalto, que abre um conjunto de políticas destinadas 
à construção de uma maior equidade de gênero e, 
principalmente, o combate à violência contra a mu-
lher, chamado “Mulher: Viver sem Violência”. Trata-se 
de uma série de ações que, tenho absoluta certeza, 
terão grande repercussão na construção da cidadania 
das mulheres e do povo brasileiro de um modo geral.

Mas, Sr. Presidente, eu venho hoje à tribuna para 
falar do anúncio que foi realizado, na semana passada, 
das propostas escolhidas para os programas do PAC 
Mobilidade Médias Cidades e da segunda etapa de 
pavimentação e qualificação de vias e abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário do PAC 2.

No dia 6, quarta-feira passada, a Presidenta Dil-
ma, em reunião com governadores e prefeitos, divulgou 
as obras selecionadas como destino para esses inves-
timentos. Os Estados e Municípios serão contemplados 
com R$33 bilhões. São novos recursos destinados a 
projetos em todas as regiões do País.

Meu Estado, o Estado de Pernambuco, em con-
sonância com a política de redução das desigualdades 
regionais, desde o governo do Presidente Lula, tem 
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sido o destino de muitos investimentos do Governo 
Federal, e agora, novamente, o Estado será benefi-
ciado com novos repasses. Ao todo, dos R$33 bilhões 
anunciados, R$2,2 bilhões serão destinados ao Estado 
de Pernambuco.

Só a cidade do Recife, nossa capital, receberá 
R$542 milhões para programas de ampliação e ade-
quação da rede de distribuição de água, obras de es-
gotamento sanitário, implantação do corredor de trans-
porte público da Avenida Norte e para pavimentação 
e qualificação de vias urbanas.

Olinda terá R$248 milhões. Jaboatão dos Gua-
rarapes, também na região metropolitana, receberá 
R$183 milhões. Outras cidades da região metropolita-
na, como Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Paulista, 
Caruaru e Petrolina, estas duas não mais a região me-
tropolitana, também receberão recursos fundamentais 
para obras de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, mobilidade urbana e pavimentação.

São recursos extremamente importantes para 
o desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura das 
cidades de Pernambuco e de todo o País. Por isso, 
causa-nos espécie uma matéria, publicada no último 
domingo no jornal O Estado de São Paulo, intitula-
da: “Dilma reduz repasses para o Estado de Eduardo 
Campos”, insinuando que a Presidenta, pelo fato de o 
Governador do meu Estado ser cotado para candida-
to à Presidente da República, estaria discriminando o 
povo pernambucano.

Ora, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é preciso 
ter um melhor entendimento dos números para que 
se evite o uso político de determinadas informações. 
A reportagem ignorou dados importantes, e coube 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
esclarecer as informações. É incorreto analisar os in-
vestimentos do Governo Federal em qualquer Estado 
brasileiro, excluindo programas e ações, considerando 
como preferências voluntárias somente aquelas que 
compreendem recursos repassados por meio de con-
vênios e acordos mediante solicitação dos Estados.

A reportagem excluiu os investimentos do PAC e 
das estatais, repassados também por meio de acordos 
ou mediante solicitação dos próprios Estados. Em nota, 
o Ministério informa que, no caso de Pernambuco, a 
média anual de execução dos investimentos do PAC, 
entre 2011 e 2012, é 22% superior à média anual do 
período entre 2007 e 2010. E aqui vale registrar, como 
era de se esperar, o posicionamento, tanto do Governa-
dor Eduardo Campos quanto do Prefeito da cidade do 
Recife, Geraldo Júlio, de que não há qualquer tipo de 
discriminação do Governo Federal nem com a capital 
de nosso Estado e muito menos com o nosso Estado.

Parcela considerável dos investimentos do PAC 
e de estatais é executada pelos próprios Estados. Por 
exemplo, em Pernambuco, a duplicação das BRs 204 
e 408, a dragagem do Porto de Suape, várias obras de 
mobilidade urbana, as barragens situadas na região 
do Agreste e no litoral sul, entre elas Serro Azul, entre 
outras tantas obras estruturadoras do PAC, são exe-
cutadas pelo Estado, porém, com recursos da União.

Os investimentos da Petrobras em Pernambuco 
também cresceram muito no Governo Dilma. De R$49 
milhões, entre 2003 e 2006, quando se iniciaram as 
obras da refinaria da Petroquímica Suape, os investi-
mentos saltaram para quase R$13 bilhões, entre 2007 
e 2010, e chegaram a quase R$25 bilhões, nos últimos 
dois anos. O maior investimento anual da Petrobras em 
Pernambuco ocorreu em 2012: R$13,4 bilhões. Fica 
claro, portanto, que dados importantes ficaram fora 
dos cálculos usados naquela reportagem.

Mas outra coisa que eu gostaria de tratar aqui é 
que alguns expoentes da oposição procuraram distor-
cer a realidade do que aconteceu na semana passa-
da, afirmando que a Presidenta Dilma estaria fazendo 
simplesmente o relançamento de programas, o que 
não é verdade.

No ano passado, a União divulgou a disponibi-
lidade de recursos do Programa PAC 2 – Mobilidade 
de Médias Cidades e da segunda etapa de pavimenta-
ção, abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
Divulgação importante para atingir todos os Estados 
e Municípios do País, para que esses soubessem dos 
recursos disponíveis e apresentassem seus projetos.

Semana passada, na reunião com os prefeitos, 
foi a vez de divulgar as propostas escolhidas que es-
tão contempladas pelo programa. A própria Ministra 
Miriam Belchior, do Planejamento, fez um balanço, 
naquela reunião com prefeitos e governadores, para 
mostrar os investimentos já realizados por alguns dos 
programas do PAC em dois anos.

Segundo balanço do PAC, até 2012, foram exe-
cutados R$472 bilhões, o que representa 47,8% dos 
recursos previstos até 2014. O que é isso senão com-
petência e capacidade de gestão para fazer o País se 
desenvolver?

O programa concluiu empreendimentos de 
R$328,2 bilhões, o que representa 46,4% do previsto 
até 2014.

Em transportes, foram investidos R$27 bilhões 
para a conclusão de obras em todo o País, o que re-
presenta 1.479km de rodovias e intervenções em ou-
tros 8.000km de rodovias.

O PAC 2 conclui 15 obras em aeroportos. Em 
energia, acrescentou mais 6.800MW ao sistema inte-
grado nacional, com o início da operação de 52 em-
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preendimentos e investimentos de R$108 bilhões em 
ações concluídas.

Eu pergunto ao Senador Blairo Maggi se ele quer 
apartear agora ou se aguarda.

Esteja à vontade, Senador.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Não; eu 

quero fazer só um comunicado, Senador. Desculpe.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Pois não. Então, vou concluir rapidamente.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Muito 

obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Na área de petróleo e gás, foi concluída a P-59, que 
vai perfurar poços em toda a costa brasileira, além de 
outras cinco plataformas que entraram em operação, 
com capacidade de produzir 400 mil barris de óleo/dia 
e 31,5 milhões de m3 de gás/dia.

Foram contratos 3.434 empreendimentos na área 
de saneamento, no valor de R$24,8 bilhões, para be-
neficiar oito milhões de famílias no Brasil.

Somente com o PAC 2, ainda houve muitos in-
vestimentos nas áreas de abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, pavimentação de vias urbanas, 
requalificação e implantação de sistemas estruturantes 
de transporte público, entre outras áreas.

Enfim, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, todos nós sabemos que os desafios e a gran-
diosidade do Brasil exigem mais investimentos, mas o 
Governo da Presidenta Dilma não vai se furtar a en-
frentar esses desafios, como vem fazendo até agora.

Por isso, é importante que todos aqueles que 
querem um Brasil melhor, em especial a própria opo-
sição, ao invés de, tendo como base informações in-
consistentes, fazer aqui o seu discurso oposicionista 
do pessimismo, do quanto pior, melhor, apresentem ao 
País uma proposta para mudar a nossa realidade, que 
é o que nós estamos fazendo desde 2003.

Parabéns ao Governo da Presidenta Dilma Rous-
seff.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos ao Senador Humberto 
Costa, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco!

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra o Senador Blairo Maggi, 
pela ordem.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Eu gostaria de anunciar a presença do Ministro 
da Agricultura do Sudão, que está aqui conosco, Dr. 

Almutaafie, que parece que já esteve com V. Exª tam-
bém no dia de hoje, junto com Paulo Hegg e com Gilson 
Pinesso, empresários brasileiros que têm negócios na 
agricultura no Sudão.

O Ministro já esteve várias vezes aqui, no Brasil. 
Nesta viagem, ele vem, mais uma vez, para reforçar os 
laços comerciais e, obviamente, os laços de amizade 
entre o Brasil e o Sudão. E também vem em busca de 
apoio, uma vez que o Sudão tem uma pendência finan-
ceira com o Brasil. Eles estão em fase de negociação. 
Já passaram por vários órgãos do Executivo brasileiro. 
Essa questão vai desaguar aqui, na Comissão de Re-
lações Exteriores, e, possivelmente, virá ao plenário, 
para que seja votado o acordo que está sendo propos-
to entre o Governo do Sudão e o Governo do Brasil.

Essa é uma etapa que virá pela frente. Tenho 
certeza de que nós, os Srs. Senadores e as Srªs Se-
nadoras, faremos aqui uma votação para propiciar ao 
Sudão a possibilidade de ampliar os laços comerciais 
com o Brasil, importando máquinas e equipamentos, 
uma vez que a transferência de tecnologia vem sendo 
feita através de empresários e da própria Embrapa, que 
se encontra também no continente africano.

Então, eu gostaria de cumprimentar o Ministro da 
Agricultura do Sudão e dizer que ele é muito bem-vindo 
ao nosso Senado Federal. E também quero agradecer-
-lhe o apoio que tem dado aos empresários brasileiros 
que estão no Sudão fazendo agricultura, ajudando não 
só o Sudão, mas a África a desenvolver culturas como 
soja, milho e algodão.

Tenho certeza de que, no futuro, haverá uma 
grande diferença quando o continente africano tiver 
as condições e a tecnologia que nós temos hoje para 
produzir. Certamente, vamos reduzir muito as carên-
cias nutricionais daquele povo. E nós, como um País 
também que já nos desenvolvemos muito nessa área 
de agricultura, temos bastante a auxiliar. É o que es-
tamos fazendo.

Então, Sr. Presidente, eu queria anunciar a pre-
sença do Ministro aqui. Agradeço a sua compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito obrigado, Senador Blairo Maggi.

Queremos aqui reiterar as boas-vindas ao Minis-
tro Almutaafie, ao Embaixador Elkarim e a todos os 
empresários que os acompanham, tanto brasileiros 
quanto sudaneses.

Muito obrigado, Senador Blairo Maggi.
Agora, tem a palavra, pela Liderança do PSDB, 

o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, inegavelmente, tra-
ta-se de um avanço a reunião patrocinada hoje pelos 
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Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados 
com os Governadores. Espero que não seja apenas 
um ato que gera falsa expectativa. Imagino que, pela 
grandiosidade do evento, pela grandiosidade política 
desse evento, não há recuo no propósito de se pro-
mover um grande debate sobre o sistema federativo 
no País, em razão do desequilíbrio brutal que promove 
incrível injustiça, sobretudo, em prejuízo dos Municípios 
brasileiros, que são os entes federativos mais afetados 
com o desequilíbrio do sistema federativo.

Certamente, a Presidência da República não se 
ausentará desse debate. Nós não podemos esquecer 
que vivemos sob a égide de um presidencialismo forte, 
e é inevitável a presença da Presidência da República 
nos grandes debates que antecedem grandes refor-
mas. Nós verificamos a ausência da Presidência no 
debate sobre os royalties, por exemplo. Não há como 
aceitar essa ausência, uma vez que é imprescindível 
para a busca de consenso a administração das pres-
sões dos entes federativos, as quais são naturais. E 
a administração dessas pressões deve dar-se a partir 
da presença da Presidência da República.

Eu creio que todos nós temos sugestões, temos 
ideias para o aprimoramento do sistema federativo. 
Eu próprio apresentei projeto que considero essencial 
para reduzir o desequilíbrio que há no repasse dos 
recursos públicos.

A União concentra demasiadamente os recursos 
nos cofres federais. Desde a Constituinte de 1988, os 
encargos foram sendo repassados, e, na mesma pro-
porção, não houve repasses de recursos para atender 
às novas demandas. Ao contrário, a cada passo, a 
concentração se tornou maior e mais visível nos co-
fres da União, em função da adoção de um expediente 
que prejudica Municípios, em função da adoção das 
contribuições sociais, que, na verdade, são impostos 
cobrados pela União. As contribuições sociais corres-
pondem a 56% do total dos tributos arrecadados no 
País. Pois bem, esses recursos não são partilhados 
entre os entes federativos, não são contabilizados na 
composição dos Fundos de Participação dos Estados 
e dos Municípios.

O que estabelece a nossa proposta de emenda 
à Constituição? Estabelece que, do produto da arre-
cadação das contribuições sociais previstas no art. 
195, I, “b” e “c”, 23% vão ao Fundo de Participação 
dos Municípios. É o mesmo percentual que é transfe-
rido ao Fundo de Participação dos Municípios do Im-
posto de Renda e do IPI. Portanto, estamos adotando 
o mesmo percentual, que seria repassado do volume 
de recursos arrecadados com as contribuições sociais 
para a composição do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios brasileiros. Por si só, essa seria uma grande 

reforma e restabeleceria o equilíbrio necessário. Nós 
teríamos, certamente, um respeito ao princípio da iso-
nomia entre os entes federados, fato que não ocorre, 
hoje, lamentavelmente.

Esse projeto, agora, foi redistribuído para o Se-
nador Aloysio Nunes, na Comissão de Constituição e 
Justiça. No dia 6 de março, o projeto foi redistribuído ao 
Senador Aloysio Nunes e, portanto, está em boas mãos.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
tenho certeza de que, brevemente, deliberaremos sobre 
essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça.

A outra proposta – houve um requerimento de 
apensamento, infelizmente, o que vai retardar o de-
bate – é um projeto de lei que estabelece normas im-
pedindo o Governo da União de fazer cortesia com o 
chapéu dos Municípios brasileiros.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Quan-
do o Governo concede isenções em determinados 
setores da economia e retira, com essas isenções, 
dos cofres municipais, ele terá que compensar. Esse 
é o projeto em síntese, que está agora preso à Mesa, 
com requerimento de apensamento, que é a estraté-
gia adotada no Congresso Nacional quando se deseja 
protelar a solução de um problema.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Srª Angela Portela, 
2ª Secretária.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Muito obrigada, Senador Alvaro Dias.

Com a palavra, agora, o Senador Pedro Taques, 
em permuta com o Senador Cyro Miranda.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos de 
Mato Grosso e do Brasil que nos assistem e nos ou-
vem pelos meios de comunicação da Agência Sena-
do, amigos das redes sociais, quero falar hoje de um 
assunto que afeta todos nós brasileiros, mas que cos-
tuma ser levado à população de uma forma tão com-
plicada, tão cheia de palavras difíceis, que o cidadão 
simples que nos ouve termina achando que não tem 
nada a ver com ele, que não lhe diz respeito. Vou falar 
do chamado Pacto Federativo.

O que é isso, Srª Presidente? O que significa 
Pacto Federativo, para que o Sr. Hortêncio, um simples 
trabalhador, um agricultor do distrito de Acari, em Barra 
do Bugres, no Estado do Mato Grosso, possa entender?
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Nós vivemos em uma Federação, como todos 
sabemos. Nós precisamos discutir as relações econô-
micas e as relações – entre as atribuições ou funções 
– entre a União, os Estados-membros e os Municípios. 
Essa relação entre a União, os Estados-membros e os 
Municípios é que se denomina de Pacto Federativo.

Vivemos, no Brasil, hoje, uma centralização de 
poder na pessoa jurídica chamada União Federal. A 
União arrecada a maior parte dos tributos que todos 
os brasileiros pagam e repassa isso, em parcela, em 
migalhas, aos Estados-membros e aos Municípios. 
Estamos discutindo, hoje, no Congresso Nacional, a 
reforma desse chamado Pacto Federativo. 

Muito bem, o nosso amigo que nos ouve deve es-
tar a se perguntar: “O que temos a ver com isso? Por 
que isso está sendo debatido hoje”? Eu digo que esse 
debate é um dos mais importantes que temos nesta 
legislatura e nesta sessão legislativa. Isso porque está 
havendo aqui, no Senado, exatamente agora, nesses 
dias, uma mudança de enormes proporções em um 
dos aspectos mais importantes deste chamado Pacto 
Federativo. É a chamada repartição de receitas ou re-
partição/divisão dos valores que são arrecadados pela 
União, pelos Estados e pelos Municípios.

O Governo Federal, os Estados e os Municípios 
têm cada um as suas responsabilidades, alguns ser-
viços a prestar aos cidadãos brasileiros. Para cumprir 
essas tarefas, Senador Suplicy, eles dependem dos im-
postos que nós pagamos. Alguns desses impostos são 
arrecadados diretamente pelos Estados e Municípios; 
outros impostos são recolhidos pelo Governo Federal 
e divididos com os Estados e Municípios.

Parece uma coisa simples, Srª Presidente, mas 
esse final de semana, mais uma vez, andando pelos 
bairros do Município de Cuiabá, a capital do Estado 
de Mato Grosso, que, para minha honra, mandou-me 
para cá, encontrei um cidadão simples que me per-
guntou: “O que de mais importante será debatido no 
Congresso Nacional”? Fiz referência ao Pacto Fede-
rativo. E ele disse: “Eu não sei nem o que é pacto e 
nem o que é federativo”. Aí, temos que explicar a esse 
cidadão simples, ao seu José, à dona Maria, o que é 
Pacto Federativo.

As regras para os Estados arrecadarem impos-
tos e para receberem a parcela dos impostos federais 
foram definidas na lei logo após a criação da nossa 
nova Constituição, em 1988. Mas, hoje, estão rece-
bendo fortes pressões no sentido de mudanças pro-
fundas nessas relações entre a União, os Estados e 
os Municípios.

Estamos definindo aqui, na prática, a capacidade 
de o nosso Estado de Mato Grosso, como os demais 
entes da Federação, pagar os custos das escolas, dos 

postos de saúde, das unidades policiais e dos demais 
serviços que presta ao cidadão. Aliás, esses serviços 
são obrigações. Não é favor do Senador, não é favor 
do político, não é favor do governador, da Senhora 
Presidente, muito menos do prefeito. Esse é um direito 
fundamental do cidadão.

Existem muitas razões para ficarmos preocupa-
dos com este debate. Muitas dessas mudanças, Srª 
Presidente, podem ser perigosas para a população 
dos Estados mais carentes, como o Acre, do Senador 
Anibal, como Roraima, de V. Exª, como Mato Grosso, 
que eu aqui represento. 

Comecemos pela chamada guerra fiscal. O que 
é isso? O que significa a chamada guerra fiscal?

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços, o chamado ICMS, é o principal 
imposto arrecadado pelos Estados. As regras vigen-
tes desde a Constituição permitem hoje aos Estados 
uma grande liberdade para fixar o valor desse imposto.

Os Estados menos desenvolvidos, que precisam 
tentar atrair empresas e empregos para o seu territó-
rio, utilizam essa liberdade para oferecer às empresas 
que viessem a se instalar em seus territórios valores 
menores de imposto. Isso criou uma corrida de alguns 
Estados para reduzir muito a alíquota, o valor do ICMS. 
E muitas empresas mudaram de lugar, de funcionamen-
to somente para pagar menos impostos. Mato Grosso, 
por exemplo, fez isso com os setores de algodão e de 
comércio atacadista. 

Hoje, o Governo Federal e os Estados mais ricos 
fazem uma pressão muito forte para acabar com a cha-
mada guerra fiscal, reduzindo a liberdade dos Estados 
menores para reduzir os seus impostos, notadamente 
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Todos te-
riam de ter valores de ICMS relativamente próximos 
entre si. Com isso, nossas regiões mais pobres que 
usaram muitos dos chamados incentivos fiscais vão 
perder arrecadação, Srª Presidente, porque as empre-
sas que hoje estão lá no Acre, em Mato Grosso, em 
Mato Grosso do Sul, em Rondônia, no Amazonas, no 
Pará, no Amapá, as empresas que estão nesses Es-
tados serão transferidas para os Estados mais ricos. 
O Brasil não é só a Avenida Paulista. A Avenida Pau-
lista é importante, os Estados ricos são importantes, 
mas o Brasil não pode se resumir, Senador Suplicy, 
aos grandes prédios da Avenida Paulista.

Existe já, no Senado, o Projeto de Resolução nº 
1, de 2013, para debater essas alíquotas do ICMS. 
Esse projeto está sendo empurrado a toque de caixa 
para votação neste mês. E isso é bom para o País? Só 
vai ser bom se essa mudança for muito benfeita, muito 
bem-pensada, mas não está sendo feita dessa forma, 
com todo respeito aos Relatores do Projeto de Resolu-
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ção do Senado nº 1, de 2013, e ao Relator da Medida 
Provisória nº 599. E não estão sendo bem-debatidos. 

Primeiro, mesmo uma simples mudança nas re-
gras que estão sendo tentadas pelo Projeto nº 1/2013 
está deixando uma série de fios desencapados, como 
se diz na gíria, no palavreado do cidadão simples, no 
funcionamento futuro do ICMS. 

Da forma como a mudança está sendo desenhada 
no projeto, a fiscalização fica dificultada. A fraude pode 
aumentar, e as empresas que já recebem benefícios 
fiscais passam a ter uma vantagem indevida sobre as 
que pretendem começar a funcionar, o que prejudica 
os investimentos. 

Mas, mesmo que todos esses furos fossem cor-
rigidos, ainda ficaria muito a ser corrigido. Os Estados 
que perdem a sua arrecadação precisam receber outras 
fontes estáveis de recursos para continuar a funcionar 
normalmente e precisam conseguir outros tipos de in-
vestimentos que transformem sua economia, que lhes 
permitam criar e atrair empresas não só por descontos 
no ICMS, mas pelas oportunidades de crescimento que 
a instalação no Estado pode oferecer. 

O Governo Federal oferece fazer isso pela medida 
provisória a que acabei de fazer referência, a Medida 
Provisória nº 599, de 2012, que autoriza a União a 
compensar algumas perdas dos Estados mais pobres 
com as mudanças no ICMS e destina mais recursos 
para desenvolver as regiões mais atrasadas. 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 
Presidente, eu peço um pouco mais de tempo, se for 
possível.

Aqui também a ideia é boa, mas o que é feito na 
prática pela medida provisória não é suficiente, e ela, 
com todo respeito, encontra-se mal desenhada.

Para minha honra, concedo um aparte ao Sena-
dor Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador Pedro Taques, V. Exª aqui traz uma refle-
xão muito importante, visando que a Federação tenha 
um desenvolvimento mais equitativo. Tenho a certeza 
de que todos nós, paulistas, também queremos o de-
senvolvimento mais equitativo possível para todos os 
brasileiros e para todos os Estados. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É 
preciso ver se a melhor forma de estimular o cresci-
mento e o desenvolvimento, seja na agropecuária, na 
indústria, em todos os setores de atividade econômica, 
necessariamente passa pelas diferenças de alíquotas, 
tais como as do ICMS, como hoje tem ocorrido. Mas 
eu acho que os argumentos de V. Exª devem ser pe-

sados, assim como outras soluções que estão sendo 
objeto de diálogo nestes dias, ainda mais agora, com 
a presença dos governadores de Estado, que vieram 
dialogar conosco, assim como todos os secretários de 
Estado. Tivemos, ontem, oportunidade de observar uma 
diversidade de opiniões muito interessante, opiniões 
emitidas pelos secretários de Fazenda, e ainda vamos 
ouvir mais alguns deles e os próprios governadores. 
Então, espero que, como brasileiros que todos somos, 
cheguemos a uma solução de bom senso e equitativa. 
Meus cumprimentos à contribuição de V. Exa.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Suplicy. Nada contra São Paulo. 
Aliás, eu já fui Procurador do Estado de São Paulo, 
defendendo os interesses da Fazenda de São Paulo.

Mas V. Exa bem sabe que nós não podemos tratar 
aqueles que são desiguais de forma igualitária. Temos 
que tratá-los de forma desigual, porque se não estarí-
amos perpetuando a desigualdade. E V. Exa bem sabe 
que essa questão já levou a guerras. A Guerra do Chá, 
em Boston, nos Estados Unidos, nas 13 ex-colônias 
americanas, é uma guerra que surge a partir das alí-
quotas tributárias. Oxalá nós não tenhamos algo assim 
no Brasil. São Paulo é a locomotiva do Brasil, mas o 
Brasil não é só São Paulo. Os Estados mais pobres, 
os Estados menos desenvolvidos também contribuem 
para o desenvolvimento do Brasil.

Aqui também, Sra Presidente, a respeito da Me-
dida Provisória no 599, a ideia é boa. Mas o que é feito 
na prática pela medida provisória é insuficiente e mal 
desenhado. 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pri-
meiro, a compensação de receitas aos Estados que per-
dem ICMS está cheia de armadilhas, limites de valor e 
de prazo que não dão garantia alguma, Sra Presidente, 
de que os recursos, por exemplo, para Mato Grosso, 
para Roraima, para o Acre, hoje arrecadados dentro da 
lei para pagar os serviços que presta, serão mantidos. 
Nós não temos essas garantias. Isso me faz lembrar 
um ditado de Mato Grosso que diz assim: “faz-me rir”. 
É algo que me faz rir. A compensação que o Governo 
Federal vendeu não é o que ele está entregando. 

A proposta de desenvolvimento regional da me-
dida provisória é ainda pior. Além de os recursos que 
oferece serem poucos e sem nenhuma certeza de que 
serão realmente entregues pelo Governo Federal, o 
que ela propõe é basicamente aumentar os recursos 
para emprestar para empresas nas regiões mais atra-
sadas. Ora, isso não vai desenvolver coisa nenhuma. 
Hoje, nós todos sabemos que existem centenas de 
milhões disponíveis para empréstimos, mas parados 
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nos bancos que operam os fundos constitucionais do 
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – A 
questão não é falta de crédito. É, sim, do interesse das 
empresas e de condições de o empreendedor ofere-
cer o patrimônio exigido pelos bancos como garantia 
desses empréstimos. De nada adianta, Sra Presidente, 
abrir mais dinheiro para empréstimos. Essa é a única 
resposta do Governo Federal a todos os problemas da 
economia de hoje, e não está funcionando em lugar 
nenhum. Afinal, todo empresário que tomar emprés-
timos precisa gerar negócios para pagá-los depois.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Esses recursos – e já me encaminho para o final, Srª 
Presidente – que a União oferece para desenvolver 
os nossos Estados precisam ser usados muito mais 
para projetos públicos de infraestrutura, transporte, 
ciência e tecnologia. Esses são os grandes gargalos 
que precisamos vencer.

Em Mato Grosso, por exemplo, consertar e du-
plicar as nossas principais rodovias federais e estadu-
ais, trabalhar a respeito das hidrovias, das ferrovias, 
fazendo com que o nosso Estado possa, efetivamente, 
Srª Presidente, fazer com que os nossos produtos che-
guem ao mercado internacional a preços competitivos.

Já encerro, Srª Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – E 
não param por aí as mudanças. Os Estados têm direito, 
pela Constituição Federal, a uma parte dos impostos 
federais. É o Fundo de Participação dos Estados. As 
regras para distribuir essa parcela para cada Estado 
estão sendo reformuladas por determinação, inclusive, 
do Supremo Tribunal Federal.

Precisamos, os Estados menos desenvolvidos, 
nós precisamos aqui, nesta Casa, na Casa da Federa-
ção, fazer a defesa para que possamos mudar os cri-
térios paramétricos que fazem a divisão do chamado 
Fundo de Participação dos Estados.

Encerro, Srª Presidente, dizendo que este debate 
sobre o Pacto Federativo – sobre o qual me perguntou 
um cidadão muito simples, na cidade de Cuiabá, capital 
do Estado de Mato Grosso – é algo muito complexo, mas 
nós temos o vezo, nós temos a utilidade de sempre com-
plicar o que é complexo, e fica cada dia mais complexo.

Eu, como Senador do Estado de Mato Grosso, 
não concordo que o nosso Estado continue ajudando 
o Brasil...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... 
e o Brasil não queira ajudar o Estado de Mato Grosso 
(Fora do microfone.) com medidas como essa.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – En-
cerro, agradecendo a presença, nesta tarde, dos ve-
readores do Município de Campo Novo dos Parecis, 
vereadores aqui presentes de um importante e signi-
ficativo Município do nosso Estado, e do ex-Prefeito 
de Cuiabá, Rodrigues Palma, filho da Dona Bem Bem, 
uma grande mato-grossense, uma grande cuiabana. 
As principais festas do Município de Cuiabá, a festa de 
São Benedito, por exemplo, eram realizadas na casa 
dessa mulher de bem.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Parabéns, Senador Pedro Taques. Sem dúvida 
alguma, as questões que envolvem o Pacto Federativo 
são de fundamental importância para discussão neste 
Congresso Nacional.

Com a palavra, agora, para uma comunicação 
inadiável, o Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Angela Portela; Srs. Senadores; 
telespectadores da TV; ouvintes da Rádio Senado, co-
meço o meu pronunciamento dizendo que, hoje pela 
manhã, o Governador Tião Viana assinou o contrato 
com o Ministério das Cidades para a construção de 
10.200 casas do programa Cidade do Povo, lá em Rio 
Branco. Uma parte dessas unidades habitacionais que 
serão construídas será destinada a atender a popu-
lação atingida pelas últimas alagações – são famílias 
que moram em áreas suscetíveis de alagação e pre-
cisam receber uma habitação que seja segura e que 
não mais esteja exposta ao perigo da enchente – e, ao 
mesmo tempo, o Governador Tião Viana participou, jun-
tamente com os demais Governadores, dessa reunião 
com Direção do Senado e da Câmara, para discutir o 
Pacto Federativo, particularmente sobre esse projeto 
em tramitação, aqui, a respeito do qual precisamos 
deliberar, que vai definir as novas regras para o Fundo 
de Participação dos Estados.

Devo dizer que não pude participar dessas duas 
reuniões, exatamente porque estávamos na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), onde conseguimos a 
aprovação, por unanimidade, da PEC nº 66, que é a 
PEC das empregadas domésticas, sob a competente 
relatoria da Senadora Lídice da Mata. Foi uma cons-
trução muita bonita, muito interessante, porque os Se-
nadores Aloysio Nunes Ferreira e Paulo Bauer, tinham 
emendas a essa matéria, emendas que viriam contri-
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buir com a sua qualificação, inclusive, estendendo os 
benefícios às empregadas domésticas, e conseguimos 
uma construção para evitar que essa matéria voltasse 
para a Câmara, para que essas proposições pudessem 
ser acopladas como emendas de redação; e, no caso 
da proposição do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que 
tratava exatamente da prescrição do prazo em que uma 
empregada doméstica pode entrar com uma ação com 
relação a seu empregador, esse prazo prescricional, 
que era objeto de uma proposição do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, teve uma negociação com a Relatora 
Lídice da Mata para ser apresentado como um projeto 
de lei ordinária que vai tramitar já a partir da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Na realidade, o que temos que apresentar nes-
te momento é nossa comemoração, a nossa alegria, 
a nossa felicidade de termos, uma semana depois do 
compromisso assumido aqui em Plenário, em plena 
data do Prêmio Bertha Lutz, a aprovação, por unani-
midade, na Comissão de Constituição e Justiça, da 
PEC das domésticas. O que diz essa PEC? 

Ela simplesmente vai estender às empregadas 
domésticas todos os direitos trabalhistas que já assis-
tem hoje aos demais trabalhadores. 

Então, desta forma estamos promovendo justiça 
para com as empregadas domésticas, empregados 
domésticos porque passam a usufruir de todos os be-
nefícios da legislação contida no art. 7º da Constituição 
Federal, que especifica quais são esses benefícios.

Então, nós estamos muito esperançosos de que 
essa matéria seja aprovada o quanto antes aqui, em 
plenário, para que as empregadas domésticas usu-
fruam plenamente da seguridade social e de todos os 
benefícios previstos na Constituição para os demais 
trabalhadores brasileiros.

Sr. Presidente, agora, Senador Jorge Viana, que-
ro aproveitar também este pronunciamento para fazer 
o necessário contraponto e rebater algumas informa-
ções e ataques propalados pela oposição neste Se-
nado sobre a suposta gestão do Governo do PT de 
investimento ou das empresas estatais.

Foi colocado aqui, na última sexta-feira, estáva-
mos presentes eu e o Senador Paim, e pedimos in-
clusive esclarecimentos porque foi colocado aqui pelo 
nobre Senador Aloysio Nunes Ferreira, quem admiro 
muito e por quem tenho enorme respeito, que uma 
suposta má gestão teria levado à redução do lucro do 
BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, em cerca de 10%.

É necessário, porém, fazer um justo esclareci-
mento, para apresentar uma análise correta. O BNDES 
não é uma instituição que tem como objetivo central 
o lucro, não tem como objetivo estratégico apenas a 

geração de lucro. Sua missão institucional, e que é 
de extrema relevância para o País, é contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social do nosso País.

Contudo, apesar de não ser essa a motivação 
essencial do BNDES vem, ele vem, sim, tendo lucro 
ao longo dos anos, e de forma consistente, demons-
trando ser um banco também muito lucrativo.

O que foi adjetivado como um dado acabrunhan-
te, o lucro de R$8,2 bilhões, foi na verdade o terceiro 
maior lucro da história do BNDES em 60 anos. O ter-
ceiro maior lucro em 60 anos. É importante destacar, 
inclusive, que os lucros do BNDES aumentaram ex-
pressivamente nos governos do PT.

Se entre 1998 e o ano 2000, o lucro do BNDES 
oscilava entre R$810 milhões e R$867 milhões, em 
2002, no último ano do governo Fernando Henrique, 
caiu para R$550 milhões. Uma redução de R$867 para 
R$550 milhões. Já, em 2003, subiu para R$1,038 bi-Já, em 2003, subiu para R$1,038 bi-
lhão, com um pico, em 2010, de R$9,913 bilhões. E, 
em 2012, o lucro ficou em R$8,2 bilhões.

Ou seja, se vamos falar de lucro, estamos falando 
de uma média de R$742 milhões ao ano, entre 1998 
e 2002, na gestão tucana. Mas, no governo do PT, de 
uma média de R$5,853 bilhões. Essa é a realidade do 
nosso BNDES, que financia tantos projetos importan-
tes e estratégicos para o País. 

Além disso, se compararmos os resultados do 
BNDES com o dos grandes bancos de fomento do 
mundo, verificaremos que sua rentabilidade sobre o 
património líquido, que, como sabemos, é um indicador 
que mede a lucratividade, supera em muito o alcança-
do, por exemplo, pelo Banco Mundial, que é o Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desernvolvimento, 
ou outras instituições de fomento.

Foi dito ainda aqui, por exemplo, que a suposta 
perda mais grave do banco se concentraria na BNDES-
Par, que é responsável pelos negócios da instituição. 

Ora, a BNDESPar não atua “com o espírito ani-
mal do capitalismo”, disse isso o Senador Aloysio 
Nunes, dando a entender que tinha que haver esse 
esse espírito voraz da lucratividade. Na sua condição 
de subsidiária integral do BNDES, ela é o braço ope-
racional para apoio, através de participações acioná-
rias a empreendimentos enquadráveis nas Políticas e 
Prioridades Operacionais do BNDES.

Nesse sentido, tem a missão de apoiar o proces-
so de capitalização de empresas brasileiras e contri-
buir para o desenvolvimento do mercado de capitais 
nacional.

O Senador Aloysio disse também que a BNDES-
Par apresentou, em 2011 uma queda em cerca de R$4 
bilhões, e disse que isso é a expressão acabada de 
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um desastre, o que foi uma redução de lucro na casa 
de R$4 bilhões.

Mas não é assim; essa não foi uma análise correta.
É preciso dizer que, historicamente, a BNDESPar 

vem apresentando resultados expressivos e contri-
buindo de maneira relevante para o lucro do BNDES.

Embora a carteira de ativos de renda variável 
venha se situando, ao longo dos últimos anos, no in-
tervalo entre 15% e 25%...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... do to-
tal de ativos do BNDES, essa carteira gera, em média, 
mais da metade do lucro total do BNDES.

Pontualmente, no exercício de 2012, houve a 
ocorrência de fatores que provocaram a redução do 
lucro, mas apenas a redução do lucro, destacamos 
bem, não a realização de prejuízos. Houve uma re-
dução dos lucros, mas o BNDES continua sendo um 
banco rentável.

Com um minuto a mais, Sr. Presidente, eu me 
comprometo a concluir.

Esses fatores todos por ajuste de desvalorização 
de investimento, em especial na participação da BN-
DESPar no capital da Eletrobras e no valor de R$2,2 
bilhões no investimento da LBR – Lácteos do Brasil, 
no valor de R$657 milhões e redução nos proventos 
recebidos das empresas...

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Um mi-
nuto mais, Sr. Presidente. (Fora do microfone.) 

Temos de destacar, Sr. Presidente, a título de es-
clarecimento, que esses números todos apresentados, 
que esse ajustes foram realizados em estrito atendi-
mento a regras objetivas do IFRS, padrão internacional 
de normas contábeis, não significando que o BNDES 
considerasse naquela ocasião que esses ativos não 
poderiam recuperar seu valor.

Também gostaria de esclarecer que, ao contrário 
dessas afirmações, essa competitividade não é ape-
nas local ou regional, mas a competição ocorre em 
escala global, onde somente empresas capitalizadas 
e dotadas de capacidade para concorrer com elevados 
padrões de competitividade terão chance de sucesso.

Exatamente por isso, Sr. Presidente, é que o 
BNDES tem feito as apostas em certas empresas na-
cionais, não olhando a identidade dessas empresas...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... pura 
e simplesmente, mas procurando encontrar espaço de 
empreendimentos que são importantes para o Brasil, 
principalmente nessa parte de lácteos, porque todos 

sabem que a pecuária leiteira do Brasil é uma das mais 
avançadas do mundo, mas a gente não tem competi-
tividade no mercado de lácteos. Por isso, houve a de-
cisão do BNDES em fazer esse aporte na LBR – Lác-
teos, de tal maneira que está contribuindo para elevar 
as divisas do Brasil no plano econômico internacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço pela oportunidade.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a Srª 
Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge 
Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra a Senadora Angela Portela, já que os 
Senadores Walter Pinheiro e Flexa Ribeiro, oradores 
inscritos, não se encontram em plenário.

Com a palavra V. Exª.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e 
Srs. Senadores, quero anunciar neste plenário uma 
grande festa para nós Senadoras e para todas as 
Deputadas Federais que estiveram presentes hoje 
no Palácio do Planalto em função do lançamento de 
um grande programa lançado pela nossa Presidenta 
Dilma, um programa de combate à violência contra a 
mulher. Trata-se do programa governamental Mulher: 
Viver sem Violência.

Esse programa prevê a criação de centros inte-
grados de serviços especializados, humanização do 
atendimento em saúde, cooperação técnica com o sis-
tema de justiça e campanhas educativas de prevenção 
e enfrentamento à violência de gênero.

A medida também aumentará os centros de aten-
ção às mulheres em áreas de fronteira do Brasil com 
a Bolívia, com a Guiana Francesa, com a Guiana In-
glesa, Paraguai, Uruguai e Venezuela, para migrantes 
e combate ao tráfico de pessoas.

E aqui eu queria registrar que, no nosso Estado de 
Roraima, já temos um centro de atendimento à mulher 
migrante, no Município de Pacaraima, na fronteira com 
a Venezuela, no Município de Santa Elena de Uairén. 
Com o anúncio desse programa, nós vamos ganhar 
mais um centro de atendimento à mulher lá no Municí-
pio de Bonfim, na fronteira com a República da Guiana.

Conforme o Governo, nos próximos dois anos, 
R$265 milhões deverão ser aplicados: na construção 
dos prédios e nos custos de equipagem e manutenção, 
R$115 milhões; na ampliação da Central de Atendi-
mento à Mulher – Ligue 180, R$25 milhões; na huma-
nização de atenção da saúde pública, R$131 milhões; 
na humanização da perícia para aperfeiçoamento da 
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coleta de provas de crimes sexuais, R$6 milhões; e 
em serviços de fronteira, R$4 milhões.

Com esse programa, os serviços públicos de 
segurança, justiça, saúde, assistência social, acolhi-
mento, abrigamento e orientação para o trabalho, em-
prego e renda passarão a ser integrados. Para vocês 
terem ideia da importância de termos o atendimento 
à mulher vítima de violência em um só espaço, esse 
grande projeto será implantado na capital dos 26 Es-
tados e no Distrito Federal.

Falando diretamente para a sociedade, o progra-
ma Mulher: Viver sem Violência posiciona a prevenção 
como prioridade. Para isso, o programa conta com 
aporte de R$100 milhões para campanhas educativas 
de conscientização.

O montante do programa, conforme anunciado, 
corresponde ao aumento de 20% em relação aos va-
lores repassados pelo Governo Federal a Estados e 
Municípios entre 2003 e 2012. 

O programa é um convite, em forma de medida 
administrativa, que a Presidenta da República dirige a 
todos os Governos estaduais e municipais, para que 
adotem estratégias visando a melhorar e dar rapidez 
ao atendimento às mulheres vítimas da violência de 
gênero, mal que, infelizmente, grassa em nosso Brasil.

A propósito, tenho cobrado aqui, neste Plenário, 
dos dirigentes estaduais e municipais empenho na es-
truturação da rede de serviços especializados de aten-
dimento às mulheres vítimas de violência de gênero.

Para se ter uma noção da importância do progra-
ma lançado pela Presidenta e a Ministra das Mulheres, 
Eleonora Menicucci, vale saber que dispomos hoje de 
apenas 475 delegacias especializadas no atendimento 
às mulheres vítimas de violência, isso, em um universo 
de 5.565 Municípios.

Em todo o País, há apenas 68 casas abrigo para 
acolher mulheres em situação de risco; 146 centros 
de referência; 147 juizados especializados ou Varas 
adaptadas para julgar casos de violência doméstica e 
familiar; 56 núcleos de atendimento nas defensorias 
públicas; e outros 19 núcleos nos Ministérios Públicos 
estaduais.

Esse é o quadro da rede de proteção à mulher 
vítima de violência em nosso País, entre os mais de 
cinco mil Municípios brasileiros. 

Nossos dirigentes públicos, em todas as esferas 
de poder, têm a obrigação social e política de adotar 
medidas que garantam a defesa intransigente dos 
mesmos direitos para homens e mulheres como uma 
ação estratégica.

Mas não foram apenas essas as medidas adota-
das pela Presidenta em favor das mulheres brasileiras, 
em razão da passagem do dia 8 de março, Dia Interna-

cional da Mulher. Na sua estratégia de enfrentamento 
às injustiças contra as mulheres, principalmente aque-
las que vivem em situação de vulnerabilidade familiar, 
social, moral e pessoal, a Presidenta tem atacado em 
todas as frentes – social, cultural, política e econômica.

A Presidenta anunciou, no Dia Internacional da 
Mulher, por meio de cadeia nacional de rádio e TV, 
isenção do pagamento de impostos federais nos pro-
dutos da cesta básica. Falamos, Srs. Senadores, do 
preço dos produtos básicos da alimentação brasileira: 
arroz, feijão, carnes, frutas, legumes, sabonete, papel 
higiênico... São os produtos básicos para as famílias 
brasileiras.

A intenção do Governo com esta tão importante 
medida para a população brasileira e, em especial, 
para as mães de família mais pobres é estimular a agri-
cultura, a indústria, o comércio e, consequentemente 
oferecer mais empregos para a população.

Aliás, sobre boa parte desses produtos já não in-
cidia o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
mas sobre os principais alimentos que a população 
consume ainda incidia uma alíquota de 9,25% do PIS/
Cofins. Então, a Presidenta Dilma Rousseff retirou to-
dos os impostos federais dos itens da cesta básica. 
Agora, não será cobrado mais nenhum imposto fede-
ral sobre esses itens. E, com isso, os consumidores 
terão uma redução de pelo menos 9,25% no preço 
desses produtos. 

Esta medida, Srs. Senadores, é uma decisão 
política de corte na arrecadação federal e, com ela, o 
Governo abre mão de mais de R$ 7,3 bilhões em im-
postos, ao ano. Tudo isso visando à promoção de be-
nefícios para a nossa economia, com reflexos diretos 
na vida do cidadão brasileiro e da cidadã brasileira.

Além de aliviar o bolso dos consumidores, a me-
dida anunciada pela Presidenta Dilma irá trazer uma 
forte redução nos custos dos produtores e comercian-
tes, dando margem à expansão dos negócios.

Outra medida anunciada por Dilma Rousseff no 
dia dedicado às mulheres foi a criação de uma nova 
política federal de defesa dos consumidores.

Nossa Presidenta adiantou que, no próximo dia 15 
de março, Dia Internacional do Consumidor, anunciará 
um leque de medidas que vão transformar a defesa do 
consumidor em uma política de Estado.

Essa política de Estado que vai fortalecer os Pro-
cons deverá, futuramente, colocar o Brasil no mesmo 
padrão dos países mais avançados do mundo na de-
fesa desses direitos essenciais do cidadão.

A presente medida é igualmente importante para 
os consumidores brasileiros, tendo em vista que vai 
aprimorar a fiscalização, aplicar multas adequadas e 
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conscientizar empresas e consumidores sobre as van-
tagens da melhoria nas relações de consumo.

Destaco, nesta oportunidade, Senadora Ana Rita, 
como medida de igualdade de gênero, a criação, pelo 
Governo Dilma, do Centro de Apoio à Mulher Empreen-
dedora, com ferramentas de estímulo ao pequeno ne-
gócio, como o microcrédito e a capacitação profissional.

O Sebrae realizou uma pesquisa em 2010 e 
mostrou claramente que 65% dos empreendedores 
brasileiros são mulheres.

Como afirmou a nossa Presidenta, o Brasil, como 
único país emergente que, nos últimos anos, diminuiu 
a desigualdade social, tem a responsabilidade de di-
minuir rapidamente a desigualdade entre homens e 
mulheres, com proteção e salários iguais.

Assim, vem fazendo nossa Presidenta. No mês 
passado, tomou a decisão de reduzir a tarifa de energia. 
Na semana passada, atenta à inflação, adotou medi-
das com vistas a equilibrar o orçamento doméstico e 
proteger o poder de consumo, bem como os direitos 
dos consumidores.

Com o programa anunciado hoje, Dilma Rousse-
ff mostra sua determinação de intensificar o combate 
contra os crimes de violência doméstica e de tráfico 
sexual de mulheres.

Cabe, agora, a cada agente público, seja homem 
ou mulher, seguir a posição da Presidenta, que, cora-
josamente, disse que não hesitará no enfrentamento 
às injustiças.

Eu queria dizer à nossa Presidenta que ela pode 
contar com a Bancada Feminina do Congresso Nacio-
nal sempre que adotar medidas desse porte, medidas 
que vêm melhorar, cada vez mais, a vida de todos os 
brasileiros e de todas as brasileiras.

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

– AC) – Eu queria agradecer-lhe, Senadora Angela 
Portela, pelo pronunciamento. Eu sei que V. Exª faz o 
registro necessário dos avanços que estamos tendo 
no nosso País. Enquanto alguns pessimistas exprimem 
legitimamente suas posições, V. Exª traz uma posição 
de quem vive a realidade do povo brasileiro.

Obrigado, Senadora.
Convido para fazer uso da palavra, para uma 

comunicação inadiável, o Senador Inácio Arruda, pelo 
tempo regimental de cinco minutos...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente, antes do orador, a quem peço 
desculpas.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para me inscre-
ver, Senador Inácio Arruda.

Quero inscrever-me para falar pela Liderança da 
Oposição, logo após a Ordem do Dia. E pergunto a V. 
Exª, Presidente, se serei o primeiro, o segundo, o ter-
ceiro, o quarto? Qual é a ordem? Sou eu o primeiro?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Meu caro Senador Mário Couto, cumprimento V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nós temos quatro Senadores inscritos...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Lí-
deres?

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Lí-
deres?

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para 
falar após a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sim, pelas Lideranças. V. Exª...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, eu sou o quinto. É isso?

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Quinto ou quarto?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Dê-me licença.

Temos o Senador Ricardo Ferraço, que se inscre-
veu pela Liderança; o Senador Acir Gurgacz, que está 
aqui; o Senador Jayme Campos, que está no plenário 
também; e o Senador Eduardo Lopes, que está aqui 
do meu lado. Assim, V. Exª é o quinto inscrito...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois 
não, vai ser um prazer muito grande falar depois dos 
nobres Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... pela Liderança. Certamente V. Exª falará de-
pois da Ordem do Dia.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço 
desculpas ao Senador Inácio Arruda.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Senador...

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

O Senador Cícero Lucena pediu a palavra pela 
ordem.
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pediria apenas que 
se esclarecesse que, regimentalmente, a comunicação 
inadiável é por cinco minutos.

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

V. Exª quer se inscrever para uma comunicação 
inadiável? (Pausa.)

Temos um problema, Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Estou dizendo que, regimentalmente, a comunicação 
inadiável é por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª tem razão, e vamos cumprir o Regimento 
da Casa. Agradeço a intervenção de V. Exª.

Para uma comunicação inadiável, por cinco mi-
nutos, Senador Inácio Arruda com a palavra.

O Senador Cícero, inclusive, tendo em vista que 
temos aqui Wellington Dias e Ivo Cassol, é o próximo 
inscrito, conforme o Regimento.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, considerando que a intervenção do 
Senador Cícero Lucena foi extemporânea, quer dizer, 
após V. Exª anunciar os dez minutos, eu espero que 
passe a valer para os próximos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero 
fazer aqui, nesta comunicação, uma saudação especial 
à população de Crateús e dos Municípios vizinhos, que 
estão ali naqueles sertões de Crateús, que nós visi-
tamos há poucos dias, tão castigados pela estiagem, 
mas que recebem, exatamente agora, neste instante 
em que estamos falando aqui na tribuna do Senado, 
o Reitor da Universidade Federal do Ceará, para dar 
a ordem de serviço do campus da Universidade Fe-
deral do Ceará.

É um campus avançado da nossa Universidade 
Federal, no Município de Crateús, que está situado 
em uma das regiões mais pobres do meu Estado, o 
Ceará. É uma população, só em Crateús, de quase 80 
mil habitantes, vivendo sob condições inóspitas, mas 
que vai, aos poucos, se transformando em um grande 
polo de educação superior, pois ali já está presente o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a 
Universidade Estadual do Ceará, e, agora, com a pre-
sença do Reitor Jesualdo Farias, nós vamos começar 
a construir um novo campus da Universidade – e isso 
tem um significado muito importante.

Ao longo de nossa história – história de nosso 
País –, apesar dos esforços de educadores e de enti-
dades democráticas e populares, a educação era um 
privilégio. Somente na gestão do Presidente Lula, que 
esteve lá na cidade de Crateús, entre 2003 e 2010, 

o Governo Federal passou a considerar a educação 
como instrumento para a promoção da cidadania para 
reduzir desigualdades e consolidar o desenvolvimento 
social e econômico.

O Governo Dilma tem dado continuidade a esse 
processo e avançado. O campus de Crateús oferecerá 
curso de Engenharia de Minas – é o primeiro naquela 
região –, que formará especialistas que fazem estudos 
e pesquisas sobre reservas minerais e combustíveis 
fósseis; Engenharia Civil; Engenharia Ambiental; Sis-
tema de Informação e Ciência da Computação. Serão 
esses cinco cursos, para começar, que totalizarão 
1.470 matrículas quando de sua plena implantação.

Teremos na região, a serviço da universidade 
federal, 82 docentes e 98 técnicos, além de um con-
junto de profissionais contratados para uma gama de 
serviços que irão incrementar a oferta de empregos 
no Município. E emprego de qualidade. São profes-
sores universitários com mestrados, com doutorado, 
que irão se deslocar para aquela região se somar aos 
que estão no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia, e na Universidade Estadual do Ceará. 
Isso tem muito impacto na região. Isso vai canalizar 
investimentos. E só esse investimento alcança o valor 
de R$31,220 milhões, dos quais quase R$4 milhões 
destinados à assistência estudantil.

Não é difícil compreender a importância da edu-
cação para o desenvolvimento intelectual dos indiví-
duos, de suas potencialidades produtivas e artísticas, 
sobretudo a consciência social. Ela é também crucial 
para o desenvolvimento econômico, social e político 
das sociedades, do ponto de vista da economia, da 
transformação progressiva da ciência em face de sua 
força produtiva direta, pois dela depende o avanço da 
produtividade do trabalho,...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
... a competitividade relativa da economia e a inserção 
da Nação na Divisão Internacional do Trabalho.

A educação também deve contribuir para o de-
senvolvimento da consciência política do nosso povo 
e, em particular, da nossa classe trabalhadora. O Brasil 
precisa de cidadãs e cidadãos preparados científica 
e tecnologicamente e com uma visão de mundo de-
mocrática, participativa, que inclua a vasta cultura e 
expressões artísticas.

O Brasil tem média nacional de dez estudantes 
cursando o terceiro grau, em instituições federais, para 
cada 10 mil pessoas, mas, no Ceará, por exemplo, 
temos apenas 5,7 alunos por 10 mil. A expansão da 
rede de ensino é o degrau que precisamos para um 
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salto econômico, com trabalhadores e trabalhadoras 
qualificados e valorizados.

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– O passaporte para o futuro é investir em educação, 
investir em ciência, em tecnologia. Trata-se de um de-
safio para toda a sociedade brasileira. Desafio que o 
Reitor Jesualdo e o Prefeito Carlos Felipe enfrentam 
com brilhantismo. Carlos Felipe, que desenvolveu todo 
um esforço para garantir, Sr. Presidente, que o terreno 
fosse disponibilizado, que a infraestrutura fosse desen-
volvida, para receber esse campus da Universidade 
Federal do Ceará.

Hoje, recebemos aqui os governadores...
Vou concluir, Sr. Presidente. Dê-me mais um mi-

nuto, que não vai chegar aos dez, mas ficará na média 
do Cícero Lucena, porque ele tem muito que falar da 
Paraíba, evidentemente, aqui, para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido, nos termos regimentais, 
caro orador.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Então, os governadores pediam, ao tratar de FPE, de 
ICMS, de um ajuste na distribuição dos recursos fe-
derais, possibilidades, meios para elevar a qualidade 
de vida do povo nas suas regiões.

E é preciso que haja, sim, essa nova redistribui-
ção, essa nova pactuação entre o Governo Federal e 
os Estados e Municípios, mas, sobretudo, é preciso 
a atenção do Governo Federal com o ensino supe-
rior. E essa é uma resposta que a nossa Presidente 
Dilma está oferecendo a Crateús, lá nos sertões, no 
Semiárido.

A Universidade Federal do Ceará trará muitos be-
nefícios à população da região e acarretará melhoras 
também no ensino local de nível infantil, fundamental 
e médio.

Eu quero dar os meus parabéns ao Prefeito Car-
los Felipe, uma das maiores lideranças da região, dos 
sertões de Crateús;...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
... à nossa Presidenta Dilma Rousseff, pela firmeza em 
destinar para os sertões do Semiárido mais uma uni-
versidade; e ao nosso Reitor, Prof. Jesualdo Farias, por 
esse grande empreendimento. O salto na região, daqui 
a 10 ou 15 anos, vai ser extraordinário e, com certeza, 
vai repercutir nesta Casa e no Congresso Nacional.

Parabéns, crateuense! É uma grande conquista 
para o povo da região e para o Ceará!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Inácio Arruda, 
que tão bem registra, hoje, um momento memorável 
do Congresso Nacional.

Os Presidentes da Câmara e do Senado recebe-
ram os Governadores dos Estados e debateram uma 
agenda de interesse do País. Os brasileiros moram nos 
Estados e nos Municípios, de modo que, hoje, V. Exª 
traz para a tribuna um registro da maior importância: 
o diálogo que precisa haver entre os Entes federados.

Muito obrigado e parabéns a V. Exª.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 

Cícero Lucena, pelo tempo regimental de dez minutos, 
como orador inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Presidente.

Quero dizer da minha alegria de falar após o 
Senador Inácio Arruda, que sempre está atento e é 
cuidadoso com os problemas do Nordeste.

Presidente, nós estivemos, na quinta-feira passa-
da, inclusive na companhia do Senador Inácio, com o 
Ministro Fernando Bezerra, com o Presidente da sub-
comissão, Vital do Rêgo, com o Senador Humberto 
Costa, presentes na visita ao eixo norte da transpo-
sição das águas do Rio São Francisco. Essa visita foi 
fruto do trabalho desenvolvido pela Comissão Espe-
cial de Fiscalização e Acompanhamento do Senado, 
iniciativa que eu tive a honra de ter e que foi aprovada 
nesta Casa por unanimidade, portanto, desenvolvendo 
o nosso trabalho.

Chegando na quinta-feira, muito bem recebidos 
pelo Prefeito de Juazeiro, o nosso querido Raimundão, 
nós nos deslocamos até o canteiro de obras – na ver-
dade, já a obra – do Túnel Cuncas 2, que fica em São 
José de Piranhas, pequeno Município paraibano onde 
eu tenho a honra de ter nascido.

Identificamos, naquela oportunidade, a escavação 
do túnel, já com mais de 4km de profundidade e com 
equipamentos de primeira geração, proporcionando, 
inclusive, avanços em torno de 20m por dia na esca-
vação, de um total de 16km, que é o total desse túnel. 
Então, nesse trecho, nessa obra, no próprio dia 15, 
nós tivemos a oportunidade de verificar o seu anda-
mento de forma normal, até porque esse contrato está 
dentro do processo de licitação e também nos prazos 
nela estabelecidos.

No dia seguinte, nós fizemos a primeira visita 
à Barragem de Jati, barragem essa que funcionará 
como praticamente um pulmão que vai regularizar 
mais sete barragens à frente, no sentido de que pos-
sa ser armazenada uma quantidade maior de água 
e que possa ser mais bem distribuída, no objetivo 
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maior que nós temos com a transposição das águas 
do Rio São Francisco, que é a garantia hídrica de 
uma região tão sofrida e tão necessitada de obra 
de infraestrutura. Isso vem-se arrastando ao lon-
go dos anos, foi anúncio de campanha eleitoral, foi 
promessa de campanha, e, neste ano, chegaram a 
fazer propaganda, para alguns que não conhecem 
a transposição, como se ela já estivesse pronta. In-
felizmente, essa obra não cumpriu, Sr. Presidente, 
o cronograma e não o tem cumprido.

Mas, por questão de justiça, eu quero dizer que, 
nessa visita, nós vimos algumas providências sendo 
tomadas, providências essas que nós achamos que 
eram as que deveriam ser feitas.

Por exemplo, nós tínhamos em mãos um rela-
tório em que o lote 1... Estou fazendo referência ao 
eixo norte, aquele que sai de Pernambuco, do Rio 
São Francisco, em Cabrobó, de lá vai ao Ceará, de-
pois entra na Paraíba, segue pelo restante do Ceará 
e também beneficiará o Rio Grande do Norte. Pois 
bem, o relatório que nós tínhamos era de que o lote 
1 estava em andamento com esforço reduzido; o lote 
2, em andamento com esforço reduzido; o lote 3, res-
cindido por decurso de prazo; o lote 4, rescindido por 
decurso de prazo; o lote 6, rescindido por decurso 
de prazo; o lote 7, rescindido por decurso de prazo; 
o lote 9, rescindido.

Pois bem, numa sexta-feira, após visitarmos Jati, 
nos deslocamos até a Estação de Bombeamento 3, 
que fica em Salgueiro, Pernambuco. Essa estação 
se encontra com cerca de 45% ainda em fase de es-
cavação. Depois, continuamos nos deslocando pelo 
canal, em alguns trechos, não em execução ou que 
tinham sido pulados em função do mau gerenciamen-
to, da falta de planejamento que existia no andamento 
da obra; estivemos até a Estação de Bombeamento 
2, nessa já praticamente concluída toda a etapa de 
escavação.

Continuamos, então, pelo canal até chegar à 
Estação de Bombeamento 1, estação essa já em 
fase de concretagem, para que se possa, num prazo, 
talvez aí, de quatro a seis meses, começar as ins-
talações das bombas. E fomos até a tomada d’água 
no Rio São Francisco, onde verificamos algumas 
execuções do canal, bem como a retomada desses 
lotes pelo novo procedimento licitatório que foi feito. 
Em vez de ser dividido com cinco ou seis consórcios, 
apenas um consórcio estará sendo responsável pela 
conclusão dos canais, bem como pelas estações de 
bombeamento.

O Governo anuncia que, até o final de 2014, deve 
haver 100km com água na transposição do Rio São 
Francisco no eixo norte, eixo esse que nós visitamos. 

Ocorre que ali, também, nós identificamos preocupa-
ções, porque, só para encher esses 100km com os 
seus devidos reservatórios, com as suas barragens, 
com as estações de bombeamento, nós sabemos que 
vamos precisar de, pelo menos, cerca de seis meses 
de bombeamento para poder preencher os canais e 
os reservatórios.

Ou seja, ou a Estação Elevatória 1 começa e está 
pronta ainda no final deste ano, começo do próximo 
ano, ou, com certeza, essa meta, que nos preocupa 
muito, por ser uma meta que estão prometendo para 
um ano eleitoral, não poderá ser executada. Precisa 
ainda ter o planejamento correto, para que a estação 
elevatória fique pronta, as bombas fiquem instaladas; 
e, se não houver o planejamento e o cuidado de fazer 
alimentação energética para a fase de teste, bem como 
o bombeamento dessa área, essa obra, com certeza, 
não irá, mais uma vez cumprir o cronograma e, o que 
é pior, cumprir os seus objetivos.

Nós já pré-agendamos para o próximo dia 4 e dia 
5 de abril, nesta Comissão, uma visita ao eixo leste, 
eixo pelo qual estaremos levando água para parte de 
Pernambuco e uma parte muito importante da Paraí-
ba. Isso vai permitir a perenização do Rio Paraíba, a 
regularização do Boqueirão, bem como uma obra cuja 
construção a Presidente Dilma esteve, na semana 
passada, lançando no Brejo Paraibano, mas que só 
funcionará se houver alimentação através da água da 
transposição do Rio São Francisco, exatamente pelo 
eixo leste, que nós, repito, iremos visitar. No final do 
dia 5, faremos uma reunião na cidade de Monteiro, na 
Paraíba, que é a primeira cidade a receber a água da 
transposição do Rio São Francisco.

Traremos, então, o relatório sobre como anda 
a execução do eixo leste, eixo esse que foi objeto de 
reportagem que mostrou alguns problemas técnicos 
do canal, com partes que tinham sido executadas e 
que estão rachando.

Nós só teremos oportunidade de ver até o próxi-
mo começo de abril, mas temos informação por parte 
do Ministério da Integração de que a retomada dessas 
obras irá ocorrer no máximo até maio e, consequen-
tememte, eles também estabelecem o prazo de 2015 
para a conclusão do eixo leste.

Por tudo isso, Sr. Presidente, nós voltamos a dizer 
da preocupação com essa obra e da sua importância. 
Estando in loco, tenho certeza absoluta de que todos 
os Senadores, o representante do Tribunal de Contas, 
o representante da AGU e os demais técnicos presen-
tes, cada um ficou com a consciência e a responsabili-
dade do quanto é importante essa obra para a região 
nordestina, em particular para esses Estados.
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No percurso de carro por mais de 60km que fize-
mos na última sexta-feira, nós tivemos a oportunidade, 
Sr. Presidente, de encontrar, infelizmente, vários ani-
mais mortos na beira da estrada...

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
... exatamente por falta de água, por sede e por fome, 
porque essa é a realidade daquela região.

Confiantes de que estamos cumprindo o nosso 
papel, a nossa disposição é exatamente não apenas 
de criticar, mas de trazer à Nação brasileira a nossa 
preocupação e o nosso compromisso de fazer com 
que essa obra estruturante faça com que o nordestino, 
em particular dos Estados da Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Ceará, possa, nas futuras se-
cas que com certeza virão, ter uma convivência mais 
amena, sofrendo menos.

Também, Sr. Presidente – e lhe peço apenas 
mais um minuto e concluirei –, eu gostaria de informar 
a V. Exª que estivemos conversando com o Presidente 
Fernando Bezerra...

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
...tanto eu como o Senador Vital do Rêgo e o Senador 
Cássio Cunha Lima. E já estaremos, nos próximos 
15 dias, fazendo uma reunião com todos os prefeitos 
do Vale do Piancó – essa é outra região da Paraí-
ba, que tem o Rio Piancó, que tem um dos maiores 
reservatórios hídricos do Nordeste, Mãe D’Água, 
na cidade de Coremas –, para que possamos pedir 
à Presidente Dilma, estimulando-a e incentivando-
-a, que ela determine os estudos e que, o mais rá-
pido possível, possa fazer uma derivação também 
da transposição das águas do Rio São Francisco, 
para fazer a garantia hídrica daquela região, que é 
de fundamental importância para a sobrevivência 
daquele povo paraibano.

Então, tanto eu, como o Senador Cássio e o Se-
nador Vital do Rêgo, numa demonstração clara, supra-
partidária, mas com a responsabilidade de representar 
o nosso Estado, faremos essa reunião de mobilização, 
para levar à Presidente Dilma... 

(Interrupção do som.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
– ... um pedido (fora do microfone) para que esse 
projeto seja concluído, bem como seja iniciada sua 
execução.

Era isso que tinha a dizer, Presidente, agrade-
cendo a sua gentileza e pedindo a Deus que proteja 
a todos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Cícero Lucena, 
pelo oportuno discurso.

Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, o 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr Jorge Viana, 1º Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Faço a leitura de expedientes que estão sobre 
a mesa.

A Presidência designa o Senador João Costa 
para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos 
Sociais e, como suplente, as Comissões de Educação, 
Cultura e Esporte, de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa e de Serviços de Infraestrutura, nos ter-
mos dos Ofícios nºs 59 a 62, de 2013, da Liderança 
do Bloco Parlamentar União e Força.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 59/2013-BLUFOR

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João 
Costa para integrar, como membro Titular, a Comissão 
de Assuntos Sociais – CAS.

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

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

Of. nº 60/2013-BLUFOR

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João 
Costa para integrar, como membro Suplente, a Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte – CE.

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

Anteciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB – PR – PSC – PPL.
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Of. nº 61/2013-BLUFOR

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador 
João Costa para integrar, como membro Suplente, a 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa – CDH.

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

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

Of. nº 62/2013-BLUFOR

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João 
Costa para integrar, como membro Suplente, a Comis-
são de Serviços de Infraestrutura – CI.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. 
Parlamentares que está convocada sessão conjunta 
solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 18 
de março do corrente, segunda-feira, às onze horas, 
no plenário do Senado Federal, destinada à comemo-
ração do Ano da Contabilidade no Brasil.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 189/2013-CN

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º do Regimento Comum, 

comunico a V. Exª e, por seu intermédio, à Câmara 
dos Deputados, que está convocada sessão conjunta 
solene do Congresso Nacional a realizar-se dia 18 de 
março do corrente, segunda-feira, às onze horas, no 
Plenário do Senado Federal, destinada à comemora-
ção do ano da Contabilidade no Brasil.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. 

Parlamentares que está convocada sessão conjunta 
solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 25 
de março do corrente, segunda-feira, às onze horas, no 
plenário do Senado Federal, destinada a reverenciar 
a memória do Senador Almir Santos Pinto pelo trans-
curso do seu centenário de nascimento.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 190/2013-CN 

Brasília, 12 de março de 2013 

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º do Regimento Comum, 

comunico a V, Exª e, Por seu intermédio, à Câmara 
dos Deputados, que está convocada sessão conjunta 
solene do Congresso Nacional a realizar-se dia 25 de 
março do corrente, segunda-feira, às onze horas, no 
Plenário do Senado Federal, destinada a reverenciar 
a memória do Senador Almir Santos Pinto, pelo trans-
curso do seu centenário de nascimento. 

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há um último expediente sobre a mesa.

A Presidência designa, como membros titulares, 
os Deputados Cláudio Puty e Pedro Uczai, em substi-
tuição aos Deputados José Guimarães e Janete Rocha 
Pietá, para integrarem a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 608, de 2013, 
conforme o Ofício nº 199, de 2013, da Liderança do 
PT 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 199/GAB-Lid/PT

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar como membros titulares os Deputados, 
Cláudio Puty (PT – PA) e Pedro Uczai (PT – SC), em 
substituição aos (as) Deputados (as) José Guimarães 
(PT – CE) e Janete Rocha Pietá (PT – SP) respectiva-
mente, na Comissão Mista destinada a analisar a MP 
nº 608/13 que, “Dispõe sobre crédito presumido apu-
rado com base em créditos decorrentes de diferenças 
temporárias oriundos de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa nas condições que estabelece e 
dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emi-
tidos por instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
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para composição de seu patrimônio de referência, e 
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010”.

Atenciosamente, Deputado José Guimarães – 
PT/CE, Líder da Cancada na Câmara. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Mário Couto, tem V. Exª a palavra pela 
ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Como V. Exª achar melhor.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Mário Couto, V. Exª tem a palavra pela 
ordem.

Em seguida, falará o nobre Líder Wellington Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
quero ser chato. São 16h18. Faço isso apenas para 
ajudar.

Hoje, nós temos um excelente Vice-Presidente, 
com capacidade e vivência extraordinárias, que bem 
pode dirigir a Ordem do Dia na Casa.

Sr. Presidente, quanto melhor seguirmos o Regi-
mento da Casa, mais a moralidade será implantada. V. 
Exª reúne todas as qualidades que um Presidente deve 
ter para dirigir a Ordem do Dia. Assim, pode cumprir 
regimentalmente o horário da Ordem do Dia, sem que 
seja preciso que, todos os dias, os Senadores fiquem 
cobrando essa postura da Mesa.

Portanto, Sr. Presidente, acho que V. Exª deve 
abrir a Ordem do Dia, para que possamos trabalhar 
se houver pauta, logicamente. Agradeço-lhe e, mais 
uma vez, expresso meus sentimentos e peço que não 
me considere chato com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª usa o prestígio que os Senadores dispõem 
nesta Casa e fala do Regimento, e é muito pertinente a 
sua observação. Eu só gostaria de dizer a V. Exª que, 
tendo em vista a dedicação dos colegas e da própria 
Mesa Diretora no sentido de apreciar algumas maté-
rias hoje, foi votada uma matéria da maior importância 
que diz respeito, como V. Exª defende nesta Casa, ao 
direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, mais 
especificamente aos direitos das empregadas domés-
ticas. E, aqui, estamos fazendo tratativas em torno de 
entendimentos de lideranças, para que essa matéria 
possa ser apreciada na Ordem do Dia de hoje, pois 
isso estabelece um marco nos direitos sociais dos tra-
balhadores e trabalhadoras domésticas.

Só estou aguardando a chegada do Presidente 
Renan Calheiros, para que iniciemos a Ordem do Dia 
– e isso não deve demorar mais do que cinco ou dez 
minutos –, para que, como bem colocou V. Exª, pos-
samos cumprir o estabelecido no Regimento da Casa.

Sei que o Senado é laico, mas eu queria aproveitar 
a atenção de todos para dizer que, segundo o próprio 
Líder do PT nesta Casa e também segundo notícias 
que chegam a esta Presidência, o Vaticano informa 
que já temos um novo Papa, um novo líder na Igreja 
Católica, o Papa Jorge Mario Bergoglio, Papa Francis-
co. Penso que essa informação é do maior interesse. 
Presidindo esta sessão, eu queria ter o privilégio de 
passar ao Plenário e a todos que nos acompanham a 
informação de que a Igreja Católica tem um novo líder.

Apesar de vivermos em um Estado laico, de o 
Congresso, o Senado ser laico, tenho o maior respeito 
a todas as opções religiosas e trago aqui a informação 
de que o novo Papa, eleito ainda há pouco pelo Con-
clave, é o Sr. Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Líder 
Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, quero pedir minha inscrição, como Líder, para 
fazer uso da palavra pela Liderança.

Também quero reforçar o comunicado de V. Exª. 
Como católico, também quero dizer da alegria de ter-
mos novamente um novo comandante da Igreja Cató-
lica, o Papa Francisco, o Papa Jorge Bergoglio, xará 
de V. Exª. Ele não é brasileiro, mas é latino-americano. 
O Papa é da Argentina, é arcebispo de Buenos Aires. 
Desejamos que Deus possa abençoá-lo e ajudá-lo a 
bem conduzir os destinos da Igreja Católica, que tem 
um papel importante na área espiritual, e a levar a pa-
lavra de Cristo a todos.

Eu queria agradecer a V. Exª e também – já está 
escrito aí – registrar o meu pedido de inscrição como 
Líder.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª, meu Líder, Senador Wellington Dias, está 
inscrito nos termos regimentais. Fica aqui o registro de 
V. Exª sobre a eleição do novo Papa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Ponho à apreciação, à deliberação do Plenário 
o expediente que está sobre a mesa e que passo a ler.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
26, de 2013, do Senador Inácio Arruda e de outros Se-
nadores, solicitando a realização de sessão especial 
destinada à comemoração dos 60 anos da Petrobras, 
a realizar-se no dia 7 de outubro.

Em votação.
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 

25, de 2013, de autoria do Senador Inácio Arruda e 
de outros Senadores, solicitando a realização de ses-
são especial destinada à comemoração do centenário 
de nascimento de Vinícius de Moraes, nosso poeta, a 
realizar-se no dia 14 de outubro de 2013.

Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, permita-me falar pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, duas PECs 
de minha autoria estão na CCJ e tratam de assunto 
semelhante: uma delas trata do Fundo da Pobreza; a 
outra, de um fundo de reparação. Aconselhado pelos 
próprios Senadores daquela Comissão, entrei com um 
requerimento para desapensar as duas PECs, cujo 
Relator é o Senador Vital do Rêgo.

Quanto à PEC nº 2, parece que não há proble-
mas, ela seria aprovada. Quanto à outra PEC, foi pe-
dido que fosse desapensada, para que fosse votada 
mais à frente.

Então, peço a V. Exª que leia o requerimento, 
que apenas solicita que sejam desapensadas as duas 
PECs de minha autoria. Assim, na semana que vem, 
a CCJ poderia votar, por acordo, essa minha proposta 
que trata do combate à pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Paim, informo a V. Exª que estou solicitando 
à assessoria da Mesa a busca desses requerimentos. 
Logo em seguida, faço questão de informar a V. Exª 
sobre a tramitação dessa matéria aqui, no plenário.

Tendo em vista que o Senador Cícero Lucena já 
falou e que temos que intercalar a fala dos oradores 
com uma comunicação inadiável, antes do início da 
Ordem do Dia, que está próxima, chamo para fazer 
uso da palavra o Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT.

Senador Acir Gurgacz, para fazer uma comunica-
ção inadiável, V. Exª tem a palavra por cinco minutos.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar 

meu pronunciamento, quero registrar aqui a presença 
dos nossos vereadores do Município de Jaru, no Esta-
do de Rondônia: Vereador Moises, do PDT; Vereador 
Eneir; Vereador Amarelinho; Vereador Jeverson; Vere-
ador Luiz do Ônibus; e Clóvis. Todos do Município de 
Jaru, do nosso Estado de Rondônia. 

Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal.
Sr. Presidente, uma das preocupações que tra-

go para o debate nesta tarde é uma extensão do que 
discutimos ontem na Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) e do que discutimos hoje pela manhã na 
reunião entre os governadores de todos os Estados 
brasileiros com o nosso Presidente do Senado, Renan 
Calheiros, e com o Presidente da Câmara, Deputado 
Henrique Alves, e demais líderes partidários do Con-
gresso Nacional. 

Destaco aqui o compromisso do nosso Presiden-
te da Câmara, Deputado Henrique Alves, que saiu em 
campanha e assumiu compromisso com os governa-
dores, de fazer essa reunião o mais rápido possível. 

Hoje, ele destacou a importância de se cumprir 
os acordos relativos às candidaturas à Presidência da 
Câmara dos Deputados. De fato, é uma coisa muito 
importante cumprir os acordos feitos para as eleições 
durante as campanhas. 

Está de parabéns, então, o nosso Presidente da 
Câmara, Deputado Henrique Alves.

Trata-se da discussão em torno do estabeleci-
mento de novas regras para o repasse de recursos 
ao Fundo de Participação dos Estados e da proposta 
de unificação das alíquotas para repasse do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). 

A proposta do Governo Federal de reforma do 
ICMS que está colocada no projeto de resolução do 
Senado unifica as alíquotas estaduais em 4% até o 
ano de 2025. Em tese, a proposta é uma saída orga-
nizada da guerra fiscal. No entanto, na prática, pode-
rá aumentar ainda mais as desigualdades sociais e 
econômicas dos Estados brasileiros, prejudicando o 
desenvolvimento do País como um todo. Isso porque, 
diante de uma mesma alíquota, as indústrias não terão 
mais estímulo para se instalar fora do grande eixo con-
sumidor do País, ou seja, as Regiões Sul e Sudeste.

Por outro lado, temos oito projetos em discussão 
no Congresso Nacional que tratam de estabelecer no-
vos critérios para o repasse do FPE. 

Esses dois temas, juntamente com as discus-
sões em torno das novas regras de distribuição dos 
royalties do petróleo, a repactuação das dívidas com 
a União, a tributação do ICMS e da energia elétrica, 
a compensação a Estados e o Fundo de Desenvolvi-
mento Regional fazem parte da grande discussão que 
travamos em torno de um novo Pacto Federativo, para 
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que haja mais equilíbrio entre os Estados brasileiros. 
Esse contexto está deixando muitos Estados em situ-
ação de insegurança. 

Em reunião da Bancada Federal de Rondônia, 
na manhã de hoje, com o nosso Governador, Confú-
cio Moura, juntamente com o Secretário de Estado 
da Fazenda, Sr. Benedito Alves, apresentou-se um 
quadro preocupante da situação de Rondônia frente 
à queda da arrecadação e diante das propostas em 
debate nesta Casa. 

No que diz respeito ao FPE, a proposta que está 
mais próxima de um acordo é a do Senador Walter Pi-
nheiro, grande Senador do PT da Bahia, que tramita 
como emenda substitutiva ao PLS no 289/2011, que 
pretende estabelecer um ponto de equilíbrio entre os 
Estados e as necessidades das 27 unidades federativas. 

(Soa a campainha.)

Porém, mantém, na maioria dos casos, as desi-
gualdades entre os Estados brasileiros.

Um dos principais pontos é a manutenção do 
repasse atual para 2013 e 2014. No entanto, em ha-
vendo perda de receita, está prevista, para o Estado 
de Rondônia, uma redução nos índices de repasse de 
2,81% para 2,44%. Isso porque a base de cálculo para 
o repasse do FPE, em 2013, não considera a queda 
na arrecadação em 2012, por conta das reduções no 
IPI para automóveis e linha branca. Só o Estado de 
Rondônia perderá algo em torno de R$257 milhões em 
2013. Essa situação ocorrerá também com outros 14 
Estados da Federação, Senador Casildo. Além disso, o 
Estado de Rondônia deverá acumular perdas de ICMS 
decorrentes da desativação de alguns terminais da 
usina termelétrica da Eletronorte, que, em 2013, será 
de R$168 milhões, e da comercialização de energia 
elétrica, no valor de R$36 milhões.

Sr. Presidente, o Estado de Rondônia não pode 
aceitar, em hipótese alguma, a redução do índice de 
rateio dos repasses constitucionais de 2,81% para 
2,44%, mesmo em regra de transição.

Considerando que o principal objetivo do FPE é 
promover a redução das desigualdades entre Estados 
e regiões, é necessário que tenhamos um olhar dife-
renciado sobre a Amazônia e para as regiões menos 
desenvolvidas do País. A Amazônia, em especial, já 
contribui imensamente para equilibrar e compensar o 
passivo ambiental da Federação brasileira...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
...uma vez que mantém mais de 80% de suas flores-
tas preservadas.

Entendo que seria injusto não recebermos uma 
compensação tributária neste momento em que a Ama-

zônia se transforma numa região produtora de energia 
hidrelétrica. Precisamos de uma compensação finan-
ceira para manter esse patrimônio ambiental, uma vez 
que nossos produtores rurais e toda nossa atividade 
econômica tem limitação para o seu desenvolvimento 
e paga um preço muito alto para competir com os Es-
tados do Sul e do Sudeste.

Outro ponto importante que temos que conside-
rar, Sr. Presidente, é que a comercialização da energia 
elétrica produzida nas usinas de Jirau e Santo Antônio 
não beneficiará em nada a arrecadação tributária do 
nosso Estado de Rondônia. Isso porque, atualmente, 
o princípio da tributação de energia elétrica é o fator 
gerador com incidência no consumo...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Muito obrigado.

Ou seja, o repasse do ICMS será feito para São 
Paulo, o Estado consumidor, em detrimento de Ron-
dônia, que será o Estado produtor de energia elétrica.

Portanto, neste contexto de discussão, das no-
vas regras de repasse de tributo de royalties e do es-
tabelecimento de um novo Pacto Federativo, destaco 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 125, que 
apresentei em 2011, que propõe que os repasses do 
ICMS sejam feitos também aos Estados produtores de 
energia elétrica e não somente aos Estados consumi-
dores, como ocorre hoje.

Essa proposta não é importante apenas para o 
Estado de Rondônia, que está construindo...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
...duas grandes usinas no Rio Madeira, mas também 
para diversos Estados das Regiões Norte e Nordeste, 
que são grandes produtores e que, daqui para frente, 
vão assegurar o equilíbrio energético brasileiro, com 
a construção de mais usinas hidrelétricas na Amazô-
nia, contribuindo para a geração de hidrelétrica para 
todo o nosso País.

Entendo que a cobrança de ICMS, Sr. Presidente, 
deva ser também para os Estados geradores. Essa é 
a nossa posição.

E era isso que eu tinha para esta tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Acir Gurgacz, 
pelo pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra, como orado-
ra inscrita, pedindo a compreensão do Plenário, dos 
Senadores...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Tendo em vista a deliberação de um projeto da 
maior importância, o nosso Presidente, que hoje, junto 
com o Presidente da Câmara, recebeu os 26 Governa-
dores e mais o Governador do Distrito Federal, está a 
caminho. Eu só estou esperando a presença dele para 
que iniciemos a Ordem do Dia e possamos deliberar, 
inclusive, sobre uma matéria da maior importância, 
discutida e deliberada na CCJ, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Casa.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, pedindo a compreensão de V. Exª, con-
vido para fazer uso da palavra a Senadora Ana Rita, 
como Senadora inscrita.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, pedindo a compreensão da oradora, 
Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
acho que ainda não foi registrado nesta tarde, e eu, 
então, queria fazer o registro. A fumaça cinza acabou 
de sair, e nós temos já um novo Papa. É um Papa lati-
no-americano. Pela primeira vez, um latino-americano 
é eleito Papa. Trata-se de Jorge Mario, que será cha-
mado de Francisco I.

A Igreja Católica está feliz e nós, por fazermos 
parte desta grande América Latina, estamos felizes.

Sr. Presidente, era o que eu tinha para registrar 
na tarde de hoje, com muita felicidade e alegria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu só lamento. Tivemos um pequeno desencontro, 
Senador Mário Couto. Mas acabei de informar, pouco 
antes de V. Exª – e o Senador Wellington Dias também 
o fez –, que, mesmo sendo o Poder Legislativo laico, 
a Igreja Católica tem um novo Líder.

V. Exª reforça essa informação.
Com a palavra, a Senadora Ana Rita, pelo tem-

po regimental de 10 minutos, como oradora inscrita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obriga-
da, Sr. Presidente.

Colegas Senadores, colegas Senadoras, público 
presente na tribuna de honra, espectadores da TV Se-
nado e ouvintes da Rádio Senado, subo à tribuna, hoje, 
para tratar de um assunto muito oportuno, recorrente 
também nesta Casa: a vida da juventude brasileira, que 
é tema da Campanha da Fraternidade deste ano, que 

tem como tema “Fraternidade e Juventude” e o lema: 
“Eis me aqui, envia-me!” 

A campanha discute, em 2013, a realidade de 
violência que assola a vida dos jovens.

Quero lembrar que já iniciamos o período de pre-
paração para a Páscoa. Estamos na Quaresma, um 
tempo de reflexão e revisão de vida e comportamen-
tos. Saliento isso, porque acredito que a Campanha 
da Fraternidade é uma campanha de todos e todas e 
para todos e todas, independentemente da religião. 
Afinal, a defesa da vida da juventude é um papel de 
toda a sociedade.

Em meu Estado, o Espírito Santo, a abertura da 
Campanha da Fraternidade ocorreu no dia 17 de fe-
vereiro. A Arquidiocese de Vitória mostrou mais uma 
vez que fé e vida caminham unidas e que o compro-
metimento com a vida deve estar em primeiro lugar, 
pautando nossas ações. O evento foi realizado no for-
mato de Via Sacra que retratou o assassinato, no ano 
passado, pasmem, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
mais de mil e seiscentos jovens em meu Estado. Nos 
últimos 12 anos, são mais de 20 mil jovens mortos no 
Espírito Santo, o que demonstra que a nossa juventu-
de vem sendo condenada à morte, ao extermínio nas 
mais diversas situações do cotidiano.

Os jovens sofrem condenação à morte quando 
são excluídos da sociedade, relegados ao esqueci-
mento, seja por parte das políticas públicas, seja pela 
própria sociedade que os marginaliza.

Milhões de jovens são levados à morte no tribunal 
da violência estrutural, quando, por falta de oportunida-
de ou exclusão, têm suas vidas e sonhos destruídos.

A morte dos jovens não é apenas física. Muitos 
rapazes e moças estão vivos externamente, mas mor-
tos internamente.

Tanto quanto a violência, as drogas desfiguram 
a face resplandecente e tiram a liberdade dos jovens. 
Os jovens morrem, também, quando seus sonhos e 
projetos são estilhaçados, seja pela falta de apoio fa-
miliar, seja pela conjuntura econômica e social alta-
mente excludente.

Quando a família não cumpre seu papel, quando 
as instituições públicas e religiosas não cumprem a sua 
missão, quando faltam boas referências aos jovens, o 
tráfico assume este lugar. O jovem quer ser feliz e está 
indo em busca da felicidade no mundo das drogas. 
Grande parte desta responsabilidade pesa sobre nós.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Concede-
-me um aparte, Senadora?

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Sr. Sena-
dor, daqui a pouquinho, por favor. Gostaria de adiantar 
um pouco aqui, em função do meu tempo. É possível?
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O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É possí-
vel, mas eu só queria parabenizar por conta da ma-
nifestação da Campanha da Fraternidade da Diocese 
do Espírito Santo, daquela manifestação pública tão 
valorosa, tão contundente e saudável para a vida do 
nosso Estado, que vive num momento de violência 
tão grande, e a coragem da senhora também, agora 
na tribuna, em denunciar essa violência, que, nos úl-
timos oito para nove anos, nove anos mais ou menos, 
já matou 20 mil pessoas no Estado do Espírito San-
to. De maneira que aquela manifestação, repetida no 
Brasil, que fique o exemplo do que foi feito lá e aí pa-
rabenizo aquela ação em que V. Exª estava presente 
de forma efetiva e o pronunciamento que vem a calhar. 
Certamente, o povo do nosso Estado que está vendo 
a senhora pela televisão está agradecendo por essa 
coragem de vir trazer fatos dessa natureza à tribuna 
da Casa e para o Brasil. Parabéns à senhora. 

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Muito obri-
gada, Senador Magno Malta. Obrigada pelas suas pa-
lavras e também pelo apoio que tem dado a esta luta 
da nossa juventude.

E é isso, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que 
acontece cotidianamente em nosso País. Precisamos 
mudar essa situação de morte. 

Dados dos assassinatos em nosso País, atualiza-
dos e disponibilizados na semana passada, apontam 
que, de cada três mortos por arma de fogo no Brasil, 
dois estão na faixa dos 15 a 29 anos. Isto é o que mos-
tra o Mapa da Violência 2013: Mortes Matadas por Ar-
mas de Fogo. Em nosso País, os jovens representam 
67,1% dos mortos por arma de fogo. As informações 
se referem ao período de 1980 a 2010 e revelam que, 
em 30 anos, quase 800 mil pessoas morreram vítimas 
de armas de fogo. Desses, mais de 450 mil eram jo-
vens entre 15 e 29 anos de idade.

Em nosso País, as mortes por arma de fogo 
cresceram 346% em 30 anos. Como vemos, os dados 
comprovam a epidemia de violência em todo o Brasil, e 
sabemos o perfil de quem ela atinge mais: são jovens, 
negros e, geralmente, de baixa renda. Hoje, temos nove 
milhões de jovens que não estudam, não trabalham e 
que estão vulneráveis a situações de violência.

A impunidade também é apontada como fator 
importante, tanto para as mortes de jovens, quanto 
para a população em geral. O índice de elucidação dos 
crimes de homicídio é baixíssimo no Brasil.

Estima-se, em pesquisas feitas, inclusive a da 
Associação Brasileira de Criminalística, que a elucida-
ção varie entre 5% e 8%. Esse percentual é de 65% 
nos Estados Unidos, no Reino Unido é de 90%, e, na 
França, é de 80%.

O Mapa da Violência mostra, ainda, que o meu 
Estado é o segundo em assassinatos de jovens – con-
forme vocês sabem, é o primeiro em assassinato de 
mulheres, e agora o segundo em assassinatos de jo-
vens –, com uma taxa, em 2010, de 39,4 assassinatos 
para cada 100 mil habitantes. Como no restante do 
País, os assassinatos cresceram também no Espírito 
Santo. No Mapa da Violência, o primeiro Estado em 
assassinatos é Alagoas, com taxa de 55,3 mortes para 
cada 100 mil habitantes. O Pará é o terceiro Estado 
em assassinatos, com taxa de 34,6.

São dados estarrecedores e que muito me en-
tristecem. No Espírito Santo, só no último ano, mais 
de 800 jovens foram assassinados.

Os capixabas têm sido vítimas da violência nas 
suas mais variadas formas. Além dos homicídios, os 
jovens estão sendo mutilados e mortos diariamente nas 
rodovias, ruas e avenidas. Mais uma vez, nosso Esta-
do figura no topo de outra triste estatística: o trânsito 
capixaba é um dos mais violentos do Brasil! Todos os 
dias, são registrados em média 15 acidentes de motos 
em nossa capital, sem contar os atropelamentos e as 
colisões. A falta de cuidado com a própria vida e com a 
vida do outro é manifestada no desrespeito à sinaliza-
ção, no excesso de velocidade, no consumo de álcool 
e outras drogas, na falta de manutenção das vias e na 
falta de cumprimento das leis, que juntos representam 
alguns dos motivos responsáveis pelos acidentes.

No lançamento da Campanha da Fraternidade, foi 
lido um manifesto construído por todas as forças jovens 
capixabas. Destaco o seu encerramento. Abre aspas:

Todas as vozes das juventudes capixabas con-
tinuam reivindicando a efetivação do Conselho 
Estadual de Juventude e a criação do Plano 
Estadual de Juventude, bem como políticas 
públicas específicas nas mais diversas áreas. 
Queremos políticas públicas para a juventude 
já! Eis aqui a juventude que sonha, que trabalha 
e confia, que busca um mundo melhor e que é 
enviada para construir hoje o amanhã que há 
de vir: a civilização do amor! [Fecha aspas.]

O evento também apontou as boas iniciativas que 
diversos grupos de jovens religiosos e não religiosos 
executam e nos mostram que ainda é possível sonhar 
com uma nova realidade. São pequenas iniciativas 
que, somadas com várias outras, estão surtindo efei-
to no enfrentamento dessa cruel realidade. Os jovens 
presentes estão animados com a Jornada Mundial da 
Juventude, que acontecerá no mês de julho, no Es-
tado do Rio de Janeiro, evento que reunirá milhares 
de jovens estrangeiros que virão para o nosso País 
compartilhar experiências e vivenciar o modo de ser 
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jovem do povo brasileiro. Só a Arquidiocese de Vitória 
acolherá, na semana anterior à jornada no Rio, cerca 
de 10 mil jovens, que vivenciarão, em terras capixa-
bas, toda uma programação de semana missionária.

A nós, Senadoras e Senadores, faço um apelo, 
que é de muitos jovens.

(Soa a campainha.)

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Espero ver 
aprovado, ainda em 2013, o projeto que institui o Esta-
tuto da Juventude, o PLC nº 98/2011, que estabelece 
diretrizes para a implementação de políticas específicas 
para esse grupo, além de regras para acesso a espe-
táculos culturais, expedição da carteira de identifica-
ção estudantil, concessão de meia entrada e reserva 
de assentos no transporte interestadual. Acredito que 
será um importante instrumento para o enfrentamen-
to da violência.

Enfim, Sr. Presidente, encerro meu pronuncia-
mento com a mesma altivez que é marca de nossa 
juventude.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-
dora Ana Rita, eu pediria um aparte.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senador 
Wellington, por favor.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Primei-
ro, parabenizo V. Exª como brilhante Senadora que é 
do nosso Estado do Espírito Santo, e também o povo 
capixaba, pela iniciativa desse evento. Quero aqui di-
zer que também se comemorou ontem – estivemos 
aqui, e V. Exª, inclusive, participou – um momento com 
o Conselho Nacional da Juventude. Houve audiência 
pública pela manhã. E existe um compromisso nosso, 
da nossa Bancada, não apenas da Bancada do Par-
tido dos Trabalhadores, mas da Bancada do Bloco de 
Apoio ao Governo, e eu creio também da Oposição, 
para priorizarmos as condições de votação do Estatuto 
da Juventude, pois acho que é um compromisso im-
portantíssimo. Eu queria inclusive, nesta ocasião, fazer 
um registro. Nós temos exatamente hoje, no mundo 
inteiro, a comemoração...

(Interrupção do som.)

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ...do 
aniversário da Kiara Lubick, também católica, que tem 
um papel importante nesse trabalho relacionado à uni-
dade na política, à economia solidária e à juventude. 
Ela teve um papel fundamental em abrir esperanças 
à juventude. Então, parabéns a V. Exª. Fico muito or-
gulhoso de tê-la aqui no Congresso Nacional, com 
toda essa altivez e essa força na defesa do seu povo 
e, neste caso, dessa pauta que interessa à juventude. 
Muito obrigado.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada, 
Senador Wellington.

Eu quero, então, Sr. Presidente, encerrar o meu 
pronunciamento com a mesma altivez que é marca de 
nossa juventude. Tenho a esperança de que a juven-
tude, que é o presente, e não apenas o futuro, pode, 
juntamente com todos nós, transformar essa realidade.

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª, querida colega e Sena-
dora Ana Rita.

Chamo, para uma comunicação inadiável, ainda 
pedindo a compreensão do Senado, tendo em vista o 
nosso Presidente estar chegando, o Senador Jayme 
Campos, para uma comunicação inadiável.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Fora 
do microfone.) – Como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Desculpe-me: como Líder do Democratas.

Para fazer uso da palavra, V. Exª dispõe do tempo 
regimental de cinco minutos.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senadora Ana Rita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – É que estou 
sendo requisitada para ir lá na Medida Provisória nº 
595, mas eu gostaria, antes de sair, de fazer a leitu-
ra de um requerimento que é muito importante para 
mim. É possível?

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Da 
minha parte, com prazer.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Com a per-
missão do Senador Jayme Campos... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço desculpas, temos um orador na tribuna. 
Mas, com a compreensão do nobre Senador Jayme 
Campos... 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
não poderia deixar de atender a valorosa Senadora 
Ana Rita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Agradeço muitíssimo ao 
Senador Jayme Campos, sempre muito companheiro.

Eu gostaria de fazer a leitura deste requerimento 
rapidamente.

Requeiro, nos termos do Regimento Interno 
do Senado Federal, que seja endereçado voto 
de pesar à família da Secretária Estadual de 
Políticas para as Mulheres do Rio Grande do 
Sul, Márcia Santana, falecida subitamente hoje 
em sua residência, em Porto Alegre. 
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Assistente social e ligada ao movimento femi-
nista, Márcia foi chefe de gabinete da Ministra 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, Maria do Rosário. Quan-
do Deputada Federal, trabalhou pela defesa 
da infância e pelo fim da exploração sexual 
de crianças e adolescentes no Rio Grande 
do Sul e no Brasil, bem como no combate à 
violência doméstica.
É com grande pesar que lamentamos a perda 
dessa grande lutadora das causas dos direi-
tos humanos das mulheres, crianças e ado-
lescentes, considerando justo e oportuno que 
o Senado Federal preste esta homenagem à 
sua memória.

Era isso, Sr. Presidente.
Vou encaminhar à Mesa para que seja apreciado 

por este Plenário.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª será atendida, nos termos regimentais. 
Com a palavra, o Senador Jayme Campos, mais 

uma vez agradecendo a V. Exª pela compreensão e 
tolerância.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido, 
cumprindo o horário que me foi dado, mas, Presidente 
Renan, eu gostaria que V. Exª modificasse os minutos 
a que tenho direito, porque parte do meu tempo foi a 
Senadora Ana Rita que ocupou.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no mês 
passado, a Rede Globo noticiou um intrigante episó-
dio que, mais uma vez, confirma o quadro absurdo 
do mais absoluto desgoverno em que se encontra o 
atendimento à saúde de nossa população.

Trata-se da insólita história do prefeito da cidade 
de Açailândia, no interior do Maranhão, que, deses-
perado com as infrutíferas tentativas de conseguir um 
médico para atender em seu Município, fez publicar 
um anúncio na página de classificados em jornal de 
circulação regional, oferecendo um nababesco salá-
rio de nada menos que R$35 mil ao mês. E, mesmo 
assim, não logrou obter o interesse imediato de um 
candidato sequer! Só um mês depois conseguiu o or-
topedista que procurava.

Eu, que já fui prefeito por três vezes, fui gover-
nador do meu Estado e sou Senador na atual conjun-
tura, compreendo perfeitamente essa desconcertante 
situação. A falência da saúde pública, sobretudo nos 
Municípios de acesso mais remoto, aliada à falta de 
condições, num sistema viciado que privilegia a cons-
trução de hospitais-fantasma, sem profissionais nem 

equipamentos disponíveis, sem infraestrutura e na 
contramão da demanda popular, sempre incapaz de 
devolver à população – com um mínimo de dignidade – 
a contrapartida pelos impostos que paga, faz com que 
o nosso Brasil viva hoje esta cruel tragédia resultante 
da péssima distribuição dos profissionais de saúde.

Na opinião das entidades representativas da Me-
dicina, o persistente fluxo de médicos em direção aos 
mesmos lugares pode agravar desigualdades e gerar 
consequências indesejadas ao sistema de saúde bra-
sileiro, o que não se resolverá apenas com o aumento 
ou com a interiorização da abertura de novas escolas. 
Além disso, o fluxo constatado pode ser um indicador 
de que a simples abertura de mais escolas e vagas 
não basta para reduzir as desigualdades regionais em 
locais de baixa concentração de médicos.

Enquanto o Governo Federal promove estudos 
para a contratação de médicos estrangeiros, confor-
me divulgado palas agências noticiosas oficiais no 
início desta semana; enquanto alguns dos colegas 
Senadores, com muita razão, sugerem a criação de 
carreira de Estado para médicos, com vistas a conferir 
ao Poder Público efetivo controle sobre esse fluxo mi-
gratório desequilibrado; enquanto isso, caros colegas, 
venho submeter à apreciação desta Casa proposição 
legislativa de minha autoria, no sentido de contribuir 
significativamente para o enfrentamento e a supera-
ção desse problema.

A exemplo da capilaridade e abrangência do 
serviço militar obrigatório, que distribui nossos jovens 
pelos mais longínquos rincões da Pátria, o projeto que 
apresento dispõe sobre o serviço civil obrigatório para 
os profissionais de saúde. 

A ideia central da proposta é fazer com que os 
estudantes graduados...

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ... 
na área de saúde – não só de Medicina, mas também 
de Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e de outras pro-
fissões a serem definidas em regulamento próprio –, 
quando egressos de universidades públicas ou bene-
ficiários de bolsas de programas governamentais, se-
jam obrigados a devolver ao País, na forma de serviço 
obrigatório remunerado, durante dois anos, em regiões 
onde tais préstimos mais se fizerem necessários, a 
ajuda que receberam para se capacitar.

Criar-se-ia, portanto, um banco de profissionais 
aptos a serem destacados pela Administração, para 
servirem, a partir de critérios a serem regulamentados 
pelo Ministério da Saúde, nessas áreas mais carentes. 
Criar-se-ia, de igual forma,...
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(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ... 
um cadastro de carências e solicitações das municipali-
dades, para que a operacionalidade do sistema viesse, 
efetivamente, a viabilizar um mapeamento monitorado 
em busca do fluxo demográfico equilibrado dos profis-
sionais de saúde.

Esses dois anos de disponibilidade obrigatória 
seriam assemelhados aos estágios probatórios,...

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ... 
tal como hoje ocorre nos concursos públicos.

Ora, no caso específico de nossa proposição, 
se os cofres públicos custearam a graduação desses 
profissionais recém-formados, nada mais justo que 
eles retribuam ao País, com sua própria dedicação e 
proficiência, o investimento e a confiança que neles o 
Estado depositou.

Por isso, esperamos contar com o apoio e o 
aperfeiçoamento dos nobres colegas, para que esta 
matéria possa prosperar.

(Soa a campanhia.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – O 
quadro é grave, Sr. Presidente – estou concluindo – e 
urgente. Temos a certeza de que há condições evi-
dentes a justificar que matéria tramite em regime de 
urgência, e pretendemos sensibilizar a Casa, para que 
aprove requerimento com este objetivo.

Acreditamos que somente o esforço cívico orga-
nizado, a partir de uma legislação que permita ao Esta-
do coordenar de forma sistemática a desconcentração 
e a movimentação deste contingente de profissionais 
de saúde, será capaz de solucionar a grave situação.

Essa é a minha proposição. Espero contar com 
o apoio dos demais pares desta Casa.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Jayme 
Campos.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel, com a palavra 
V. Exª, pela ordem.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 

construímos um entendimento com os Líderes, se V. 
Exª concordar, para que o Item nº 1, o Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, da Medida Provisória 
586, seja adiado para a agenda de terça-feira da pró-
xima semana.

O nosso Líder Eduardo Braga faz esse pedido, 
todos os Líderes têm acordo. Se V. Exª concordar, nós 
ficaremos muito gratos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção do Plenário, Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira, tendo em vista que hoje 
é o segundo dia que esta medida provisória consta da 
pauta, não vejo por que não deixarmos para terça-feira.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, com a palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, fui procurado pelo Líder do Governo, Se-
nador Pimentel, que me expôs as dificuldades em que 
se encontra neste momento, inclusive o Líder Eduardo 
Braga, às voltas com a MP dos Portos.

Concordo com o adiamento. Em primeiro lugar, 
a chamada PEC dos Domésticos, que acrescenta di-
reitos trabalhistas a essa categoria tão numerosa e 
importante, foi objeto de uma negociação na Comis-
são de Constituição e Justiça, que concluiu por uma 
emenda de redação que pacificou a divergência que 
havia. Mas eu tenho para mim que é preciso que ela 
seja publicada, para que todos os Senadores tomem 
conhecimento dela e participemos de uma sessão com 
bastante quórum na próxima semana.

Por outro lado, a Medida Provisória 586, que trata 
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
tem a sua data de expiração, de perda de eficácia, no 
dia 18 de abril. Então, Sr. Presidente, se V. Exª real-
mente pautar esta matéria para a próxima semana, 
nós teremos oportunidade de corrigir aquele que, no 
meu entender, é um defeito grave dessa medida pro-
visória, sem que ela, em razão disso, tenha que voltar 
para a Câmara, sem que nós não sejamos premidos 
pela urgência em aprová-la tal como está, porque, se 
voltar para a Câmara e houver argumento, pode perder 
a validade. Não temos tempo suficiente.

E eu já digo a V. Exª qual é a nossa objeção. É 
que a meta que o Governo estipula para alfabetização 
de nossas crianças, com os estímulos instituídos por 
esse programa, é 8 anos de idade, 3º ano do Ensino 
Fundamental.

Entendo – e esse é um entendimento muito ge-
neralizado entre as pessoas que se preocupam com a 
educação em nosso País – que essa não é uma meta. 
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Meta é um objetivo que se procura atingir, meta é ne-
cessariamente desafiadora. Alfabetizar com 8 anos de 
idade na escola pública é olhar para trás. Fui alfabetiza-
do, na escola pública, com 7 anos de idade, no 1º ano 
do Ensino Fundamental. As crianças hoje, nas escolas 
particulares, são alfabetizadas aos 6 anos de idade. 

O Plano Nacional de Educação proposto pelo 
Governo prevê que, até 2016, todas as crianças do 
Brasil estejam cursando pré-escola, que termina aos 
5 anos de idade, com a matrícula prevista no Ensino 
Fundamental, com 6 anos. Então, alfabetização só aos 
8 anos é muito pouco ambiciosa, é uma meta reacio-
nária. Não é conservadora, é reacionária. 

Por isso, queremos sensibilizar o Governo para 
acatar a emenda apresentada pelo Senador Alvaro Dias 
e outra emenda apresentada pelo Deputado Otavio 
Leite, para que possamos, num entendimento, corrigir 
esse defeito e termos aqui um bom pacto nacional que 
envolva realmente todo mundo para alfabetização na 
idade certa, que, no meu entender, é aos 6 anos de 
idade e não aos 8.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós levaremos, Senador Aloysio...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós levaremos em consideração, Se-
nador Aloysio, o encaminhamento proposto por V. Exª 
e, na próxima semana, apreciaremos essas matérias, 
tanto uma quanto outra.

Senador Eunício e Senador Randolfe.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

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

PMDB – AL) – E Senador Flexa Ribeiro.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– V. Exª já decidiu e vamos concordar com a retirada 
de pauta dessa matéria hoje, com o compromisso de 
votarmos essa matéria na próxima terça-feira, porque 
essa matéria é extremamente importante para que as 
pessoas, as crianças, sejam alfabetizadas na idade 
certa.

Portanto, há concordância do Bloco da Maioria 
e da Liderança do PMDB para que façamos isso na 
próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há concordância na Casa. O Senador 
Eunício, em nome da Bancada do PMDB, concorda 
com o encaminhamento que foi aqui sugerido pelo 
Senador Aloysio Nunes Ferreira. 

Portanto, ficamos todos de acordo para a próxi-
ma semana.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Era 
só para confirmar isso também, Sr. Presidente. Há uma 
concordância também, não só da Liderança do PT, 
como do Bloco de Apoio ao Governo, de que a gente 
tenha, aqui, esse entendimento para votar mesmo na 
próxima semana. Está certo?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Liderança do PT também concorda 
com o encaminhamento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe e Senador Flexa.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Pre-
sidente.

Eu solicito o pela ordem para dois encaminha-
mentos bem distintos.

Quanto ao primeiro, eu estava procurando dialogar 
com o Senador Aloysio em relação a isso, e o Senador 
Aloysio faz uma ponderação em relação à Proposta de 
Emenda à Constituição, que aprovamos hoje na CCJ, 
que trata da extensão dos direitos às trabalhadoras 
domésticas. Foi relatado pela Senadora Lídice. 

Eu tenho somente uma preocupação e, aí, assim, 
faço aqui essa ponderação sobre a publicação do avul-
so, porque me parece – e argumentei isso de manhã 
na CCJ – que é urgente a aprovação dessa Proposta 
de Emenda à Constituição. Proposta de Emenda à 
Constituição tem um rito, um trâmite a ser contado. A 
demora, obviamente, o retardo na não publicação do 
avulso significa tempo a mais que nós vamos postergar 
para contar sessões para necessidade de apreciação 
dessa Proposta de Emenda à Constituição.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Há o acordo que quebra o interstício?

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Então, satisfeito, assim, fico…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, em havendo um 
acordo de procedimento e de dispensa de interstício…

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Perfeito. Eu não tinha a informação de que há o acordo 
de quebra de interstício. Havendo o acordo para que-
bra de interstício…
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, nós deixaremos para apreciação 
na próxima semana, em função desse acordo e des-
se encaminhamento que V. Exª concorda e defende.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Fora do microfone.) – Presidente, se V. Exª ainda me 
permite…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, se V. Exª ainda me permite…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida darei a palavra ao Senador 
Flexa e ao Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Se V. Exª ainda me permite, eu queria encaminhar, 
nos termos do art. 218 do Regimento Interno, voto de 
pesar – encaminharei os termos do voto de pesar da-
qui a pouco à Mesa –, voto de pesar em razão do trá-
gico acidente que ocorreu hoje no Município de Monte 
Dourado. Foi um trágico acidente aéreo que ocorreu 
hoje no Município de Monte Dourado, na divisa com o 
Município de Laranjal do Jarí, nos Estados do Pará e 
Amapá, vitimando dez trabalhadores da construção da 
hidrelétrica de Santo Antônio, que fica entre os Estados 
do Pará e Amapá. Trágico acidente com a aeronave da 
empresa responsável pela obra, com a aeronave Cara-
jás, que vitimou, lamentavelmente, dez trabalhadores 
dessa empresa. Eu queria encaminhar, nos termos do 
art. 218 do Regimento Interno, voto de pesar do Senado 
Federal às famílias e, em especial, aos Prefeitos dos 
Municípios de Monte Dourado – Pará – e Laranjal do 
Jarí, em virtude do infortúnio, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa encaminhará, na forma do Re-
gimento.

Senador Flexa Ribeiro. Em seguida, daremos a 
palavra a V. Exª, Senador Eunício.

Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador 
Renan Calheiros, eu quero também associar-me ao 
voto de pesar do Senador Randolfe, sobre o trágico 
acidente que ocorreu no Município de Almeirim, Estado 
do Pará, que vitimou dez trabalhadores que se dirigiam 
à usina hidrelétrica de Monte Dourado. É lamentável.

Nós já fizemos aqui, Senador Randolfe, vários 
pronunciamentos sobre a insegurança da navegação 
aérea na Amazônia, o que foi objeto, inclusive, Senador 
Renan, de uma subcomissão, na Comissão de Infra-
estrutura; tinha como Presidente o Senador Vicentinho 

e tem hoje o Senador João Costa como Presidente e, 
como Relator, o Senador Vital do Rêgo. Terminado o 
parecer dessa subcomissão, deverá ser aprovado na 
Comissão de Infraestrutura. 

Quero também associar-me aos votos de pesar 
pelo trágico acidente – mais um, lamentavelmente –, 
ocorrido na Amazônia e, lamentavelmente, no Estado 
do Pará.

Quero pedir a V. Exª, Senador Renan Calheiros – 
está pautada, seria esta semana, ficou para a próxima 
semana, a PEC dos empregados domésticos –que se 
quebrem os interstícios, que se faça a aprovação, que 
é mais do que justa. 

Queria pedir a V. Exª que também, em conjunto 
com essa PEC, pudéssemos aprovar a PEC que cria 
os Tribunais Regionais Federais, aprovada na CCJ, 
com parecer do Senador Jorge Viana e que aglutina 
a PEC da Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador 
Eunício Oliveira e minha, Senador Flexa Ribeiro, crian-
do os Tribunais Regionais Federais, no Amazonas, no 
Ceará e no Pará.

É importante, Senador Renan, que nós possa-
mos aprovar a PEC, para que ela seja encaminhada, 
Senador Eunício, à Câmara dos Deputados, porque 
lá existe uma PEC, encaminhada pelo governo, que 
não contempla nem o Pará nem o Ceará. Eu pediria o 
apoio de V. Exª e dos meus pares, para que nós pos-
samos fazer essa aprovação, ao mesmo tempo em 
que aprovamos a PEC dos empregados domésticos.

Era isso que eu queria pedir a V. Exª, Senador 
Renan Calheiros, com o apoio, evidente, dos meus 
pares, em especial do Senador Eunício Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg; em se-
guida o Senador Eunício Oliveira.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Renan, Presidente, eu quero, na 
condição de Líder do PSB, cumprimentar a Senadora 
Lídice da Mata, que é relatora dessa matéria, e também 
concordar com esse encaminhamento de que possa-
mos apreciar e aprovar, com quebra de interstício, essa 
Proposta de Emenda à Constituição da maior impor-
tância, para igualar as empregadas e os empregados 
domésticos de todo o Brasil à mesma condição dos 
demais trabalhadores brasileiros, garantindo-lhes os 
mesmos direitos. 

Considero que há uma expectativa muito grande 
da população brasileira, especialmente dos emprega-
dos e das empregadas domésticas em relação a essa 
decisão do Senado Federal. Essa é uma aspiração 
antiga e justa. Eu tive a oportunidade, no ano passa-
do, de aqui aprovar projeto de minha autoria, que es-
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tendia o direito ao seguro desemprego, mas entendo 
que essa Proposta de Emenda à Constituição é muito 
mais ampla e assegurará diversos outros direitos que 
os trabalhadores brasileiros têm. 

Portanto, será certamente um grande momento 
do Senado Federal a apreciação e a aprovação, na 
semana que vem, na terça-feira, dessa Proposta de 
Emenda à Constituição, com interstício, para que pos-
sa imediatamente entrar em vigor. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a sugestão de en-
caminhamento de V. Exª e concordamos inteiramente 
com ela. 

Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB. 
Com a palavra, V. Exª. 
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Renan, também para fazer minhas as palavras do 
Senador Flexa Ribeiro, quando ele concorda com a 
inclusão, e pede aos Pares, dessa matéria importan-
te que foi aprovada hoje por acordo na Comissão de 
Constituição e Justiça, inclusive com a emenda de re-
dação proposta pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
com a nossa participação, com a anuência inclusive 
desta Liderança. 

Mas eu gostaria de pedir a V. Exª para incluir no 
mesmo modelo, na mesma forma de quebra de inters-
tício, outra PEC que é extremamente importante para o 
trabalhador brasileiro, para que a Justiça possa chegar 
mais próximo do homem simples e da mulher humilde 
que precisam fazer seus recursos à Justiça. 

Portanto, existe uma PEC de minha autoria, de nº 
61, existe outra PEC de nº 46, todas foram incorpora-
das em um único relatório, tornando-se a PEC nº 86, 
que foi relatada pelo Senador Jorge Viana. 

Eu solicitaria a V. Exª, em nome da Liderança do 
PMDB, que essa matéria fosse incluída em pauta na 
mesma condição da PEC das empregadas, das tra-
balhadoras domésticas. 

Portanto, essa é a solicitação que faço, em nome 
da Liderança do PMDB; da mesma forma, a quebra 
de interstício, para que possamos votar essa matéria 
importante, que vai aproximar, com certeza, a Justiça 
brasileira de segundo grau dos trabalhadores brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa e, espe-
cialmente, ao Senador Eunício e ao Senador Flexa 
Ribeiro e à Senadora...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – que terá a palavra em seguida, que nós 

pautaremos essas propostas de emenda à Constitui-
ção e que nós precisaremos combinar com os Líderes 
partidários um calendário para que possamos avançar 
na apreciação dessas duas propostas de emenda à 
Constituição. 

Eu respondi há pouco ao Senador Randolfe que, 
quando há consenso no encaminhamento, não há pro-
blema nenhum. Nós podemos, dentre outras coisas, 
dispensar até prazos e interstícios. No entanto, é pre-
ciso que essa concertação se faça e, no que depen-
der da Mesa, nós pautaremos, mas é importante que 
tenhamos esse calendário.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– A solicitação, Sr. Presidente, era exatamente esta: a 
anuência de V. Exª, que concorda com a importância 
dessas duas...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concordo inteiramente com o encami-
nhamento.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
E, obviamente, que vamos fazer gestões com os nossos 
companheiros Líderes e com os nossos pares, para 
que as duas matérias sejam votadas no mesmo dia, 
conjuntamente, para exatamente isto: de um lado, as 
trabalhadoras residenciais tenham esse privilégio, essa 
condição de dignidade, e, por outro lado, que a gente 
faça a aproximação da Justiça brasileira aos homens 
e às mulheres mais simples deste País. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos assim, Senador Eunício, e 
agradecemos a sugestão encaminhada por V. Exª.

Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão do oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente, eu gostaria somente de me 
somar ao Senador Flexa e ao Senador Eunício, que 
aqui solicitam a votação da PEC que trata da criação 
dos TRFs. E, de fato, havia vários projetos e todos eles, 
pela competência do Senador Jorge Viana, foram en-
globados num único. Então, temos um único projeto 
de emenda constitucional com quatro TRFs: o que tem 
sede na Bahia, em Salvador; um com sede no Cea-
rá, em Fortaleza; em Belém, no Pará e no Estado do 
Amazonas, na cidade de Manaus.

Seria importante, Sr. Presidente, penso que – 
conversamos aqui rapidamente com o Senador Alvaro 
Dias – não haverá maiores problemas para que pos-
samos votar na próxima terça-feira. Nós já votamos 
também através de um acordo, com muita priorida-
de, a PEC que criou dois tribunais: o do Paraná e o 
de Minas Gerais. Então, aprovar essa também é uma 
medida importante e um passo a mais nessa luta de 
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mais de uma década pela criação de novos TRFs no 
Brasil, Sr. Presidente. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 152, DE 2013

Nos termos do art. 199 do Regimento Interno do 
Senado Federal e em aditamento ao Requerimento nº 
738/2012, requeremos Sessão Especial a realizar-se 
no dia 10 de junho de 2013, para homenagear o cen-
tenário de nascimento do político e guerrilheiro Carlos 
Marighela. Inicialmente filiado ao Partido Comunista 
Brasileiro, Carlos Marighela foi um dos principais or-
ganizadores da luta armada contra a ditadura militar. 
Também era poeta e, foi por causa de um poema cri-
ticando o interventor Juracy Magalhães, foi preso pela 
primeira vez. Por criticar o governo de Getúlio Vargas 
foi novamente preso em 1º de maio de 1936 e torturado 
pela polícia de Filinto Müller. Fica um ano preso. Solto, 
entra para a clandestinidade. Sempre combatendo as 
ditaduras brasileiras, em 1939 é preso novamente e 
fica preso até 1945.

Em 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella 
foi assassinado a tiros por agentes do DOPS, em uma 
emboscada chefiada pelo delegado Sérgio Paranhos 
Fleury, na alameda Casa Branca, na capital paulista.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa que, ama-
nhã, nós teremos, às 9h30, a instalação da Comissão 

Externa para propor soluções ao financiamento do 
sistema de saúde do Brasil. 

O Senador Humberto Costa está nos pedindo 
para que nós lembremos a todos os Senadores que 
amanhã nós teremos a instalação dessa comissão, 
que é muito importante que se instale e que produza, 
no seu espaço de tempo regimental, um bom traba-
lho, para que, de uma vez por todas, nós possamos 
resolver esse problema do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidente designa representantes do 
PMDB e do Bloco da Maioria para a comissão que vai 
apurar violações dos direitos humanos na saúde, cau-
sadas por erros dos dirigentes e demais profissionais. 

Os nomes do PMDB, como titulares, são Waldemir 
Moka, Sérgio Souza, Vital do Rêgo, Sérgio Petecão. O 
nome do DEM é o Senador Jayme Campos, como titu-
lar. O nome do PSDB é o Senador Mário Couto, como 
suplente da comissão. E os nomes do Bloco União e 
Força são os Senadores Magno Malta e Eduardo Amo-
rim, e o Senador João Costa, como suplente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. GLPMDB nº 80/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais e conforme solicitação Of. SF nº 449/2013, 
comunico a Vossa Excelência a indicação dos Sena-
dores abaixo para compor a Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) destinada a, no prazo de 120 (cen-
to e vinte) dias, apurar e analisar fatos e Gravíssimas 
Violações do Direito Humano à Saúde, causadas por 
Erros dos Dirigentes, Médicos e Demais Profissionais 
de hospitais públicos e privados – resultando em lesões 
físicas e causando vítimas fatais.

Titulares
Waldemir Moka
Sérgio Souza
Vital do Rêgo
Sérgio Petecão
Suplentes
Jarbas Vasconcelos.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-

deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.  

Of. nº 17/13-GLDEM

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente:
Indico a V. Exª o nome do Senador Jayme Cam-

pos, para ocupar a vaga de titular do Partido Democra-
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tas na Comissão Parlamentar de Inquérito nº 105/2013, 
para apurar e analisar fatos e gravíssimas violações 
do Direito Humano à Saúde, causadas por erro dos 
dirigentes, médicos e demais profissionais de hospitais 
públicos e privados – resultando em lesões físicas e 
causando vítimas fatais, de acordo com a participação 
deste Partido no Bloco da Minoria.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

Ofício nº 86/13-GLPSDB

Brasília, de março de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício de V. Exª de nº 451 de 2013, 

indico o Senador Mário Couto, para integrar, como su-
plente, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada 
a apurar e analisar fatos e gravíssimas violações do 
Direito Humano à Saúde, causadas por erros dos di-
rigentes, médicos e demais profissionais de hospitais 
públicos e privados – resultando em lesões físicas e 
causando vítimas fatais.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

Of. nº 41/2013-BLUFOR

Brasília, 6 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e em resposta 

ao Of. SF nº 452/2013, dirijo-me a Vossa Excelência 
para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, 
os Senadores Magno Malta e Eduardo Amorim, como 
membros Titulares, e o Senador João Costa, como 
membro Suplente, para integrarem a Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a apurar e analisar, 
no prazo de cento e vinte dias, fatos e gravíssimas 
violações do Direito Humano à Saúde, causadas por 
erros dos dirigentes, médicos e demais profissionais 
de hospitais públicos e privados – resultando em le-
sões físicas e causando vítimas fatais.

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

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

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Comunico à Casa que hoje não faremos 
a Ordem do Dia, que está...

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E que está, portanto, convocada para 
a próxima terça-feira, em função de encaminhamento 
proposto, aqui na Casa, pelos Líderes partidários, a 
apreciação da medida provisória e também a votação 
da proposta de emenda à Constituição que tem a Se-
nadora Lídice da Mata como relatora, que estende os 
direitos dos demais trabalhadores aos empregados e 
empregadas domésticas no Brasil.

Está encerrada 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 2, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória 
nº 586, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 
União aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente 
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE); 
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo 
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

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

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

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
reforçar, ainda na linha do que V. Exª acaba de dizer, 
eu quero fazer um cumprimento especial a todos os 
Líderes pela acertada decisão de colocar, como urgên-
cia prioritária, a gente aprovar a PEC das domésticas, 
cuja relatoria da eminente Senadora Lídice da Mata foi 
aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça.

Agora, Sr. Presidente, eu gostaria também, por 
dever de justiça, de fazer um reconhecimento aqui à 
elegância do Senador Aloysio Nunes Ferreira e do Se-
nador Paulo Bauer, que nos ajudaram imensamente 
hoje na construção de um encaminhamento para que 
essa PEC fosse aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça, porque, da forma como ela veio, ela poderia 
ou causar prejuízo para as empregadas domésticas ou 
a gente aprovar no atropelo, deixando um ponto falho, 
ou, então, a gente emendar e mandar de volta para a 
Câmara, e essa matéria passaria um tempo que a gente 
não faz ideia de quanto custaria para ela voltar nova-
mente ao Senado. Então, o encaminhamento adotado 
de resolver tudo com uma emenda redacional foi fruto 
de uma construção a muitas mãos e muitas cabeças. 

Assim, nesse sentido, quero aqui, além do cum-
primento especial à Senadora Lídice da Mata pelo bri-
lhante relatório, agradecer e externar ao Brasil todo o 
nosso reconhecimento à contribuição do Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira, Senador Paulo Bauer e Senador 
Cássio Cunha Lima. Todos que estiveram presentes do 
PSDB, da oposição, mostraram espírito de brasilidade, 
patriotismo e, principalmente, responsabilidade com as 
nossas empregadas domésticas, que, a partir de terça-
-feira, terão um marco legal favorável de dignificação 
da sua profissão porque elas passarão a ter os mes-
mos direitos que hoje têm os trabalhadores brasileiros.

Então, é um avanço e um compromisso a mais 
cumprido nessa sua gestão de Presidente do Senado 
Federal porque, em 8 de março, aqui, neste plenário, foi 
passada à Senadora Lídice da Mata a relatoria dessa 
matéria, e hoje já temos a concretização de um passo 
importante que foi a sua aprovação, por unanimidade, 
na Comissão de Constituição e Justiça. 

Portanto, fica este reconhecimento e a esperança 
de que, na terça-feira, tenhamos aqui quórum pleno 
para dar a essa matéria a exata dimensão que ela me-
rece, uma dimensão soberana do reconhecimento do 
Senado Federal a essas trabalhadoras que têm todo 
o direito de usufruir dos direitos que os demais traba-
lhadores usufruem hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem, 

Sr. Presidente, muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Eu apresentei, Sr. Presi-
dente, e gostaria de saber se já foi votado, um reque-
rimento de votos de pesar pelo falecimento da Secre-
tária de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do 
Sul, Márcia Santana, que faleceu hoje pela manhã de 
uma morte súbita; uma pessoa que esteve conosco 
várias vezes aqui, uma grande lutadora e que nos 
ajudou muito na realização da audiência pública pela 
CPMI da violência contra a mulher que nós realizamos 
no Estado do Mato Grosso do Sul. Se for possível...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ... gostaria 
que colocasse em votação para que nós pudéssemos 
encaminhar o voto de pesar. 

Muito obrigada.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu queria informar à Senadora Ana Rita que a 

Bancada do Rio Grande do Sul – os três Senadores: 
Pedro Simon, Paulo Paim e eu –, no início da sessão 
de hoje, foi o primeiro requerimento aprovado, com o 
apoio dos demais Senadores presentes. E queremos 
que V. Exª seja também subscritora desse requerimento 
que já foi aprovado pelo Plenário da Casa.

Então, queremos também receber, em nome da 
família e do Governo do Estado, o Senador Paulo Paim, 
eu e o Senador Pedro Simon, os agradecimentos pelo 
seu gesto, Senadora Ana Rita.

Queria aproveitar, Presidente Renan Calheiros, 
para dizer que o Senado e a Câmara Federal hoje vi-
veram um momento extremamente relevante para a 
Instituição: essa discussão que está sendo feita – e eu 
queria cumprimentar a Senadora Lídice da Mata pelo 
relatório na CCJ – da PEC das empregadas domésti-
cas, que acho de extrema relevância.

Para quem tem uma secretária do lar como eu, 
que é a Regina, que está comigo há mais de 30 anos, 
eu posso avaliar a relevância dos direitos que esses 
servidores tão leais têm para com todos nós que con-
vivemos em nossa casa, pessoas que já fazem parte 
da nossa família. Esse é do ponto de vista social, o 
alcance que tem essa matéria.
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Mas há outra questão, institucional, que foi o ato 
hoje realizado, com a presença de praticamente todos 
os governadores, tratando de uma questão relevante, 
que é a questão federativa. Ainda é um tema que, diga-
mos, não é bem compreendido pela sociedade ou pela 
população, o que é pacto federativo, mas vão entender 
quando explicarmos que isso é como um grande bolo 
que uma dona de casa tem que repartir para determi-
nado número de convidados. E é esse bolo da receita 
que a União tem que nós temos de compartilhar, é 
esse bolo que é o tal pacto federativo.

Equilibrar as receitas – União, Estados e Muni-
cípios – foi um ato que engrandeceu a instituição do 
Parlamento. E essa agenda de discussão é um com-
promisso da Casa da República, que é o Congresso 
Nacional.

Queria, então, registrar a manifestação pela re-
levância com que esse assunto hoje foi pautado por 
V. Exª e pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos o registro de V. Exª.

Realmente, hoje aconteceu uma importantíssima 
reunião aqui no Congresso Nacional, com a presença, 
como disse a Senadora Ana Amélia, de praticamente 
todos os governadores, sobretudo a importância pela 
oportunidade para que nós possamos ouvir, do ponto 
de vista dos governadores, as prioridades para uma 
pauta que trate de temas federativos. Isso é muito im-
portante para o Brasil.

É com esse propósito que o Senado e a Câmara 
dos Deputados estão desenvolvendo, no sentido de 
aproximá-la cada vez mais da sociedade, cumprindo 
o importantíssimo papel de proteger o equilíbrio fede-
rativo, de discutir esses assuntos para que possamos 
decidi-los dentro de uma pauta previamente estabe-
lecida, combinada com todos os Líderes, com todos 
os Partidos, Senadora Ana Amélia.

O outro assunto que é importante colocarmos 
aqui, porque está diretamente ligado, e fiz questão de 
anunciar hoje na reunião, é que, no dia 19, nós vamos 
votar aqui, no Senado Federal, os critérios de reparti-
ção do Fundo de Participação dos Estados. Considero 
importante que os Líderes que ainda não assinaram o 
requerimento de urgência possam fazê-lo, para que, 
no dia 19, definitivamente, possamos deliberar sobre 
essa questão.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sobre-
tudo pela objetividade das propostas aprovadas na 
reunião e pelo compromisso assumido pela Casa em 
votar rapidamente essas matérias que interessam aos 
Estados e aos Municípios.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senadora Ana 
Amélia. 

Senador Valadares, com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é para comunicar a V. Exª que registro, com 
muita alegria, que hoje a CDR, Comissão do Desen-
volvimento Regional e Turismo, realizou uma produtiva 
reunião com o Ministro da Integração Nacional, Fer-
nando Bezerra, com a presença maciça dos Senadores 
integrantes daquela Comissão, quando foram tratados 
assuntos da mais alta relevância, do interesse não 
apenas das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, 
como de todas as regiões do País.

O Ministro aproveitou a oportunidade para dis-
correr sobre as atividades do Ministério relacionadas 
ao seu trabalho, visando ao fortalecimento da 1ª Con-
ferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que 
será realizada ainda este ano, sob os auspícios do 
Ministério da Integração, com a participação da nossa 
Comissão e da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal da Câmara dos Deputados.

Quero crer, Sr. Presidente, que a audiência de 
hoje, que durou quase quatro horas, foi altamente be-
néfica para o conhecimento por parte dos Srs. Sena-
dores daquilo que propõe o Ministério da Integração, 
visando ao fortalecimento de nossas regiões, visando 
ao combate às disparidades regionais e enfocando pro-
blemas não só das nossas regiões, como eu disse, mas 
de todas as regiões do Brasil, pelo fortalecimento do 
Brasil, pela formação de um Brasil integrado, em que 
todos possam participar igualmente da riqueza nacional.

Segundo o Ministro, se nós levássemos em con-
sideração as projeções que hoje existem, somente 
em 60 anos, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste 
teriam a possibilidade de ter 75% dos avanços eco-
nômicos das demais regiões. O trabalho do Governo 
da Presidenta Dilma e do Ministério da Integração é 
no sentido de reduzir substancialmente essa dispari-
dade, essa diferença entre as regiões mais pobres e 
as mais ricas do País.

O Brasil tem hoje, sem dúvida alguma, um Gover-
no voltado ao atendimento das necessidades básicas 
da população, com programas de distribuição de renda, 
com programas voltados à infraestrutura urbana e de 
todo o interior do Brasil, em todos os setores: no setor 
rodoviário, no setor de recursos hídricos, no setor de 
transporte rodoviário, no transporte aeroviário. O Brasil 
vem conseguindo avanços que foram edificados, que 
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foram elaborados com a participação do Ministério 
da Integração e de outros tantos do Governo Federal.

Portanto, Sr. Presidente, eu quero registrar que 
houve essa reunião e amanhã haverá uma outra tam-
bém muito importante, da qual a nossa Comissão, a 
CDR, participará, ao lado da CCJ e da Comissão de 
Assuntos Econômicos, que diz respeito ao debate que 
se refere aos novos índices do Fundo de Participação 
dos Estados, já que o Supremo Tribunal Federal aguar-
da que o Senado Federal estabeleça novas regras 
para a divisão do bolo tributário nacional envolvendo 
o Fundo de Participação dos Estados e do Brasil, re-
cursos oriundos do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados.

Sr. Presidente, era esse registro que gostaria 
de fazer.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Pediram, pela ordem, o Senador Dornelles, o 
Senador Casildo e o Senador Suplicy.

Senador Dornelles, se V. Exªs se entenderem com 
relação à ordem, não há, do ponto de vista da Mesa, 
problema nenhum.

Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero muito cumprimentar o novo Papa Francisco I, 
Jorge Mario Bergoglio, de 76 anos, que honra o povo 
argentino e certamente honra toda a América do Sul, 
ao ser escolhido como Papa.

O fato de ele ter escolhido o nome Francisco, 
lembrando de São Francisco de Assis, é algo muito 
alvissareiro para todos nós que desejamos que o Papa 
possa contribuir extraordinariamente para que haja paz, 
baseada na justiça, como João Paulo II e João XXIII 
sempre proclamaram.

Era a saudação que eu queria fazer aqui, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Waldemir Moka.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela ordem, ao 
Senador Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu queria cumprimentar o Senador Renan Ca-
lheiros e o Deputado Henrique Alves pela reunião hoje 

realizada com os Governadores. Foi uma reunião, que 
eu poderia dizer, de primeiro mundo. Discursos curtos 
e propostas consistentes.

As quatro propostas apresentadas pelos gover-
nadores, relacionadas com a dívida, com o Fundo de 
Participação, com a necessidade de alocar receita 
quando criada a despesa, e a proposta do PIS/Pasep, 
todas têm o consenso geral, são totalmente consisten-
tes, precisam ser adotadas, atendem todos os Estados 
pobres e ricos de todas as regiões. 

O apelo que eu faço ao Presidente do Senado é 
para que ele tome, agora,, a iniciativa de fazer com que 
essas propostas sejam votadas no prazo mais curto 
possível. São propostas de consenso, não há resistên-
cia a elas. Apresentada, inclusive, pelo Governador do 
seu Estado, está madura para ser votada. 

Precisamos, realmente, destinar um percentu-
al desses juros pagos pelos Estados e à União a um 
fundo de investimento do Estado. Seria, na realidade, 
uma receita vinculada a um projeto de desenvolvimento. 
Espero que os Presidentes do Senado e da Câmara 
coloquem essas propostas de votação em um período 
mais curto possível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador Dornelles, tenho certeza de 
que o Senador Renan Calheiros e que o Deputado 
Henrique Eduardo Alves, em função de sua manifesta-
ção, farão uma reunião objetiva, muito clara, mostrando 
as dificuldades de todos os Estados. V. Exª tem razão. 
Cabe agora ao Senado e ao Presidente do Senado, 
Senador Renan Calheiros, colocar realmente essas 
propostas aqui para que possamos dar uma resposta 
à Federação, ao conjunto de Estados. 

Parabenizo V. Exª também por sua iniciativa.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pois não, Senador Casildo. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria 
apenas de comunicar que hoje, no Ministério das Re-
lações Exteriores, na parte da manhã, o Pnud, que é 
um plano das Nações Unidas, fez uma reunião para 
tratar de um centro de excelência e monitoramento 
de acidentes climáticos, no Brasil. A sede vai ser no 
Rio de Janeiro. 

Tive a honra de representar o Senado nessa ins-
talação. O Deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, 
foi Relator na Comissão, no ano passado, na Câmara 
dos Deputados. Tive a honra de representar o Senado, 
pois fui o Relator aqui também. Nessa reunião, hoje, no 
Ministério das Relações Exteriores, havia representan-
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tes do Ministério da Integração Nacional, do Ministério 
das Cidades e de diversos órgãos. 

Acho que será importante, Sr. Presidente, para en-
frentar as condições climáticas difíceis no Brasil. O Rio, 
que é a sede, passou por vários dramas nesse sentido. 
Santa Catarina também os enfrentou. Há programas, 
há planos para traçarmos, principalmente, ações de 
prevenção no que tange às questões climáticas. 

Eu acho que é um avanço, sem dúvida alguma. 
Haverá uma próxima reunião em setembro deste ano, 
em que as Nações Unidas procuram buscar também o 
que há de melhor para adotarmos no Brasil.

Essa era a comunicação que eu tinha a fazer, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pois não, Senadora Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

Senador, já que tantos fizeram comunicações inadi-
áveis, eu queria fazer uma comunicação inadiável. 
Peço licença.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – É que eu tenho uma relação de ins-
critos aqui, Senadora. Eu posso inscrever V. Exª aqui.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Está certo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Peço que inscrevam a Senadora Lídi-
ce da Mata.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente, o senhor confirma a minha inscrição 
como Líder, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sim. Vou chamá-lo. V. Exª é o próximo.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O.k.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 

Pela Liderança do PSDB, Senador Moka, uma breve 
comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador, eu vou inscrever V. Exª pela 
Liderança do PSDB.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Mas vou conceder a palavra ao orador 
inscrito, que é o Senador Eduardo Lopes. Mas V. Exª 
será inscrito, pela Liderança do PSDB.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Será 
um prazer. Aguardo que, em seguida, V. Exª possa me 
dar a palavra, intercalando entre oradores inscritos e 
Líderes, como costumeiramente se faz. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª falará como Líder do PSDB. O 

Eduardo Lopes falará como Líder do Partido dele, o 
PRB.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Es-
tou ansioso para ouvi-lo, Senador Moka.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
muito obrigado.

Eu cumprimento todos os que acompanham esta 
sessão.

Eu retorno a esta tribuna para uma comunica-
ção de extrema importância, que confirma o que, para 
descontentamento de alguns parlamentares, eu tenho 
afirmado de forma reiterada e com veemência. Trata-se 
da questão dos royalties, da questão do nosso Estado 
do Rio de Janeiro.

Para evitar o risco de uma eventual derrota no 
STF, 16 governadores de Estados não produtores de 
petróleo, que estão hoje em Brasília discutindo ques-
tões do Pacto Federativo, propõem abrir mão da dis-
tribuição dos royalties das áreas já licitadas.

Eu confesso aqui que, nos últimos dias, nestes 
últimos dias de acaloradas discussões, depois da-
quela tumultuada sessão do Congresso, eu confesso 
que, nestes últimos dias, não partindo de mim, que já 
defendo isso há muito tempo, mas, partindo dos pró-
prios governadores, partindo do grupo de governado-
res que aí está, é a coisa mais sensata que ouço nos 
últimos dias. 

Eu disse isso ontem e reforço: nunca o Rio de 
Janeiro e o Espírito Santo afirmaram que não queriam 
negociar os royalties do pré-sal. Nós entendemos, sim, 
pelo contrário, que a nova distribuição dos royalties do 
petróleo de ser discutida sim. 

É uma nova riqueza, uma grande riqueza para 
o nosso País. Mas um ponto de que o Rio de Janeiro 
e Espírito Santo jamais aceitaram abrir mão foi exata-
mente o dos contratos já licitados. Isso jamais o Rio de 
Janeiro e o Espírito Santo aceitaram colocar em pauta. 

Com o que ouvimos, já discutindo, já pensando 
em se abrir mão da distribuição das áreas já licitadas, 
repito, é o mais sensato que ouço nos últimos dias, 
partindo dos Estados produtores de petróleo.

E isso demonstra, Sr. Presidente, que o Congres-
so Nacional não teve a esperada habilidade no exame 
desta matéria. Repito o que já disse nesta tribuna: a 
votação daquela noite da sessão do Congresso que 
derrubou o veto presidencial foi um ato de violência 
contra os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

Foi uma demonstração de força dos que podiam 
mais contra os que podiam menos. Foi uma minoria 
enfrentando uma maioria. Foi, Sr. Presidente, senhoras 
e senhores, um momento triste para o povo fluminense 
e também para o capixaba, que viram no gesto das 
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bancadas dos Estados não produtores uma pratica 
que não corresponde ao nosso pacto.

Felizmente, os governadores perceberam o risco 
de uma derrota no Supremo Tribunal Federal, e isso 
pode então reabrir nova etapa de entendimentos. 

O gesto dos governadores de terem um encon-
tro com a Presidenta Dilma nos próximos dias, e eu 
espero que isso aconteça o quanto antes... (Pausa.)

Sr. Presidente, peço que V. Exª ajuste o tempo, 
porque foram colocados só cinco minutos, e são 20. 
Obrigado. Na verdade, eu tenho mais 15 minutos. É 
que colocaram cinco, e são 20 minutos. Eu não falei se-
quer os primeiros cinco minutos. Então, eu tenho mais 
15 minutos. São mais cinco minutos, Sr. Presidente. 

Desculpe, é apenas para respeitar o tempo. Es-
tou certo de que V. Exª prorrogaria sem problema. 
Mas é apenas para termos um controle sobre o que 
estamos fazendo. 

Bom! O gesto dos governadores, de terem um 
encontro com a Presidenta Dilma nos próximos dias 
– e espero que isso ocorra o quanto antes –, confirma 
a necessidade de rediscutirmos o assunto, em busca 
de um acordo que não imponha prejuízos a nenhum 
dos lados.

Lamentavelmente, não fomos capazes de fazer 
isso aqui, e agora os governadores tomam para si 
essa tarefa.

A iniciativa deles me causa alegria, por abrir nova 
possibilidade de resolver esse impasse de maneira de-
mocrática. Mas também traz tristeza, por termos dele-
gado aos governadores a missão que nos competia; a 
missão que era nossa, do Congresso Nacional. Mas, 
infelizmente, paixões, emoções moveram o debate, mo-
veram a questão e acabou chegando ao que chegou.

Entretanto, esse gesto vem em boa hora, pois 
a decisão adotada pelo Congresso Nacional causou 
prejuízos para além da perda imediata de 30% de re-
ceitas, no caso do Rio de Janeiro.

Com a iminente perda de receitas, após uma 
perversa votação, o Estado do Rio recebeu ontem o 
primeiro alerta de uma agência internacional de clas-
sificação de risco. Atentem para isso. 

Ontem, eu citei aqui a questão dos 87 Municípios 
que recebem os royalties do petróleo; em alguns 50% 
da receita do Município é proveniente dos royalties, que 
é – como já falamos – uma compensação. Mas, des-
ses 87 Municípios e de alguns que têm até 50% das 
suas receitas nos royalties, sessenta e poucos Municí-
pios já podem ter os seus prefeitos responsabilizados 
na questão da sua responsabilidade fiscal. Então, eu 
alertei sobre isto. E agora nós temos aqui o primeiro 
alerta de uma agência internacional de classificação 
de risco, a Fitch, que informou – com destaque em 

sua página na Internet – que se o Rio não conseguir 
compensação financeira para as perdas dos royalties 
pode sofrer rebaixamento na sua nota de crédito. A 
nota atual já é BBB”, o mínimo para o Estado do Rio 
de Janeiro ser classificado em grau de investimento.

A agência já manifestou a intenção de revisar 
a nota do Estado, pelo enfraquecimento do seu per-
fil financeiro, o que pode levá-lo a um rebaixamento 
e prejudicar a negociação e renegociação de futuros 
empréstimos. Também alertei aqui para isso, mas não 
fomos ouvidos. 

Agora, são os especialistas em análise econômica 
que fazem essa afirmação: os prejuízos causados ao 
Rio de Janeiro e ao Espírito Santo, com repercussão 
em todo o País, transcendem a imediata perda de re-
ceita advinda do pagamento de royalties dos campos 
licitados.

A confirmação das minhas previsões não me traz 
satisfação pessoal nenhuma. Não, pelo contrário. Estou 
aqui fazendo o meu papel. Estou tratando a questão, 
me aprofundando na questão, contando com a as-
sessoria, contando com os Prefeitos, contando com 
todos do Estado, para que a gente traga as coisas de 
maneira racional, verdadeira, inteligente. 

Então, o que eu já falei aqui em tantos pronun-
ciamentos está acontecendo agora, provando que eu 
estava com a razão. Mas, repito, isso não me traz nenhu-
ma satisfação pessoal. Eu lamento que isso aconteça, 
mas, por outro lado, também me enche de esperança, 
a esperança de que, sensibilizada, esta Casa retome 
a responsabilidade de reparar esse atentado praticado 
contra dois importantes Estados da Federação. Confio 
neste Senado Federal para darmos início a essa tare-
fa, afinal, esta é a Casa da Federação e nós somos os 
porta-vozes eleitos para representá-la.

Este é o meu apelo e eu quero que fiquem muito 
bem registradas essas questões. Chega de emoções, 
chega de paixões, chega de discursos que possam até 
agradar aos nossos eleitores... O meu discurso agrada 
os meus eleitores do Rio de Janeiro, com certeza; o 
discurso dos Parlamentares dos Estados não produ-
tores também agrada aos eleitores dos Estados não 
produtores. Normal, faz parte do jogo político, mas, 
sem paixão e sem emoção, coloco aqui, mais uma vez, 
reitero aqui, mais uma vez, essa questão.

Reforço também o que ontem falei, para aqueles 
que não ouviram, da nossa questão do ICMS, que, no 
caso do petróleo, é cobrado no destino, não na origem.

O Rio de Janeiro produz mais de 80% do petró-
leo nacional, e o ICMS é cobrado no destino e não na 
origem. Então, o Rio de Janeiro já deu, e muito, ao lon-
go desses 25 anos, a sua grande contribuição para os 
Estados não produtores, porque todos os Estados não 
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produtores arrecadam o ICMS do petróleo quando ele 
chega lá – todos. Então, o petróleo já está benefician-
do todos. E o Rio de Janeiro deu a sua contribuição.

E não me canso de falar que, ao longo desses 
25 anos, com a excepcionalização da arrecadação do 
ICMS do petróleo, o Rio de Janeiro, que, por isso – fi-
que bem claro –, recebeu a compensação do royalty... 
Além do passivo ambiental e social, no royalty também 
está a questão de o Rio de Janeiro amenizar as perdas 
do ICMS. Mas não ameniza, porque – eu tenho dados, 
números –, ao longo desses 25 anos, o que o Rio de 
Janeiro recebeu de royalties é 20 vezes menos do 
que ele teria recebido de ICMS nesse mesmo período.

Então, dizer que o Rio de Janeiro quer tudo para 
si, que o Rio de Janeiro quer toda a riqueza o Rio de 
Janeiro para si, enfim, o que nós ouvimos nos muitos 
discursos não é uma realidade, porque o Rio de Janeiro 
deu, tem dado e – creio – sempre dará a sua contribui-
ção para que o nosso Pacto Federativo seja respeitado.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. Um abraço a todos.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Lopes, o Sr. 
Waldemir Moka deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 
Suplente de Secretário.

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

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, o eminente Senador Má-
rio Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Parece-me que o 
próximo orador seria eu, pela Liderança da Oposição. 

Mesmo que não seja eu agora, Presidente, eu 
passo... Presidente, sou eu ou não?

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O próximo pela Liderança é V. Exª. E 
V. Exª está abrindo mão para o Senador Aécio Neves.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Com 
muito honra, lógico. Quero dizer que, com muita hon-
ra, eu abro mão da minha fala para passar ao grande 
Líder do PSDB, Aécio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Muito bem. Já anotamos aqui, só que, 
na sequência, o próximo inscrito é o Senador Cyro 
Miranda, tendo em vista que estava na tribuna agora 
o Senador Eduardo Lopes, que falou pela Liderança. 
Tão logo encerre o espaço do Senador Cyro Miranda, 
com a permuta que V. Exª oferece ao Senador Aécio 
Neves, será S. Exª que vai ocupar a tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Antes, porém, a Mesa lê o seguinte 
requerimento:

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja endereçado voto de pesar à 
família da Secretária Estadual de Políticas para as Mu-
lheres do Rio Grande do Sul, Márcia Santana, falecida 
subitamente hoje, em sua residência, em Porto Alegre.

Assistente social ligada aos movimentos feminis-
tas, Márcia foi Chefe de Gabinete da Ministra da Secre-
taria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
Maria do Rosário, quando Deputada Federal. Trabalhou 
pela defesa da infância e fim da exploração sexual de 
crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul e no 
Brasil, bem como no combate à violência doméstica.

É com grande pesar que lamentamos a perda 
dessa grande lutadora das causas dos direitos hu-
manos das mulheres, das crianças e adolescentes, 
considerando justo e oportuno que o Senado Federal 
preste essa homenagem à sua memória.

Sala das sessões.
Senadora Ana Rita.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 153, DE 2013

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja endereçado voto de pesar 
à família da Secretária Estadual de Políticas para as 
Mulheres do Rio Grande do Sul, Márcia Santana, fa-
lecida subitamente hoje em sua residência em Porto 
Alegre – RS.

Assistente social e ligada ao movimento feminista, 
Márcia foi chefe de gabinete da Ministra da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, 
Maria do Rosário, quando deputada federal. Trabalhou 
pela defesa da infância e fim da exploração sexual de 
crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul e no 
Brasil, bem como no combate à violência doméstica.

É com grande pesar que lamentamos a perda 
dessa grande lutadora das causas dos direitos huma-dos direitos huma-
nos das mulheres, crianças e adolescentes, conside-
rando justo e oportuno que o Senado Federal preste 
esta homenagem à sua memória.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Esse requerimento está em votação. 
(Pausa.)

Nada a opor, ele está aprovado.
A Mesa tomará as providências necessárias para 

que chegue à família enlutada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra, pela ordem, o Sena-
dor Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – A Senadora Ana Amélia já fez a infor-
mação de que, às 2 horas da tarde, nós já aprovamos 
o requerimento com o mesmo teor. Seria importante 
que os dois fossem juntos. É um pedido que eu estou 
fazendo.

Em nome dos três Senadores do Rio Grande, nós 
aprovamos às 2 horas esse mesmo requerimento e se-
ria importante que eles fossem mostrando uma posição 
coletiva do Senado em relação a esse fato ocorrido.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A observação de V. Exª, Senador Pau-
lo Paim, é procedente, ainda mais que ela é gaúcha 
e os três Senadores do Rio Grande do Sul já propu-
seram a medida.

Então, será apensado esse requerimento da Se-
nadora Ana Rita ao de V. Exª. Muito obrigado.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, o Senador Cyro Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de pedir a V. Exª e ao Plenário uma inversão 
de pauta. Falaria primeiro o Senador Aécio e eu pos-
teriormente retomo, então, a lista dos inscritos. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Quero cumprimentá-los pela unanimi-
dade da Bancada.

Então, com a palavra o Senador Aécio Neves, 
substituindo, pela Liderança da Minoria, o Senador 
Mário Couto, e o Senador Cyro Miranda, que era o ins-
crito, abriu mão para fazer a inversão com o eminente 
Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª, 
Senador Casildo Maldaner, e obviamente agradeço, de 
forma especialíssima, a deferência e a generosidade 
dos meus companheiros de Bancada, o Ilustre Líder 
da Minoria, Senador Mário Couto, e o Ilustre Senador 
Cyro Miranda, que me permitem trazer aqui assuntos 
que, tenho certeza, têm a solidariedade e, mais do 
que isso, incorporam preocupações que não se limi-
tam apenas aos Senadores da Oposição, mas a esta 
Casa e à sociedade brasileira.

Mas eu começo por ressaltar a importância de 
um evento ocorrido hoje no Congresso Nacional, que 
reuniu governadores de vários Estados brasileiros, 
da maioria dos Estados brasileiros, Lideranças desta 

Casa, promovido pelo Presidente da Câmara e pelo 
Presidente do Senado, para tratar de uma questão que 
me parece, dentre todas, a mais relevante e a mais 
urgente: tratar da fragmentação, da fragilização e do 
desaparecimento precoce da Federação no Brasil.

Eu, quando aqui cheguei, Senador Ataídes, de-
pois de ter tido o privilégio de governar o meu Estado, 
Minas Gerais, por dois mandatos, coloquei essa como 
uma preocupação central. Parecia-me, como me pare-
ce, cada vez de forma mais clara, que a raiz principal 
dos graves problemas que nós vivemos hoje no Brasil 
está exatamente na fragmentação da Federação. Não 
me referi, até porque não tinha expectativa de assistir 
aqui a sua conflagração, Senador Pedro Taques, pela 
absoluta e irresponsável omissão do Governo Federal 
em temas como a distribuição dos royalties. 

Mas venho a esta tribuna para dizer da oportu-
nidade, da importância desta reunião. Pela primeira 
vez, vejo sendo discutidas medidas que recuperam a 
capacidade de investimento dos Municípios e dos Es-
tados, entre Estados e Congresso Nacional – sem a 
participação, num primeiro momento, do Governo. Por 
que a sua importância? Porque, exatamente, essa di-
visão em que governadores, isoladamente, buscavam 
recuperar suas receitas ou alertar o Governo para as 
perdas sucessivas não encontrava ressonância no 
Congresso Nacional. 

Propostas que foram colocadas hoje e que me-
recem aqui ser ressaltadas e registradas. Quando aqui 
cheguei, talvez a primeira das propostas que apresentei 
vai ao encontro de uma das propostas apresentadas 
hoje – Senador Jorge Viana, V. Exª, que foi governa-
dor, certamente a ela emprestará o seu apoio –, que 
é a incorporação, na base de cálculo dos Fundos de 
Participação dos Estados e Municípios, também das 
contribuições. 

Lembro-me de que, quando cheguei à Câmara 
dos Deputados, em 1987, e já na época da Constituinte, 
as contribuições respondiam por alguma coisa em torno 
de 15%, Senador Cyro, do que se arrecadava com o 
IPI e com o Imposto de Renda. As contribuições de lá 
para cá vieram crescendo – e sabemos todos que as 
contribuições são impostos não compartilhados com 
Estados e Municípios – quando, a partir das desone-
rações, e através de outras questões, também, como a 
própria desindustrialização do País, o IPI e o Imposto 
de Renda perderam força relativa na composição das 
receitas brasileiras.

Portanto, nada mais justo, razoável, adequado 
do que incorporarmos as contribuições ou parte delas 
no fundo a ser distribuído por Estados e Municípios.
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Existe uma proposta nossa que tramita há dois 
anos nesta Casa e que se somará exatamente a essas 
outras e a essa apoiada por todos os governadores.

Falou-se hoje também de algo que é música para 
os nossos ouvidos – nós, sobretudo, ex-governadores, 
sabendo das fragilidades dos nossos Estados –, como 
a possibilidade de uma parcela do serviço da dívida 
servir para investimentos em cada uma das unidades 
federadas.

Outra proposta que tramita nesta Casa e tem 
tido o nosso apoio é a redução do limite de compro-
metimento de receita para o pagamento da dívida que, 
em alguns Estados, alcança a incrível marca de 15% 
das receitas que poderão, no máximo, alcançar 9%. 
Essa diferença seria exatamente utilizada para que os 
Estados cumpram com as suas obrigações e façam 
novos investimentos.

Esse tema também foi trazido aqui com a pro-
posta de que um percentual um pouco diferente, mas 
com o mesmo objetivo da nossa proposta, ou seja, 
uma parcela do pagamento da dívida, talvez 30%, 
possa servir para um fundo de investimentos em cada 
um dos Estados.

Aqui também foi trazida pelos governadores, de 
forma oportuna e também consensual, a proposta de 
criação de um mecanismo que proíba que se crie qual-
quer despesa para Estados e Municípios sem que se 
apontem as fontes de receita que irão garantir essas 
despesas, o que é algo razoável.

Falou-se também da questão da contribuição do 
Pasep que os Estados dão.

Independentemente de cada um desses temas, 
o essencial é que o tema da Federação seja discutido 
e compreendido pelo Governo como algo essencial ao 
reequilíbrio deste País.

Nós vamos continuar com uma Administração 
Pública cada vez mais dependente da boa vontade do 
governante de plantão ou vamos ressuscitar, vamos 
recriar, vamos fazer valer o que reza a Constituição e 
ter efetivamente uma Federação no Brasil?

Eu faço essa rápida consideração.
Aqui existe outra proposta na mesma direção, 

Presidente Jorge Viana, que impede que o Governo 
continue a fazer desonerações sobre as parcelas a 
serem compartilhadas com Estados e Municípios. Não 
se tira do Poder Federal esse direito. É importante, do 
ponto de vista da política econômica, ocorrer isso em 
determinados setores da economia, mas o Governo 
Federal só pode fazer isso com a parcela que lhe cabe 
e não, mais uma vez, diminuindo ou inibindo receitas 
de Estados e Municípios.

Essa era a primeira observação que me cabia 
fazer nesta ocasião para registrar a importância dessa 

reunião, que trouxe Parlamentares de Base, Parlamen-
tares de Governo, trouxe governadores de oposição, 
governadores de situação, mas com uma agenda úni-
ca: cabe a todos nós fazermos com que o Congresso 
Nacional cumpra com o seu dever, com o seu papel, 
para que nós não possamos continuar caminhando para 
viver num Estado unitário, onde todos dependem da 
boa vontade e do humor da Presidência da República 
ou do Governo Federal.

Mas a razão outra que me traz a esta tribuna, 
Sr. Presidente, é para registrar que, no dia de ontem, 
o meu Partido, o PSDB, reuniu aqui, no Congresso 
Nacional e, em especial, na Câmara dos Deputados, 
especialistas, técnicos, funcionários da Petrobras, 
para discutirmos o processo, hoje, de fragmentação 
por que passa a companhia. Tivemos a oportunidade 
de discutir vários temas, de expressar nossos pontos 
de vistas, com a presença de aliados, de partidos da 
oposição que lá nos honraram com a sua presença. Um 
seminário denso, um seminário com conteúdo e com a 
apresentação de propostas e de sugestões, para que 
essa questão seja debatida à luz do dia. 

Confesso até que me senti honrado, ao chegar 
ao meu gabinete, menos de 1 hora depois da minha 
manifestação, e receber já, através de veículos da im-
prensa, em especial da Folha de S.Paulo, um documen-
to da Presidência da Petrobras, respondendo a cada 
uma das indagações que fizemos ou apontando a sua 
visão sobre cada um dos pontos que ali discorremos. 
Em primeiro lugar, fiquei honrado com a presteza com 
que a Petrobras se julgou no dever, e acho isso extre-
mamente positivo, de justificar alguns dos atropelos, 
alguns dos problemas graves pelos quais ela passa. 

Quero aqui registrar, Presidente Jorge Viana, o 
meu respeito pessoal pela Presidente Graça Foster. 
Não gostaria de estar na sua pele. Essa, sim, essa, 
sim, recebeu uma herança maldita dos seus anteces-
sores, que começa com o aparelhamento da empresa, 
passa pela sua absoluta ineficiência, passa também, 
em grande parte, pelos equívocos, no momento da 
mudança do modelo de concessões para o modelo de 
partilha, que estagnou a produção nacional, sem aqui 
me ater, longamente, sobre as pouco claras e transpa-
rentes operações que a Petrobras vem fazendo, seja 
em território nacional, com a Refinaria Abreu e Lima, 
que, inicialmente, estava orçada em 4 bilhões e, hoje, 
já ultrapassou 40 bilhões no seu orçamento; seja na 
Refinaria de Pasadena, que havia sido adquirida por 
US$45 milhões por empresa austríaca e, no ano se-
guinte, a Petrobras adquiriu 50% dessa refinaria por 
R$300 milhões e, depois, após uma intervenção judicial, 
foi obrigada a pagar mais R$800 milhões – portanto, 
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uma empresa que valia R$45 milhões foi comprada 
pela Petrobras por R$1,1 bilhão. 

Vou-me ater aqui, até porque o tempo não é 
muito extenso, a algumas das considerações que faz 
a Diretoria da Petrobras, e nenhuma delas, com isso 
o Senador Cyro também me honra, nenhuma delas 
contesta as afirmações que fizemos.

Em primeiro lugar, eu falava do mito da autos-
suficiência, daquele anúncio, Senador Agripino, de 
que V. Exª certamente se lembrará, em 2006, quando 
a Petrobras anuncia a autossuficiência do petróleo, 
às vésperas das eleições, a mão do ex-Presidente 
da República suja de graxa – graça é hoje, antes era 
graxa, Senador Pedro Taques –, e eu dizia que aquilo 
era uma ilusão. E a Petrobras admite, para corroborar 
com as minhas afirmações, neste documento formal 
distribuído pela empresa, que somente a partir de 2014 
a produção de petróleo voltará a atingir a autossufi-
ciência. Portanto, admitiu aquilo que claramente nós 
colocamos no evento.

Admitiu também, Senador Agripino, que o Brasil 
sempre foi importador de derivados. E eu dizia ontem 
que o Brasil sim era importador de derivados, mas agora 
é importador de todos os derivados, porque antes nós 
não importávamos gasolina, e agora somos obrigados 
também a importar gasolina. Somente a partir de 2009 
que isso passou a ocorrer.

Agora há um dado, que vou ler aqui, que me cha-
mou muito a atenção. 

No item 2 do documento da Petrobras, ela me cor-
rige: “Não, a Petrobras não perdeu 47,7% do seu valor 
de mercado” – como eu havia afirmado. Diz a Petro-
bras que ela perdeu só 41,2% do seu valor de merca-
do. E fica por aí a explicação, como se isso fosse algo 
compreensível numa empresa com as potencialidades 
que nós temos. Portanto, mais uma vez, corroborando, 
dando razão às afirmações que nós aqui traríamos.

Não se trata de aqui julgar se esses 6,5% de 
diferença são relevantes. Relevante é uma empresa. 
E fico nos dados do Governo, nos dados da própria 
Petrobras, uma empresa nesse período perder 41% 
do seu valor. Senador Agripino, 55 mil trabalhadores 
brasileiros foram estimulados pelo Governo a colocar a 
sua poupança, Senador Randolfe, V. Exª que aqui com 
tanta acuidade, mas com tanto preciosismo trata des-
ses temas que dizem respeito à vida dos trabalhadores 
brasileiros, se lembra disso, que 55 mil trabalhadores 
foram iludidos pelo Governo, sob o argumento de que 
era uma empresa bem gerida, teria uma gestão pro-
fissional, colocaram lá os seus recursos e perderam 
simplesmente metade até hoje daquilo que colocaram.

Também num dos itens das respostas a minha 
explanação, a Petrobras afirma, nos seus últimos itens, 
simplesmente o seguinte: 

Em relação às ações a que o Senador aludia e 
registrava que tiveram perdas muito grandes, 
nós queremos afirmar que ao longo do tempo 
essas perdas vão ser recuperadas.

Tomara, Senador Agripino, que isso ocorra, mas 
isso só vai ocorrer, e esperamos que possa ocorrer, 
no momento em que ela tiver uma gestão empresarial 
correta, com visão clara de mercado e deixar de ser um 
instrumento de política monetária do Governo, deixar de 
ser um instrumento de política partidária do Governo.

A Petrobras, infelizmente, um dos maiores símbo-
los do fortalecimento do Brasil, se transformou de um 
lado num instrumento que passa, Senador Agripino, 
por num conflito de interesses. Nunca achei adequado 
que a Ministra-Chefe da Casa Civil fosse a Presidente 
do Conselho da Petrobras. Em determinados instantes, 
os interesses do Governo podem sim ser conflitantes 
com os interesses da Petrobras. A Petrobras tem que 
faturar cada vez mais para dividir seus dividendos com 
todos os seus acionistas, minoritários e majoritários, em 
especial com o Governo. Esse é o papel da empresa.

Menos adequado ainda que o Ministro da Fa-
zenda seja hoje o Presidente do seu Conselho. Esses 
são problemas que, no futuro, sobre os quais eles vão 
ter que responder. Muitos desses desatinos como, por 
exemplo, aquisição da Refinaria de Pasadena – e sobre 
ela nada no documento da Petrobras – se deu quando 
a Presidente do Conselho de Administração era a hoje 
Presidente da República. Não que eu possa dizer que 
ela tenha responsabilidade direta sobre isso, mas que 
há permanente conflito de interesses quando o Ministro 
da Fazenda ou o Ministro da Casa Civil ocupa a Pre-
sidência do Conselho, o que assistimos, ao longo dos 
últimos anos, é que é um conflito que trouxe prejuízos 
muito graves à empresa.

Esse é um tema, Senador Jorge Viana, sobre o 
qual tenho certeza, com a competência de sempre, V. 
Exª irá aqui discorrer.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Per-
mita-me um aparte, Senador Aécio?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Com 
muito prazer, Senador Agripino.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Se-
nador Aécio, V. Exª aborda uma questão que acho 
basilar dentro do raciocínio econômico do momento. 
O grande problema é que Petrobras e Eletrobrás vêm 
sendo administradas com viés ideológico. A Petrobras, 
neste momento, desempenha o papel de balizador 
de inflação, quando a Petrobras é uma empresa de 
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economia mista, pertence ao Governo brasileiro e a 
milhões de brasileiros que são acionistas. A adminis-
tração da Petrobras deveria se voltar para a autossu-
ficiência dela, Petrobras, e não servir de instrumento 
de controle de inflação por parte do Governo ou de 
viés ideológico. Veja V. Exª, Senador Aécio, em que 
embrulho está metida a Petrobras: a Petrobras, pelo 
fato de ter durante muito tempo servido aos interesses 
do Governo em controlar a inflação, importava petróleo 
por um valor, refinava o petróleo e vendia a gasolina 
subsidiária no Brasil. Ótimo, se a Petrobras pudesse 
sobreviver como patrimônio do Estado. Só que não é 
do Estado, só. Ela é do Estado e de muitos milhões 
de brasileiros. Muitos milhões. O Governo não tinha o 
direito de fazer da Petrobras o instrumento que fez – 
de construir plataformas em território brasileiro. Ótimo. 
Mas por três vezes o preço? Muito ruim, porque preju-
dicou o interesse de milhões de acionistas. E é isso que 
está ocorrendo, por viés ideológico. A Petrobras hoje, 
Senador Aécio, vale… V. Exª sabe que uma empresa 
tem um valor patrimonial e que ela pode valer muito 
mais do que o valor patrimonial. Pois, V. Exª sabe – e 
eu quero aqui apenas repetir – que a Petrobras vale, 
hoje, 65% do seu valor patrimonial, quando, normal-
mente, o valor patrimonial é um percentual do que você 
possa vender a empresa. Pois, ela hoje vale apenas 
65% do seu valor patrimonial. Pior do que isso, a Ele-
trobrás, que agora é instrumento de ação do Governo 
para baixar a conta de energia elétrica. Maravilha! Eu 
aplaudo baixar a conta de energia. Só que às custas 
de um patrimônio do Brasil. O valor da ação da Ele-
trobrás, que estava em 25, caiu para 16. Por conta de 
quê? Porque empurraram, nas concessionárias, nos 
investidores, uma compressão de tarifa. E a consequ-
ência vai ser, inevitavelmente, o desinvestimento e os 
apagões, que vão se repetir. Então, é isso que está 
ocorrendo no Brasil. Mas, só para concluir. O pior dos 
males que fizeram com a Petrobras é que, com toda a 
perda da eficiência da empresa, com a descapitalização 
dela, com os prejuízos ou com a pouca rentabilidade, 
o modelo de concessão, que é um modelo novo, ou 
melhor, o modelo de partilha, que substituiu o modelo 
exitoso das concessões, criado por Fernando Henrique 
Cardoso, que possibilitou a autossuficiência do Brasil 
em petróleo, foi um modelo de concessão; foi o fim do 
monopólio do petróleo; foi as empresas poderem, por 
concessão, perfurar milhares de poços e gerar a autos-
suficiência. Hoje, mudou-se a concessão por partilha, 
com a obrigação de a Petrobras ter 30% como sócia 
compulsória em cada empreendimento, em cada leilão. 
Ora, a Petrobras, descapitalizada como está, não tem 
dinheiro para ter 30% em coisa nenhuma. Resultado: 
pararam os leilões. Resultado: querem curar a febre 

quebrando o termômetro. Eu quero cumprimentar V. 
Exª pela análise competente que faz, e eu ofereço 
essa modesta contribuição.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Ape-
nas discordo da modesta contribuição. V. Exª é conhe-
cedor desse e de vários outros temas em profundidade 
e traz uma contribuição extremamente relevante a um 
tema que nós queremos trazer não apenas para ques-
tionar o Governo – também para questioná-lo, claro –, 
mas para apontar caminhos. 

Foi o que buscamos fazer ontem, Senador Agripi-
no. E V. Exª traz à luz um tema excepcionalmente claro, 
eu acho que estratégico para que nós repensemos o 
que a Petrobras está fazendo hoje, com o objetivo de 
tentarmos encontrar o caminho de correção de rumos. 

V. Exª falava que, no governo do Presidente Fer-
nando Henrique, foi estabelecido o sistema de con-
cessões. Exatamente esse sistema de concessões, 
depois substituído pelo de partilhas, é que possibilitou, 
Senador Agripino – e V. Exª certamente se lembrará –, 
que mais de 70 empresas estrangeiras viessem atuar 
no Brasil, trazendo renda e empregos no Brasil; pos-
sibilitou que a produção aumentasse...

(Soa a campainha.)

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
...de 800 mil para 2 milhões de barris/dia, e que está 
estagnada até hoje; possibilitou o aumento no valor 
das ações da Petrobras, naquele período das con-
cessões, no processo do sistema de concessões, em 
mais de 1.000%.

Um exemplo, também, que ilustra bem isso, Sena-
dor Jorge Viana, nós assistimos à petroleira colombiana 
ultrapassar em valor a Petrobras. A petroleira colom-
biana copiou exatamente o sistema de concessões do 
Brasil e não esconde isso. O sistema de concessões, 
com uma agência reguladora forte. Ela ganhou, nos 
últimos 10 anos, 180% de valor, e ultrapassou a Petro-
bras, que perdeu mais de 40% do seu valor.

Portanto, é um tema latente. Tenho certeza de 
que o Senador Jorge, que aqui já me disse que sobre 
ele ainda vai dissertar, vai se lembrar de que, se lá 
atrás nós cometemos equívocos, cometemos alguns, 
sim. Há uma bobagem que V. Exª aqui lembrava. Ten-
taram mudar...

(Interrupção do som.)

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...o 
nome da Petrobras para Petrobrax. Errou-se, mas, no 
essencial, se acertou. No essencial, foi (Fora do mi-
crofone.) o governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso que permitiu à Petrobras a autosuficiência na 
produção e, mais do que isso, respeito e credibilidade 
internacional.
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A insegurança, hoje, traz um custo adicional à 
Petrobras. Os financiamentos, aportes de recursos de 
que ela precisará para participar da exploração dos 
campos, no atual sistema de partilha, serão cada vez 
mais onerosos, exatamente pela perda de credibilida-
de da companhia.

Esse é um tema, Senador Jorge Viana. Obvia-
mente, outros temas serão tratados. Eu, sempre que 
venho a esta tribuna, não o faço diariamente, mas, 
sempre que venho, tento trazer à discussão temas re-
levantes para o Brasil. Falamos hoje da Federação, de 
algumas medidas essenciais para o seu reequilíbrio. 
Falamos aqui da Petrobras. Vamos falar, nos próximos 
dias, sobre o processo de concessões, feito de forma 
atabalhoada e pouco convincente pelo Governo, da má 
condução das obras do PAC, a grande maioria delas 
superfaturadas.

(Soa a campainha.)

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Enfim, 
temas que interessam a cada um dos cidadãos brasilei-
ros. Esse é o papel da oposição, que, além de criticar, 
vai, daqui por diante, apresentar de forma muito clara 
propostas, caminhos novos, para que o Brasil seja um 
País livre de miséria, Presidente Jorge Viana, mas não 
por decreto, por uma ação eficaz do Governo na educa-
ção, no saneamento, na saúde publica e, obviamente, 
garantindo um crescimento econômico, para que não 
repitamos o medíocre crescimento dos últimos anos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Aécio Neves, o Sr. 
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aécio Neves, ainda 
na semana do seu aniversário – já tive oportunidade 
de cumprimentá-lo. 

Eu estou como orador inscrito. Daqui a pouco, 
vou falar sobre a Petrobras, como patrimônio do Bra-
sil, e vou me referir ao seminário do PSDB e inclusive, 
com todo o respeito, ao discurso de V. Exª. Mas daqui 
a pouco, como orador inscrito.

Agora, como Presidente da sessão, devo seguir 
com a lista de oradores, convidando, para fazer uso da 
palavra, o Senador Cyro Miranda, como orador inscrito.

E já, já espero fazer um contraponto com o ilustre 
Senador José Agripino, que, com toda a autoridade, 
falou sobre a Petrobras, e com essa figura ímpar do 
País que é o Senador Aécio Neves.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Presidente desta ses-
são, Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, TV Senado, 

Rádio Senado, amigos, é triste constatar que, há mais 
de dois anos, o Brasil é uma nau sem rumo em relação 
ao planejamento nacional da educação.

Lamentavelmente, no dia 31 de dezembro de 
2010, terminou a vigência do Plano Nacional de Edu-
cação para o decênio 2000/2010 e até agora não foi 
aprovado o novo PNE.

Esse retardo em estabelecer o norte para a edu-
cação brasileira deve-se à lentidão do Congresso em 
apreciar a matéria, mas se deve, sobretudo, ao envio 
tardio do projeto ao Congresso Nacional pelo gover-
no Lula, que deveria ter se preocupado mais com um 
tema de tamanha envergadura.

O fato é que o projeto do novo PNE só chegou 
ao Congresso ao final de 2010 e não em 2009, como 
deveria ter acontecido se o Governo do então Presi-
dente Lula tivesse dado a devida atenção a essa ma-
téria, uma prioridade para sedimentarmos o caminho 
do desenvolvimento duradouro e sustentável.

Não ter um Plano Nacional de Educação apro-
vado para o decênio 2010/2020 é uma afronta ao art. 
214 da Constituição, uma irresponsabilidade de um 
Presidente que não se preocupou em enviar ao Con-
gresso o PNE em tempo hábil!

A esse respeito, o Senado Federal tem hoje uma 
tarefa de extrema importância para a Nação porque 
precisamos apreciar, o quanto antes, essa matéria se 
o desejo for estabelecer as metas e as prioridades 
para a educação do Brasil.

Um Plano Nacional da Educação que corre o risco 
de demorar quase três anos para ser implementado já 
nasce com um déficit que exige esforço hercúleo para 
ser minimizado. 

A conta é simples: se o plano deve vigorar por 
dez anos e já se passaram quase três, estão perdidos 
praticamente 30% do tempo para se dar uma guinada 
na educação brasileira e acabar com um vergonhoso 
quadro de ineficiência, ineficácia do sistema de ensino. 

Registro, portanto, um apelo ao Presidente do 
Senado Federal e das Comissões de Assuntos Eco-
nômicos e de Constituição e Justiça para que deem a 
necessária celeridade na apreciação da matéria.

Da nossa parte, queremos examiná-la no âm-
bito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte o 
quanto antes porque o País sem educação pública de 
qualidade não tem futuro nem destino. 

Sem educação pública de qualidade, Sr. Presi-
dente, o Brasil está fadado ao fracasso porque é nos 
bancos escolares que brotam os talentos e as vocações.

Srªs e Srs. Senadores, não somos contra as 
cotas e os programas sociais porque são medidas 
de extrema importância para um País como é o caso 
do Brasil. Representam o primeiro passo no sentido 
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de promover distribuição de renda. Tanto é que os 
programas sociais têm origem no governo Fernando 
Henrique. Mas o maior crime que se pode fazer para 
as futuras gerações é perpetuar um sistema de cotas 
no lugar de democratizar o acesso à educação básica 
e ao ensino superior de qualidade, capaz de oferecer 
a todos os jovens condições para o desenvolvimento 
pleno, independentemente de etnia e origem social.

Não há como ficar calado diante desse pacto pela 
mediocridade que convalida a ineficiência e inoperân-
cia do Governo porque o Governo do PT não imprimiu 
a devida celeridade à tramitação do PNE na Câmara 
dos Deputados. Por quê? 

A educação tem o poder de romper o círculo da 
pobreza e da exclusão social porque liberta a alma e 
lança as bases para os exercícios críticos da cidadania. 

Não deixaria jamais de reconhecer o mérito do 
governo Lula em aumentar, de forma expressiva, o 
número de escolas técnicas do Brasil. Era um pleito 
antigo de todo o setor produtivo, que sofre sistematica-
mente a carência de mão de obra especializada. Mas 
tanto o ex-Presidente Lula quanto a Presidente Dilma 
estão muito longe de oferecer ao Brasil um modelo de 
educação à altura de governos que dizem priorizar o 
combate à pobreza e à exclusão social. 

Só há um caminho para vencer o círculo vicioso 
da pobreza: a educação. O que se vê no Brasil hoje é 
vergonhoso. Um quadro de desempenho pífio nunca 
antes visto na história deste País, muito semelhante a 
também pífio desempenho da economia. 

O Brasil, depois de mais de 10 anos de governo 
do PT, ainda tem 9% de analfabetos, 25% de analfabe-
tos funcionais e quase 30% da população, 57 milhões 
de pessoas, sem o ensino fundamental. 

Somos um país de iletrados, de pessoas sem as 
condições de acesso ao ensino público de qualidade, 
alicerce da cidadania no mais amplo sentido. 

A educação tem o poder de resolver uma dezena 
de outros problemas, a começar pela violência e o tráfi-
co. Se não há uma escola de qualidade para preparar os 
jovens e inseri-los no mercado de trabalho, a tendência 
é que se percam no submundo do crime e das drogas. 

Estamos num momento de refletir sobre a edu-
cação que queremos dar às futuras gerações como 
pré-requisito para a digna sobrevivência da sociedade 
do conhecimento. Já experimentamos diversos mode-
los: a escola propedêutica, voltada apenas à continui-
dade das novas etapas e de formação escolar, mas 
que praticamente ignorava o mundo real do mercado 
de trabalho. O ensino profissionalizante compulsório, 
que nem dava ao aluno condições de enfrentar novas 
etapas da educação, tampouco profissionalizava ade-
quadamente. 

A triste verdade, Senador Ferraço, é que o Bra-
sil continua muito distante do ideal da Escola Nova, 
defendido por educadores do calibre de Anísio Teixei-
ra e Fernando Azevedo. É de 1932 o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, assinado por Anísio e 
vários intelectuais, que mostravam como nenhum dos 
problemas nacionais era maior em importância e gra-
vidade se comparados ao da educação.

Dizia o manifesto: “Só existirá democracia no Brasil 
no dia em que se montar no País a máquina que prepa-
ra as democracias. Essa máquina é a escola pública”.

Mas hoje, passados mais de 80 anos, o Brasil 
amarga índices vergonhosos de desempenho na edu-
cação. Quando há uma melhora, não é expressiva ao 
ponto de vencermos metas e superar expectativas. 

Senador Buarque, de acordo com o Movimento 
Todos pela Educação, quase 90% dos alunos termi-
nam o ensino médio sem saber Matemática. É uma 
realidade dura de ouvir, porque não há como pensar 
num Brasil desenvolvido com um quadro como esse. 

Os dados analisados a partir do desempenho dos 
alunos na Prova Brasil, em 2011, revelam que a situ-
ação piorou em relação aos anos anteriores, quando 
11% alcançaram desempenho mínimo na disciplina. A 
meta estabelecida pelo movimento é de 20%.

E qual é a meta do Governo? Existe de fato po-
lítica para a melhoria da educação pública no Brasil? 

O que mais nos choca nas avaliações da educa-
ção no Brasil é a postura do Governo do PT. Com todo 
o respeito ao Ministro Aloizio Mercadante, parece-nos 
que ele tem tido aulas com o Ministro Mantega e a 
equipe econômica, sobretudo sobre como manipular 
números para melhorar a educação, a exemplo do que 
faz o Governo para diminuir a miséria e fazer mirabo-
lantes manobras para garantir o superávit primário.

Nunca antes na história deste País – que nos 
perdoe o ex-Presidente Lula pela falta de originalidade 
– viu-se um esforço tão grande no sentido de distorcer 
a realidade do Brasil.

Querem mudar a realidade do Brasil por decreto?
Senhoras e senhores, pensar nos caminhos para 

o desenvolvimento do Brasil moderno requer assegurar 
aos brasileiros o pleno desenvolvimento das potenciali-
dades. Isso se realiza pela educação de qualidade, pela 
valorização da cultura, bem como do esporte, como meios 
de fortalecer os laços de pertencimento e de cidadania.

A educação de qualidade deve ser vista no Brasil 
como questão de Estado, prioridade de estatura equi-
valente, ou maior, à da manutenção da estabilidade 
econômica e do aprimoramento da infraestrutura.

Não basta apenas definir as prioridades para a 
educação. O desafio maior é garantir que, estabelecidas 
as metas, estas sejam rigorosamente cumpridas em 
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todo o Brasil. É tarefa que, sem gestão de resultados, 
dificilmente pode ser cumprida, em razão das dificul-
dades de articulação entre os membros da Federação. 

A esse respeito, cabe a observação de Simon 
Schwartzman, em referência a um estudo da Comis-
são Econômica para a América Latina e o Caribe, tão 
bem colocada no livro América Latina, Desafios da 
Democracia e do Desenvolvimento, organizado pelo 
nosso querido Presidente Fernando Henrique Cardoso 
e por Alejandro Foxley.

O conceito de “sociedade do conhecimento”, de 
uso crescente nos últimos anos, resume bem 
o consenso que se estabeleceu sobre a for-
te interpenetração que é necessária entre três 
componentes que costumavam ser tratados se-
paradamente nas políticas sociais e econômicas 
da América Latina: a educação, a capacitação 
científica e tecnológica e as políticas econômicas.

Srªs. e Srs. Senadores , não há como discordar 
que a sociedade do conhecimento não é somente uma 
sociedade que dá importância à educação, à pesquisa 
e à cultura, mas é a que seja capaz, além disso, de 
reunir elementos de forma produtiva.

Sem educação de qualidade, isso jamais será 
possível. Não se faz educação por decreto.

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª , Senador Cyro Miranda, 
pelo pronunciamento.

Antes de convidar o Senador Ricardo Ferraço 
para fazer uso da palavra como Líder, queria fazer a 
leitura de expedientes que estão sobre a Mesa.

A Presidência designa, como membro titular, a 
Deputada Sandra Rosado, em substituição ao Deputa-
do Beto Albuquerque, e a Deputada Keiko Ota, como 
membro suplente, em substituição ao Deputado Glau-
ber Braga, para integrarem a Comissão Mista destina-
da a proferir parecer à Medida Provisória nº 609, de 
2013, conforme Ofício nº 39, de 2013, da Liderança 
do Partido Socialista Brasileiro – PSB, na Câmara dos 
Deputados. 

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

É o seguinte o Ofício:

Of.B nº 39/13

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação das 

Deputadas Sandra Rosado (PSB – RS), como titular, 
e Keiko Ota (PSB – SP), como suplente, da Medida 
Provisória nº 609, de 2013, “Reduz a zero as alíquo-

tas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Co-
fins-Importação incidentes sobre a receita decorrente 
da venda no mercado interno e sobre a importação de 
produtos que compõem a cesta básica, e dá outras 
providências,” em substituição aos já indicados.

Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquer-
que, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro titular, 
o Senador Cícero Lucena, em substituição ao Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 609, de 2013, conforme Ofício nº 91, de 2013, da 
Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira 
– PSDB, no Senado Federal.

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

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 91/13-GLPSDB

Brasília, de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cícero 

Lucena para integrar, como titular, a Comissão Mista 
para análise da Medida Provisória nº 609, de 2013, 
em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa:

– como membro titular, o Deputado Rodrigo Maia, 
em substituição ao Deputado Ronaldo Caiado; e, como 
membro suplente, o Deputado Alexandre Leite, em 
substituição ao Deputado Mendonça Filho, para inte-
grarem a Comissão Mista destinada a proferir pare-
cer à Medida Provisória nº 608, de 2013, conforme 
o Ofício nº 57, de 2013, da Liderança do Democratas 
na Câmara dos Deputados; e

– como membro titular, o Deputado Felipe Maia, 
em substituição ao Deputado Ronaldo Caiado; e, como 
membro suplente, o Deputado Efraim Filho, em substi-
tuição ao Deputado Mendonça Filho, para integrarem 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medi-
da Provisória nº 609, de 2013, conforme o Ofício nº 
58, de 2013, da Liderança do Democratas na Câmara 
dos Deputados.
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Os Ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 57-L-Democratas/13

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Mista destinada 
a emitir parece à Medida Provisória nº 608/13, que 
“Dispõe sobre crédito presumido apurado com base 
em créditos decorrentes de diferenças temporárias 
oriundos de provisões para créditos de liquidação du-
vidosa nas condições que estabelece e dispõe sobre 
os títulos de crédito e instrumentos emitidos por insti-
tuições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, para composi-
ção de seu patrimônio de referência, e altera a Lei nº 
12.249, de 11 de junho de 2010”.

Titular
Deputado Rodrigo Maia
Suplente
Deputado Alexandre Leite
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 

Líder do Democratas.

Ofício nº 58-L-Democratas/13

Brasília, 12 de março 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 609/13, que 
“Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS-Pasep-
-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre 
a receita decorrente da venda no mercado interno e 
sobre a importação de produtos que compõem a cesta 
básica, e dá outras providências”.

Titular
Deputado Felipe Maia
Suplente
Deputado Efraim Filho
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 

Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu queria pedir a apreciação do Senado ao Re-
querimento lido anteriormente à Ordem do Dia:

Requeiro, nos termos regimentais do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja ende-
reçado voto de pesar à família da Secretária 
Estadual de Políticas para as Mulheres, do Rio 

Grande do Sul, Márcia Santana, falecida su-
bitamente hoje, em sua residência, em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul.
Assistente social ligada aos movimentos femi-
nistas, Márcia foi Chefe de Gabinete da Ministra 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República. É com grande pesar que 
lamentamos a perda dessa grande lutadora das 
causas dos direitos humanos das mulheres, 
crianças e adolescentes, considerando justo 
e oportuno que o Senado Federal preste esta 
homenagem à sua memória.
Assinado, Senadora Ana Rita.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o 
Requerimento que tem como signatária a Senadora 
Ana Rita permaneçam como se encontram. (Pausa.)

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

AC) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, pela 
Liderança do PMDB. 

Em seguida, estou como orador inscrito, inclusive, 
e devo passar a Presidência dos trabalhos para que 
eu possa fazer uso da tribuna.

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, meu caro Presidente desta sessão, Senador 
Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, brasileiros que 
nos acompanham pela TV Senado, capixabas que nos 
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado.

Sr. Presidente, são poucos os dias que nos se-
param de uma decisão adotada pela maioria do Con-
gresso Nacional, que viola frontalmente os direitos do 
meu Estado em ser indenizado, em ser compensado 
pelos impactos que a indústria do petróleo e do gás 
causam em nosso Estado.

Estamos apenas aguardando a publicação, que 
deverá acontecer nas próximas horas, para que pos-
samos ajuizar, no Supremo Tribunal Federal, uma ação 
direta de inconstitucionalidade visando à reparação 
desses danos ao nosso Estado. Estamos, por assim 
dizer, ainda, todos nós, capixabas, marcados pela in-
dignidade e, por que não dizer, por uma ressaca, uma 
ressaca por termos os nossos direitos violados.

Como se não bastasse essa violência contra o 
meu Estado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
sempre na visão e na dimensão de que esta é a Casa 
que representa os Estados brasileiros, evidentemente 
precisamos, a todo momento, colocar o olhar sobre o 
todo, mas é evidente também que a defesa de nossos 
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Estados é a mais importante responsabilidade na Casa 
que representa a Federação brasileira.

Sr. Presidente, foi com extrema perplexidade que 
li, no jornal A Gazeta, do meu Estado, no dia de hoje, 
um jornal de larga tradição e larga reputação, maté-
ria da experiente jornalista Rita Bridi, com o seguinte 
lead: Guido Mantega quer levar o estaleiro Jurong do 
Espírito Santo para o porto do empresário Eike Batista.

Após dois fortes golpes na economia do Es-
pírito Santo, desferidos por governo federal e 
Congresso Nacional, que levaram a perdas 
bilionárias de receita – Fundap e royalties –, 
nova ameaça paira sobre o Estado: a perda do 
Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) para [o vizinho 
Estado] o Rio de Janeiro. O empreendimen-
to de R$ 500 milhões vai gerar mais de 6 mil 
empregos diretos.

Tem sido preocupação em nosso Estado a am-
pliação, a verticalização da indústria do petróleo e do 
gás. Por isso trabalhamos há anos a fim de atrair para 
o nosso Estado um estaleiro. Um esforço sem limites 
para conseguir viabilizar a consolidação desse em-
preendimento.

Diz a matéria Sr. Presidente:

O governo federal quer que o projeto, que está 
em processo de implantação em Barra do Sahy, 
município de Aracruz, seja transferido do Li-
toral Norte capixaba para o Porto do Açu, em 
São João da Barra, Norte do Rio. O objetivo da 
manobra é favorecer o bilionário Eike Batista, 
dono do terminal portuário.
Representantes do Jurong reuniram-se na 
tarde de ontem com o governador Renato Ca-
sagrande, em Vitória, para relatar a situação. 
Disseram ao governador que foram contatados 
para avaliar a possibilidade de construir todo 
o empreendimento ou parte dele pelo menos, 
no Rio de Janeiro.

Hoje, os executivos estarão em Brasília, assim 
como o Governador Renato Casagrande.

Sr. Presidente, passamos um dia de intenso tra-
balho aqui Brasília conversando com os Ministros. O 
Governador Renato Casagrande esteve com o Ministro 
Guido Mantega. Estive, na companhia do Governador 
Casagrande, com o Ministro do Desenvolvimento, Fer-
nando Pimentel. O relato feito vai, seguramente, exigir 
providências, e nós faremos isso ainda amanhã, porque 
todo o relato dá conta de que o Embaixador do Brasil 
em Cingapura, Luís Fernando Serra, teria procurado 
essa companhia, lá em Cingapura, em nome do Gover-
no Federal, utilizando-se dos nomes do Ministro Guido 
Mantega e do Ministro Fernando Pimentel.

Na conversa e na reunião que tivemos aqui em 
Brasília, ainda há pouco, com o Ministro Fernando Pi-
mentel, ele foi textual e claro: “Meu nome foi utilizado 
indevidamente”.

O que me parece, Sr. Presidente, é que esse em-
baixador teria agido de forma descabida. Não cabe a 
um embaixador que lidera e representa uma missão 
diplomática de nosso País, em qualquer lugar do mun-
do, fazer isso e, muito menos, valer-se indevidamente 
dos nomes do Ministro Guido Mantega e do Ministro 
Fernando Pimentel, que foi enfático em desautorizar, 
em desmentir essa atuação do Sr. Embaixador Luís 
Fernando Serra, embaixador brasileiro em Cingapura. 

Portanto, Sr. Presidente, na condição de Presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, 
farei uma reclamação formal ao Sr. Ministro Antonio 
Patriota para que ele apure esses fatos, que faça a 
apuração rigorosa desses fatos. Não faz sentido esse 
tipo de movimento, de quem quer que seja, para pre-
judicar o Estado A em detrimento do Estado B.

O que os empreendedores vão fazer, o que fa-
rão, é um problema privado. Eles, naturalmente, têm a 
opção e a liberdade de decidir pela implantação desse 
ou daquele empreendimento em quaisquer dos nossos 
Estados, mas traz perplexidade, porque o estaleiro Ju-
rong já está em construção em meu Estado, com 15% 
a 20% das suas obras físicas realizadas. Que sentido 
faz subtrair esse empreendimento, já viabilizado em 
nosso Estado? Que sentido faz se valer do nome e 
da pressão do Governo Federal para transferir esse 
empreendimento para outro Estado? Até porque esse 
empreendimento está localizado no Brasil e no Espírito 
Santo, Senador Jorge Viana, em função da acertada 
política de conteúdo nacional da Agencia Nacional do 
Petróleo. No passado recente, essas sondas seriam 
importadas. Agora, não. Agora elas precisam ser cons-
truídas com conteúdo nacional, para que possam gerar 
oportunidade aqui no Brasil e, seguramente, transfe-
rência de tecnologia.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
farei essa reclamação amanhã, formalmente, ao Sr. 
Ministro Antonio Patriota, para que ele apure os fatos e 
que tenhamos a justificativa para uma ação descabida, 
desmedida, que, seguramente, não é compatível com 
a atuação de qualquer dos nossos embaixadores, em 
qualquer chefia das missões diplomáticas, em quais-
quer países com os quais o Brasil mantém relação.

É a manifestação que faço, Sr. Presidente, em 
nome do meu Estado, por ter acordado hoje com per-
plexidade. Mas termino o dia mais tranquilo, após as 
conversa que tivemos, sobretudo a última, com o Mi-
nistro Fernando Pimentel, que nos autorizou: “Senador 
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Ricardo Ferraço, diga publicamente que o meu nome 
foi usado indevidamente”. Isso não é compatível.

Portanto, Sr. Presidente, nós iremos às últimas 
consequências para que atos como esse sejam uma 
página virada em nossas relações institucionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Agradeço e cumprimento o Senador Ricardo 
Ferraço pelo pronunciamento.

Leio dois expedientes que se encontram sobre 
a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa o Senador Alfredo Nascimen-
to para integrar, como titular, a Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, em substituição ao Senador Gim, 
nos termos do Ofício n° 63, de 2013, da Liderança 
do Bloco Parlamentar União e Força.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 63/2013-BLUFOR

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Al-
fredo Nascimento para integrar, como membro Titular, 
a Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI – em 
substituição ao nobre Senador Gim.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa:

– como membros titulares, os Deputados Alexan-
dre Santos e Eliseu Padilha, em substituição, respec-
tivamente, aos Deputados Eduardo Cunha e Marcelo 
Castro; e, como membros suplentes, os Deputados 
Lelo Coimbra e Marçal Filho, em substituição aos 
Deputados Antônio Andrade e Darcísio Perondi, para 
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir pa-
recer à Medida Provisória n° 606, de 2013, conforme 
o Ofício n° 196, de 2013, da Liderança do PMDB na 
Câmara dos Deputados;

– como membro titular o Deputado Fábio Reis, 
em substituição ao Deputado Marcelo Castro; e, 
como membros suplentes, os Deputados Col-
bert Martins e Hugo Motta, em substituição aos 
Deputados Antônio Andrade e Darcísio Peron-
di, para integrarem a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória n° 607, 

de 2013, conforme o Ofício n° 197, de 2013, da 
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares os Deputados Giroto e 
Lúcio Vieira Lima, em substituição aos Deputados 
Eduardo Cunha e Marcelo Castro; como membros 
suplentes, os Deputados Eduardo Cunha e Eliseu 
Padilha, em substituição aos Deputados Antônio 
Andrade e Darcísio Perondi, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória n° 608, de 2013, conforme o 
Ofício n° 198, de 2013, da Liderança do PMDB 
na Câmara dos Deputados.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados da ma-
téria. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. GAB/I/nº 196

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputa-

dos Alexandre Santos, Eliseu Padilha, Lelo Coimbra 
e Marçal Filho passam a integrar, respectivamente, 
na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista 
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisó-
ria nº 606/2013, que “Altera as Leis nº 12.096, de 24 
de novembro de 2009, para autorizar a concessão de 
subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES, em projetos de 
infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias 
e ferrovias objeto de concessão pelo Governo Federal, 
nº 6.704, de 26 de outubro de 1979, que dispõe sobre o 
Seguro de Crédito à Exportação, e nº 12.513, de 26 de 
outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, 
para autorizar a oferta de cursos técnicos de nível mé-
dio por instituições privadas de ensino superior; e dá 
outras providências.”, em substituição aos Deputados 
Eduardo Cunha, Marcelo Castro, Antônio Andrade e 
Darcísio Perondi.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

Of. GAB/I/nº 197

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Fábio Reis passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória nº 607/2013, que “Altera a Lei 
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para modificar o 
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Benefício para Superação da Extrema Pobreza.”, em 
substituição ao Deputado Marcelo Castro, e, os De-
putados Colbert Martins e Hugo Mota, passam a in-
tegrar na qualidade de Suplente a aludida Comissão, 
em substituição aos Deputados Antônio Andrade e 
Darcísio Perondi.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

Of. GAB/I/nº 198

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputa-

dos Giroto, Lúcio Vieira Lima, Eduardo Cunha e Eliseu 
Padilha passam a integrar, respectivamente, na qua-
lidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista desti-
nada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 
608/2013, que “Dispõe sobre crédito presumido apu-
rado com base em créditos decorrentes de diferenças 
temporárias oriundos de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa nas condições que estabelece e 
dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emi-
tidos por instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
para composição de seu patrimônio de referência, e 
altera a Lei nº 12.249, de 11-6-2010.”, em substituição 
aos Deputados Eduardo Cunha, Marcelo Castro, An-
tônio Andrade e Darcísio Perondi.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder  do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Passo a Presidência ao Senador Paulo Paim, 
para que eu possa fazer uso da palavra, como orador 
inscrito.

Por gentileza, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra ao Senador Jorge Viana, 
do PT do Acre, Vice-Presidente da Casa, para o tempo 
destinado aos oradores inscritos, 20 minutos, com a 
tolerância desta Presidência. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que nos 
acompanham na TV Senado e na Rádio Senado, como 
anunciei durante o Expediente, enquanto eu presidia, 
falei ao Líder do PSDB na Casa, ao Senador Aécio 

Neves, ao Senador José Agripino, que falaria hoje so-
bre a Petrobras.

Ainda há pouco, ocupou exatamente esta tribuna 
o Senador Aécio Neves, trazendo uma repercussão 
sobre o seminário que o PSDB realizou na Câmara 
dos Deputados, que, ironicamente – e eu só posso 
entender como uma ironia –, tinha o título: “Recuperar 
a Petrobras é o nosso Desafio”.

Vejo o próprio título do seminário como uma iro-
nia ou como uma jogada de marqueteiro, visando às 
eleições do próximo ano.

Venho falar da Petrobras, talvez o maior patrimônio 
empresarial do nosso País, que é fruto de uma luta do 
nosso povo, a luta do petróleo, que atravessou décadas, 
e que agora em outubro, meu caro Líder, Wellington 
Dias, meu Líder, completa 60 anos. Mas, felizmente, 
apesar das tentativas do governo do PSDB, eu venho 
falar da Petrobras e não da Petrobrax.

Se o PSDB tivesse conseguido o seu intento no 
governo, o Brasil não teria mais a Petrobras, a Brasil 
teria a Petrobrax, uma empresa, certamente, domina-
da por alguns grandes grupos estrangeiros que domi-
nam a área de petróleo no mundo. Esse intento, essa 
tentativa explícita do PSDB no governo, apoiada pelo 
PFL, não logrou sucesso.

Essa, talvez, tenha sido a gestão técnica, com-
petente, que eles queriam levar a termo quando go-
vernaram este País por 8 anos. 

Não estou falando de qualquer área, de qual-
quer empresa. Estou falando de uma área estratégica. 
Petrobras é sinônimo de energia. Sendo sinônimo de 
energia, ela é sinônimo de uma posição estratégica 
para o País.

Mas, vejam só, Srªs e Srs. Senadores, o PSDB 
veio anunciar – e o meu caro colega, a quem eu te-
nho muito respeito e que acabei de ouvir com aten-
ção ainda presidindo essa sessão, o Senador Aécio –, 
ainda não sei se com mais ironia, falou em reestatizar 
a Petrobras. Mas qual é a autoridade do PSDB, que 
governou 8 anos? 

Claro que este é um debate importantíssimo, Pre-
sidente Paim. Agora que estamos abrindo a possibili-
dade de debater grandes temas aqui, no Senado, este 
pode ser um grande tema, deve ser um grande tema. 

Falam que o nosso querido ex-presidente Du-
tra, da Petrobras, que agora é diretor, que é da área, 
o Gabrielle, ex-presidente, que também é da área, e 
agora Drª Graça Foster, falam que o nosso governo 
está partidarizando ou que o nosso governo está com-
prometendo esse patrimônio do povo brasileiro.

Mas acho, primeiro, que a Drª Graça Foster, os 
técnicos e os funcionários da Petrobras merecem res-
peito. Segundo, que não reconheço – lamento a au-
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sência dos colegas, mas avisei a eles que faria este 
pronunciamento –, não reconheço autoridade ao PSDB, 
que governou este País por 8 anos, para tratar de Pe-
trobras. Eles têm autoridade para tratar da Petrobrax.

O PSDB fala, caro Líder Wellington Dias, a quem 
já concederei um aparte, de uma condução não técnica 
da Petrobras. Quando o PT assumiu a Petrobras, com 
o Presidente Lula, nós tínhamos três ex-Deputados e 
Deputadas – não vou citar os nomes – na direção da 
Petrobras. Não tenho nada contra ex-Senadores ou 
ex-Deputados fazerem parte da direção. Só não vale 
o PSDB dizer que o PT está partidarizando, que o Go-
verno do Brasil, tão bem, com o sucesso que teve o 
Presidente Lula e que tem agora a Presidenta Dilma, 
está tratando de uma maneira equivocada ou que está 
tentando desmontar a Petrobras. Pelo contrário. Mas 
acho, Senador Wellington, já passando a palavra para 
V. Exª, que o maior equívoco deste debate e da manei-
ra como esse seminário do PSDB tratou a Petrobras 
é eles compararem a Petrobras de 2012, dizendo que 
é a Petrobras do PT, com a Petrobras do PT de 2002 
para cá. Eu gostaria de comparar a Petrobras do go-
verno do PT com a Petrobras do governo do PSDB. 
E não adianta dizer que a gente quer olhar sempre o 
passado. Nós queremos e estamos mirando o futuro. 
Mas, para que a gente possa acertar no futuro, é bom 
a gente olhar de onde nós estamos vendo. 

Com satisfação, ouço o aparte do Líder Welling-
ton Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-
dor Jorge Viana, primeiro, quero parabenizar V. Exª 
pela forma firme, com subsídios, com que trata desse 
tema. Senão, vejamos: a quem interessa a queda das 
ações da Petrobras? O manifesto que foi lançado hoje 
trata, basicamente, disto: a quem interessa? A quem 
interessa que as ações de uma empresa que é um 
orgulho nacional caiam? 

Eu imagino que, pelo menos, um setor: os espe-
culadores. Nós não estamos aqui, nem Governo, nem 
Executivo, nem Legislativo, para defender interesse 
de especulador. Nós queremos defender interesse do 
povo brasileiro. Vejam que a crítica que se faz é porque 
a empresa teve um lucro de R$21 bilhões. No meio 
de uma crise econômica como a que estamos viven-
do, quantas empresas no mundo tiveram um lucro de 
R$21 bilhões? Quantas empresas? A Petrobras é uma 
das poucas. Colocam como se a empresa... Todos os 
dias falam. Está aqui: perda, Petrobras, uma imagem 
de desconfiança. Colocam um material como se fosse 
uma empresa qualquer. Nós estamos falando de uma 
empresa que está investindo, neste instante, cerca de 
230 bilhões, R$250 bilhões. Que empresas em dificul-
dades investem 230 bilhões, R$250 bilhões? Então, é 

para enganar. Sabe Deus com que interesse que se 
faz esse tipo de situação. Mais do que isso, informa-
ções que são jogos de palavra. Por exemplo, quando lá 
atrás foi anunciada uma autossuficiência – e nós temos 
autossuficiência em petróleo – e, ao mesmo tempo, 
criticam e utilizam a palavra “emperrar” investimentos 
em refino. Ora, para podermos ter autossuficiência 
em gasolina, em óleo, em querosene, enfim, tem que 
refinar. Eu tenho orgulho de ver plataformas no Rio 
de Janeiro, novas plataformas na Bahia, plataformas 
no Recife, plataformas em Fortaleza, plataformas em 
São Luís do Maranhão. E espero que em mais luga-
res. Quem sabe no Rio Grande do Sul, no meu querido 
Estado do Piauí, no Acre, enfim. O que quero chamar 
a atenção é a forma como é feita, como se pudesse 
enganar ao conjunto dos brasileiros. Eu queria, meu 
querido, enquanto eles tratam dessa ideia – lá no inte-
rior do meu Estado, chamamos de urubu na carniça –, 
eu quero aqui trazer uma informação. Hoje os jornais 
estão anunciando: pré-sal pode ter, além do que já foi 
anunciado, mais 35 bilhões de barris – estimativa do 
Ministério das Minas e Energia. É um campo encontrado 
na bacia de Santos, que coloca grandes reservas além 
daquelas já anunciadas anteriormente e reconhecidas 
pelo mundo. Então, a Petrobras é a empresa que in-
vestiu em pesquisa, junto com a ANP, é a empresa que 
tem know how para trabalhar uma situação nova como 
essa e que colocará o Brasil, muito em breve, como 
o quinto maior produtor de petróleo e gás no mundo. 
É isso que estão falando. Então, quero aqui chamar 
atenção, pois não acho nem patriota a forma como 
estão trabalhando. O direito de crítica é natural, é da 
democracia, mas não se está criticando um governo. 
Neste instante, a forma é como se houvesse um inte-
resse direto de ver destruído o maior patrimônio que 
este País já teve, que é a nossa Petrobras, e disso, 
certamente, vamos estar aqui na defesa. Parabéns, 
Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, caro Líder, Senador Wellington Dias.

Eu prossigo. O PSDB quer tratar só do futuro. E o 
passado do PSDB à frente da Petrobras, como é que 
foi? Nós temos de tratar é disso também. Aliás, nós 
estamos falando de um patrimônio. Olhar para trás, 
olhar para o passado, é para tirar lições e para não 
errar. Então, tem de ter um olhar no futuro sim.

Os Líderes do PSDB falam de um tal erro de 
gestão que leva a estatal a perder grande chance de 
crescimento. Mas eles cobram o que eles denomi-
nam de gestão técnica; eles falam disso. Imagine que 
o PSDB, querendo olhar só para frente, ele não quer 
reconhecer os erros que tiveram quando conduziram 
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os destinos deste País, principalmente no que se re-
fere à própria Petrobras.

Eu vou falar alguns números, como V. Exª trouxe.
Qual era a receita da Petrobras, em 2002, quan-

do nós recebemos o governo do PSDB? A receita era 
de R$69 bilhões. Qual é a receita da Petrobras hoje, 
Senador Paim, em 2012? Duzentos e oitenta e um bi-
lhões de reais. Essa é a gestão técnica do PT; essa é 
a nossa Petrobras, Petrobras do Brasil; a outra era a 
Petrobras que eles tinham como problema. Para nós, 
do PT, Petrobras é solução; ela é estratégica para o 
Brasil se firmar diante do mundo.

O lucro. Querem discutir lucro. Em 2002, o lucro 
da Petrobras foi de 8 bilhões; em 2012, num ano de 
crise profunda, foi de 21 bilhões, Senador Paim. Onde 
é que está o problema de gestão técnica do nosso Go-
verno na Petrobras?

Os investimentos, caro Senador Wellington, em 
2002, eram de R$18 bilhões; agora são de R$84 bi-
lhões! Que Petrobras nós recebemos e que Petrobras 
tem hoje o nosso País?

O valor de mercado. A Petrobras, naquela época, 
o valor de mercado dela era de US$15 bilhões, US$15 
bilhões, meu caro Senador Wellington Dias; agora, o 
valor da Petrobras é US$126 bilhões, e nós temos 
uma discussão sobre o valor de mercado da Petro-
bras. Estamos diretamente vinculados? Nós estamos 
no mercado. Todo mundo sabe que a Bolsa brasileira 
atravessa um período de dificuldade. Eu toparia fazer 
uma discussão sobre o valor de mercado da Petrobras 
daqui a um ano ou há um ano; isso é uma questão me-
ramente sazonal. Mas hoje, pelos investimentos, pelo 
lucro, pela receita, não dá para discutir a Petrobras de 
dez anos de nosso Governo com a Petrobras de oito 
anos de governo do PSDB.

As reservas de petróleo, como muito bem colo-
cou o Senador Wellington Dias, a produção de óleo no 
Brasil era de 1,5 milhões de barris/dia, em 2002; mais 
de 2 milhões, hoje.

Pessoal, Senador Wellington. A Petrobras, quan-
do o PSDB assumiu, chegou a ter um número de fun-
cionários – e é bom que a gente coloque isso – que 
mudou completamente daquele período para cá. Nós 
assumimos a Petrobras com 46 mil funcionários – ela 
tinha tido 60 mil antes do governo do PSDB –; hoje, a 
Petrobras tem 85 mil servidores, funcionários, que se 
orgulham da empresa de que fazem parte e ajudam 
a seguir. 

Eu não estou falando das reservas que nós temos 
provadas que na época eram de 11 bilhões de barris; 
hoje – V. Exª acabou de fazer o número –, 35 bilhões 
de barris. Se nós tirarmos o pré-sal, hoje as nossas 
reservas são de 15 bilhões de barris, em 2012, fora os 

mais de 14 bilhões do pré-sal. São números conser-
vadores que nós estamos apresentando. 

O problema, Srªs e Srs. Senadores, é que o Brasil 
de 2002 ficou para trás mesmo, felizmente. Era um País 
de US$500 bilhões de PIB; hoje, é um País de US$2,6 
trilhões. A taxa de investimento naquela época era de 
16%, de um País pequeno de US$500 bilhões; hoje, 
a taxa de investimento sobre o PIB no País é de mais 
de 20% de um País de US$2,6 trilhões.

Os investimentos estrangeiros, naquela época, 
quando assumimos o Governo, Senador Paim, eram 
de 16 bilhões; agora são 66 bilhões, em 2011. 

Eu queria, Srs. e Srªs. Senadores, voltar à histó-
ria de uma gestão técnica na Petrobras. Nós tivemos, 
inclusive, o episódio – que foi tão falado aqui – da Pa-
sadena, que foi um péssimo negócio. O Sr. Adriano 
Pires, uma estrela do seminário do PSDB, ontem, na 
Câmara dos Deputados, falando dos prejuízos que a 
Petrobras teve com esse negócio, convidado, estrela 
do seminário do PSDB sobre a Petrobras; em 2006, 
quando a Petrobras fez o negócio, ele botou no seu 
blog, está lá, estão registrados na Internet os maiores 
elogios, era o melhor negócio do mundo que a Petro-
bras estava fazendo à época. Claro, o mundo viveu 
turbulências de lá para cá. 

Então, caro Senador Wellington Dias, não tenho 
dúvidas de que o Brasil compreende a situação que 
estamos vivendo hoje. O Brasil atingiu a autossufici-
ência em petróleo em 2006, é verdade. A produção de 
petróleo no País equiparou-se ao volume de derivados 
consumidos à época. Só que era um País que estava 
começando a crescer e a fazer inclusão social, até a 
ascensão social de mais de 40 milhões de brasileiros. 
Entre 2007 e 2012, no entanto, o crescimento da de-
manda por derivados cresceu 4,9% no Brasil, contra 
um crescimento da produção de petróleo de 3,4%. 
Isso de 2007 para cá. A partir de 2014, a produção de 
petróleo no Brasil, certamente, voltará a atingir a au-
tossuficiência volumétrica, ou seja, volumes iguais de 
petróleo produzidos e de derivados consumidos. Ano 
que vem, 2014. 

Eu fico às vezes me perguntando como é que al-
guns partidos querem assumir um lugar, no lugar do PT 
e dos partidos aliados, trabalhando contra o Brasil? Eu 
vejo alguns discursos que satanizam o povo brasileiro 
e o País, que satanizam um patrimônio nosso como a 
Petrobras. Acho que é por isso que eles não ganham 
o respeito da população.

Mesmo uma parcela da imprensa, que, de algu-
ma maneira, tendo em vista a incompetência de alguns 
partidos de oposição, assume um papel de crítica e até 
mesmo de oposição ao nosso Governo, reconhece isso.
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A curva de produção da companhia apresenta-
rá um crescimento contínuo até atingir 2,5 milhões de 
barris por dia, em 2016, e 4,2 milhões de barris por 
dia, em 2020.

Eu não tenho nenhuma dúvida de que, para o nos-
so País, que entende a Petrobras como uma empresa 
estratégica, fundamental para que o Brasil possa se 
firmar diante do mundo, ela vai seguir sendo motivo de 
orgulho para todos os brasileiros e para as brasileiras.

O Presidente Lula acertou quando mudou comple-
tamente a ação da Petrobras a partir do seu conselho 
de administração e da sua direção executiva.

Se não fosse a Petrobras, nós não teríamos res-
suscitado a indústria naval brasileira. Se não fosse a 
Petrobras, nós não teríamos fortalecido a presença 
da expertise brasileira como fornecedora de produtos 
essenciais para o funcionamento da empresa.

Se os nobres Líderes do PSDB quisessem tra-
tar de uma gestão temerária, deveríamos nos referir 
à Petrobras de 2000, quando eles faziam a tal gestão 
técnica. E não adianta querer culpar o Henri Reichs-
tul. Não! Era uma decisão de governo transformar a 
Petrobras em Petrobrax.

O lucro da Petrobras, que chegou a registrar 
R$10 bilhões em 2000, caiu e, dois anos depois, era 
de R$8 bilhões.

O recuo do lucro acontece, como ocorreu agora 
com a Petrobras, por questões sazonais, mas o proble-
ma é que a gestão do PSDB na Petrobras foi marcada 
por atropelos administrativos e desastres.

Peço para concluir, Sr. Presidente.
E não é culpa só do gestor. Em menos de 48 

horas, no Natal de 2000, a Petrobras perdeu o seu “s” 
e virou Petrobrax – em 2000 –, mas voltou a ter seu 
nome original de batismo.

Foram gastos R$2,3 milhões numa promoção 
internacional, preparando a privatização da Petrobras. 
Isso é gestão técnica?

Em 2001, o País assistiu a quatro acidentes gra-
víssimos na Bacia de Campos. Cadê a competência 
técnica? O mais trágico deles aconteceu há 12 anos, 
o pior acidente. Morreram pessoas, e eu não quero 
me referir a elas, porque vidas humanas não podem 
entrar num debate como este.

Mas a tida como a mais moderna plataforma, a 
P-36, instalada no Campo de Roncador, litoral norte-
-fluminense, foi a pique, afundou. A empresa chegou a 
montar uma megaoperação de resgate da plataforma, 
mas não teve sucesso. Cinco dias depois a estrutura 
de 40 mil toneladas afundou no mar, e o Brasil ficou 
chocado. Essa era a gestão técnica da Petrobras? 
Imaginem se fosse, no Governo do PT que um navio 
da Petrobras tivesse afundado?

Srªs e Srs. Senadores, o prejuízo com a P-36 
custou aos cofres públicos R$750 milhões. Ninguém 
pagou nada, ninguém foi punido, ninguém falou nada. 
Os prejuízos somados com os desastres, antes de o 
Presidente Lula assumir, na Petrobras, passam de 
R$1,5 bilhão.

Como é que podemos ouvir calados, Senador 
Paim, que, hoje, a Petrobras tem uma administração 
temerária? Temos uma mulher profissional, respei-
tada no mercado, mundo afora, a Srª Graça Foster, 
presidindo essa estatal. Essa estatal é orgulho, hoje, 
para o povo brasileiro e será sempre, desde que seja 
conduzida com responsabilidade, como vem sendo 
conduzida aqui.

Sr. Presidente, se tivesse mais tempo, eu queria 
poder responder a todos os pontos que as Lideranças 
do PSDB trazem aqui sobre a Petrobras, mas o tem-
po é curto. E só queria dizer, para concluir este pro-
nunciamento, que, não fosse o cuidado do Presidente 
Lula de fazer a Petrobras se firmar como uma grande 
empresa: “Ah, mas ela era a terceira maior companhia 
petrolífera do mundo e, agora, é a sexta!” – sazonali-
dade de mercado, mas a Petrobras não deixa de es-
tar, vai estar sempre, se seguirmos, nesse caminho, 
se seguir sendo valorizada, respeitada como a grande 
companhia brasileira no mercado mundial. E devemos 
isso, ao contrário do que falam os nossos opositores, 
à coragem do Presidente Lula e à determinação da 
Presidenta Dilma, que foi Presidenta do Conselho da 
Petrobras e que a consolidou.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Con-
cluo as minhas palavras, Sr. Presidente, agradecendo 
a todos que me acompanharam, dizendo que eu espe-
ro que se os partidos de oposição querem de fato se 
credenciar, ano que vem, para disputar a governança 
do nosso País, que façam, mas sem danificar o pa-
trimônio do nosso País, sem satanizar o nosso povo, 
sem satanizar aquilo que temos de bom.

Volto a repetir aqui, em 1990, Presidente Paim, 
V. Exª que é tão lutador por emprego e renda, a Pe-
trobras tinha 60 mil funcionários. Em 2001, quando 
o Presidente Lula foi assumir, já tinha só 31 mil. Ela 
cresceu ou diminuiu de tamanho? E hoje ela tem 84 
mil funcionários. Onde está a gestão técnica e onde 
está a incompetência? Eu acho que se o PSDB tives-
se feito um governo competente na condução do pa-
trimônio do Brasil... 

E é porque eu não citei, Sr. Presidente, o que 
eu tenho aqui na mão, da Gazeta Mercantil, de 8 de 
agosto de 1997: PFL quer privatizar Banco do Brasil 
e Petrobras.
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Veja aqui a revista Veja, para concluir, que tantas 
críticas tem feito ao nosso governo, ao nosso trabalho. 
A revista Veja, que é até cobrada por meus colegas do 
PT, mas que tem tanto crédito com o PSDB. Leio aqui 
um título do dia 31 de março de 1999:

A fera domada. Sob o comando de Joel Ren-
nó, a Petrobras faturava US$26 bilhões anu-
ais e tinha um lucro operacional [olhem os 
termos] minúsculo de US$11 milhões. Com o 
novo Presidente Henri Reichstul, o governo vai 
desfazer-se de 34% das ações; poderá vender 
algumas refinarias. A Petrobras que é a maior 
empresa do País passará a ser administrada 
por uma empresa privada.

Veja de 31 de março de 1999.
Graças a Deus, felizmente, graças ao povo bra-

sileiro isso não se configurou. Em vez da Petrobrax, o 
Brasil segue tendo a empresa que nos orgulha cha-
mada Petrobras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos ao Senador Jorge Viana, pela 
defesa que faz da nossa querida Petrobras.

Passo a palavra agora, como Líder, ao Líder 
Ataídes Oliveira.

Em seguida, ao Senador Sodré Santoro. Depois 
de Sodré Santoro, Wellington Dias.

Informo ao Senador Magno Malta que temos, 
como Líder, ainda, Ataídes Oliveira e Wellington Dias. Aí 
vem, Magno Malta e, em seguida, Rodrigo Rollemberg.

V. Exª tem 20 minutos, com a tolerância desta 
Mesa, para concluir o seu pronunciamento.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Presidente. É sempre uma honra para mim quando 
venho a esta tribuna e tem V. Exª como Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, segunda-feira passada 
estive aqui nesta tribuna falando sobre os principais 
gargalos que fizeram o nosso País registrar um dos 
menores índices de crescimento econômico nas últi-
mas décadas.

Dentre os gargalos, destaquei a questão da falta 
de mão de obra qualificada, que emperra o crescimento 
e nos colocou entre os países que menos cresceram 
em 2012. 

Pois bem, Sr. Presidente, em 2011 quando che-
guei a esta Casa, percebi que o Sistema S, criado há 
mais de 70 anos, é responsável por essa demanda e 
essa qualificação da mão de obra. Pois bem, então fui 
até a Internet buscar informações. Mas, infelizmente, 
não as encontrei.

Solicitei junto à nossa suprema corte, Tribunal 
de Contas da União, informações sobre o sistema. 
Infelizmente, Senador João Costa, recebi as informa-
ções e fiquei perplexo porque, nessas informações, o 
TCU nos colocou que o Sistema S, formado por Sesi, 
Senai e Sesc, tão falado por mim e por outros, estava 
cometendo dois crimes: um era falta de transparência 
e o segundo era arrecadação feita diretamente sem 
passar pela Receita Federal do Brasil.

Diante dessas informações, não vi outra alter-
nativa senão pedir auditoria. Tive o privilégio, a sorte, 
de conseguir, neste plenário, a autorização para esta 
auditoria. Pedi auditoria junto ao TCU, CGU e infor-
mações sobre a Receita Federal, ou seja, aos órgãos 
que fiscalizam e arrecadam para o sistema financeiro.

Pois bem, ainda me falta parte dessa auditoria, 
mas o que nos foi fornecido foi o suficiente para que 
eu pudesse escrever um livro sobre o Sistema S. E 
este livro está aqui em mãos. Eu já o apresentei na 
segunda-feira e quero repetir e apresentá-lo novamente 
à imprensa, aos nossos Parlamentares, a este Con-
gresso e a todo o povo brasileiro. Chama-se A Caixa-
-Preta do Sistema S.

O Sistema S só arrecadou, em 2012, R$15 bilhões 
em chamadas contribuições sociais, ou seja, tributos. 
Acredito eu que neste exercício corrente deverá che-
gar aos R$18 bilhões. Ou seja, 24 Estados da nossa 
Federação não recebem isso de ICMS. 

E mais, Presidente Paim, no Norte do nosso País, 
eu acho que nós podemos colocar aí, quatro Estados 
não têm o PIB do Sistema S.

E a finalidade do Sistema S, como todos sabem, 
é qualificar a mão de obra e levar lazer e saúde para o 
povo. Agora, não há transparência, não há prestação 
de conta e os seus administradores são os mesmos.

Pois bem. Eu assinalei aqui da última vez vários 
pontos críticos verificados nessas auditorias. E falei 
sobre dois na segunda-feira, que foram: a falta de 
transparência e a arrecadação direta. Mas eu quero, 
Presidente, voltar novamente a esses dois pontos, que 
são dois pontos, Senador João, de grande relevância. 
Veja só a falta de publicidade.

Pela Lei nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à In-
formação, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 7.724, de 
2012, o Sistema S, os famosos SSA – ou seja, serviços 
sociais autônomos – são obrigados a dar publicidade 
dos seus atos e fatos contábeis sem prejuízo da pres-
tação de contas a quem estejam obrigados.

Próxima lei. Lei da Transparência, em seu art. 6º, 
obriga o Sistema S a dar ampla divulgação dos seus 
atos e fatos contábeis.

As nossas LDOs, a Lei nº 11.768, art. 6º, §3º, de 
2008, determina – e é mantido nas LDOs seguintes – 
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que o Sistema S deverá divulgar pela Internet dados e 
informações acerca dos valores recebidos das contri-
buições, bem como das aplicações efetuadas, discri-
minadas por finalidades e região. Ou seja, obrigados 
eles são; cumprir, nunca. Interessante: penalidades 
existem, mas pelo fato de serem tão poderosos, nunca 
deram papo para a coisa. 

Olhem o que diz a penalidade: “Ao não cumpri-
mento da legislação, responderão essas entidades, 
desde uma simples advertência até a rescisão do seu 
vínculo com o poder público.” Eles podem, inclusive, 
perder esse vínculo. Mas eles nunca se preocuparam 
com isso.

O Código Penal, em seu art. 327, §1º, equiparou 
os dirigentes e os empregados desses entes a funcio-
nários públicos, para fins de apuração de responsabi-
lidade nos crimes praticados contra a administração 
pública em geral. Também não estão preocupados.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Se-
nador Ataídes, V. Exª me concede um aparte, por favor?

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Concedo, mas eu gostaria, Senador, de continuar 
o meu discurso. No final, eu lhe cedo o aparte, com 
todo o prazer.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Eu 
gostaria de fazer uma intervenção muito breve.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Não, mas eu preferiria, mais à frente um pouquinho, 
Senador. Não me leve a mal.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Eu 
temo que, na sequência, V. Exª possa cometer novas 
injustiças e novas impropriedades.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Eu serei tolerante no tempo, para permitir o debate 
sobre um tema tão importante.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Será um prazer, lhe darei o seu tempo.

A Constituição Federal, voltando a falar sobre a 
transparência, no seu art. 37, §4º, dispõe que, na forma 
e com a gradação prevista em lei, e sem prejuízo da 
ação penal cabível, os atos de improbidade adminis-
trativa acarretarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao Erário.

Pois bem. A Lei nº 8.429, de 1992, que regula a 
improbidade administrativa, aplica-se aos dirigentes 
e empregados dos SSAs, porque o art. 1º, parágrafo 
único, submeteu às sanções nela previstas os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade 
que receba subvenção de órgão público, contudo, limi-
tada a sanção patrimonial à parcela representada pelos 
recursos públicos. Além disso, equipara aos agentes 
públicos, art. 2º, todos aqueles que exercem, ainda que 

transitoriamente, ou sem remuneração, quaisquer que 
tenham vínculo, emprego ou função em SSA.

Pois bem, então essa é a falta de transparência. 
Vamos falar um pouco sobre a arrecadação feita 

diretamente com os industriais sem passar pela Re-
ceita Federal do Brasil. 

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Eu quero insistir com V. Exª no pedido de aparte e ga-
ranto a V. Exª que eu farei um pronunciamento muito 
mais amplo sobre essa questão que vem sendo, de 
forma reiterada, deformada por V. Exª. Mas eu queria 
fazer um esclarecimento pontual sobre a questão de 
arrecadação direta que o Senador Ataídes aponta ... 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Presidente, estou com a palavra. 

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – ... 
como uma ilegalidade.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Eu vou conceder. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Quem concede o aparte é V. Exª, ou não. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Não, não concedo, neste momento, Senador. Con-
cederei com todo o prazer, pode aguardar, por favor.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Era pontualmente sobre arrecadação direta, eu en-
tendo que V. Exª (Fora do microfone) não quer esse 
esclarecimento. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Vou querer sim, claro.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Mas eu darei ao Brasil. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Ok. 

A arrecadação feita diretamente. Vamos lá. 
O que diz o TCU? O TCU diz, no seu Acórdão 

2.527, de 2012, que:

Sesi e Senai têm atributo próprio a mais, uma 
vez que ainda adotam a prática de arrecadar 
parte de suas receitas de contribuições sociais 
diretamente das indústrias sem a intervenção 
da Receita Federal do Brasil. 

O TCU disse isso, Presidente: ainda adotam a 
prática de arrecadar parte de suas receitas. Veja só.

A Lei nº 11.457, Senador Santoro, de 2007, atribui 
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e não facultou, 
sem qualquer ressalva, a competência para planejar, 
executar, avaliar as atividades relativas à tributação, 
fiscalização, arrecadação, cobrança, recolhimento das 
contribuições sociais de interesse de categorias pro-
fissionais incidentes sobre a folha de salário. 
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Ou seja, a Lei nº 11.457 não deixou dúvida al-
guma. 

Pois bem, esta Lei transferiu à Receita Federal, 
sem ressalvas, competências relativas à tributação, 
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento 
das contribuições. 

Mas vamos mais, vamos buscar mais leis aqui. 
Art. 7º do Código Tributário Nacional: “A compe-

tência tributária é indelegável...” 
Ou seja, a função de fiscalizar só poder ser atri-

buída a outra pessoa jurídica de direito público e não 
a pessoas jurídicas de direito privado. Sem essa fun-
ção, a arrecadação se transforma em ato voluntário e 
não obrigação pecuniária compulsória, que é o caso. 

A lei é muito clara. A lei não deixa dúvida ne-
nhuma, Senador João, mas vamos mais. Vamos ver o 
que diz, então, a nossa Constituição Federal sobre a 
arrecadação desse tributo. O art. 37 da Constituição 
Federal, a nossa última Constituição de 88, no seu 
inciso XXII, Emenda 42, de 2003, determinou que a 
administração tributária é atividade essencial do Es-
tado, indelegabilidade, e somente pode ser exercida 
por servidor de carreira. Servidor do SSA, do Sistema 
S não é funcionário de carreira.

Eu estou maluco ou a lei está errada. Uma das 
duas coisas. 

Pois bem. Mais grave ainda é a forma como se 
arrecada esse dinheiro no Sistema S. Os empresários 
têm que informar num documento chamado GFIP – 
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Pre-
vidência Social, outras entidades, e têm que informar 
o valor devido sobre esse desconto da folha de paga-
mento, que todos nós já sabemos que corresponde a 
3,1 sobre a folha bruta, que é 1,5 para o Sesi, 1 para 
o Senai e 0,6 para o Sebrae.

Então, esse procedimento da GFIP, Presidente, 
veja só: esses empresários teriam que colocar o va-
lor, eles não colocam; eles têm que zerar esse valor. 
E, posteriormente, eles teriam que pagar através da 
GPS, que é uma guia da Previdência Social. Pois bem. 
Se esses empresários estão pagando diretamente ao 
Sistema S, obviamente, nesse quadro “outras entida-
des” da GFIP, imagino eu que eles estão colocando 
zero, zero, zero, zero. 

Para mim, significa que esses empresários es-
tão inadimplentes com a Receita Federal do Brasil. E 
só para os senhores terem noção do volume dessa 
arrecadação, o próprio Sesi e Senai disseram que 
prestaram ao TCU uma informação de que, em 2011, 
arrecadaram R$3,3 bilhões. Aqui nós não falamos em 
milhão, aqui nós só falamos em bilhão. 

Agora, senhores empresários, se os senhores 
tiverem que pagar à Receita Federal do Brasil esses 

cinco últimos anos, corrigidamente, isso deve chegar a 
algo em torno de R$50 bilhões, R$60 bilhões. Aí, sim, 
é um problema extremamente grave e que nós vamos 
olhar com muito carinho. Nós vamos ter que olhar com 
muito carinho, porque não sei até que ponto nossos 
empresários são culpados por essa falha tão grave.

Mais interessante, Presidente, entretanto, no caso 
da arrecadação direta, como não acontece o efetivo 
recolhimento nos moldes tradicionais de qualquer ou-
tro imposto, taxa ou contribuição social, o contribuin-
te, ao encaminhar os dados da GFIP, por intermédio, 
então zera... Estou repetindo aqui, perdão. Então zera 
o quadro “outras entidades”. 

Dessa forma, eu concluo o seguinte, em uma 
só frase: paga quem quer e não quem está obrigado. 
Usando-se esse procedimento, Senador João, suben-
tende-se o seguinte: paga quem quer, não quem está 
obrigado. Isso é muito sério. 

E ainda mais: a Receita Federal, quando arreca-
da esse dinheiro, que é de sua incumbência, de sua 
responsabilidade, retém 3,5% desse volume de R$15 
bilhões. A Receita também não está apropriando es-
ses 3,5% desses bilhões de reais. A destinação desse 
dinheiro é para o Fundaf – Fundo de Modernização e 
Reaparelhamento da Administração Fazendária. Ou 
seja, outra falha muito grave. Ou seja, desses cinco 
últimos anos, se pegarmos 3,5 sobre R$15 bilhões, 
vai dar um valor exorbitante.

Pois bem, Presidente, eu quero falar sobre a ar-
recadação, sobre o volume dessa arrecadação. 

O TCU disse aqui, no Acórdão 2.527, de 2011, 
que, em 2012, o Sistema S arrecadou algo em torno 
de R$15 bilhões. Ou seja, em 2008, arrecadou R$8,1 
bilhões; em 2009, arrecadou R$8,9 bilhões; em 2010, 
arrecadou R$10,2 bilhões; em 2011, arrecadou R$12,2 
bilhões e, em 2012, R$15 bilhões. E o TCU diz: a receita 
que mais cresceu no Brasil nos últimos anos.

Eu não sei – sou empresário –, eu não sei qual 
a empresa que teve uma rentabilidade ou um cresci-
mento na sua receita em torno de 21% nesses três 
últimos anos. 

Pois bem, eu também quero colocar sobre a dispo-
nibilidade financeira do Sistema, Presidente. Olha outra 
barbaridade. Toda essa grana, toda essa avalanche de 
dinheiro tem uma só finalidade: qualificação da nossa 
mão de obra, que hoje não existe neste País, o que 
é um grande problema; todos os nossos empresários 
estão indo para a China, estão indo para a Coréia do 
Sul, não vêm para cá, porque nós não temos mão de 
obra qualificada. 

Olha só essa disponibilidade financeira, Presi-
dente: o TCU, o próprio Sistema informou ao TCU em 
2011 uma disponibilidade financeira de...
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(Soa a campainha.)

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) 
– ...R$ 4,3 bilhões, e que tal disponibilidade cresce a 
cada ano. Acredito que o valor real da disponibilidade 
deve ser superior ao apresentado pelas entidades ao 
TCU, já que há arrecadação direta. Então, acredito eu 
que essa disponibilidade hoje do Sistema deve ser algo 
superior a R$6 bilhões. Digo isso porque, em 2010, o 
Sesi declarou uma disponibilidade de R$2,8 bilhões. 

O que esse dinheiro está fazendo no banco? E a 
nossa Presidente, a Presidente Dilma, é uma preocupa-
ção dela abrir novas escolas. No Norte e no Nordeste 
deste País, o crack está matando as nossas crianças, 
porque não há oportunidades. E esse Sistema com 
esse rio de dinheiro público no caixa, imagino eu, ne-
gociando com os bancos.

Pois bem.

(Soa a campainha.)

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) 
– Contratação de pessoal. Eu gostaria, Presidente...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência vai ser tolerante, até porque entendo 
que V. Exª vai dar um aparte para o Senador Monteiro, 
para que haja o contraditório do bom debate. Eu serei 
tolerante; já dei mais cinco minutos.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Ele 
não tem gosto pelo debate.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) 
– Ótimo, ótimo. Pois bem, contratação de pessoal: o 
Sistema S, a folha de pagamento do Sistema S já ul-
trapassou os R$3 bilhões – os R$ 3 bilhões/ano!

Interessante! Somente o Sest – isso quem diz é o 
TCU, eu não estou dizendo nada, são a CGU e o TCU 
que estão dizendo. O TCU disse que somente o Sest/
Senat tiveram um aumento no quadro funcional, de 
2010 para 2011, de 63%, Sr. Presidente. Quero saber 
qual empresa contratou 63% a mais de funcionários 
nesse período. Eu gostaria até de saber qual empresa 
do nosso querido Brasil fez isso. 

Sr. Presidente, vou chegar um pouco mais além, 
porque o meu tempo está um pouco escasso, mas vol-
tarei a falar em todos esses pontos. 

Quero tocar num outro ponto delicadíssimo, que 
são as licitações. Imaginemos 15 bilhões sem trans-
parência alguma, porque quem me disser que foi à 
Internet e obteve informação me diga, porque não co-
nheço. Quem disse isso também foram o TCU e a CGU. 

Quero até dizer que o ex-diretor do Banco Central, 
conhecido por todos, Sr. Claudio Haddad, afirma que o 
Sistema não tem transparência na prestação de contas 

dos seus recursos e nem sabe para onde estão indo 
os seus recursos, que “as entidades que compõem o 
Sistema ‘S’ não tornam públicos os seus balanços e 
não fazem prestação de contas. Afirmação de Cláudio 
Haddad, ex-diretor do Banco Central do Brasil. 

A respeito das licitações, Sr. Presidente, a nos-
sa Lei nº 8.666, de 1993, que considero já está um 
pouco deficiente, entretanto, no momento, está por aí, 
mas aqui não é observada. O Princípio da Legalida-
de, aquele princípio básico da nossa Constituição, da 
Imparcialidade, da Legalidade... Imagine só um siste-
ma de licitação com arrecadação de 15 bilhões sem 
o mínimo controle de licitação. Tem de ser observado 
com muito carinho. 

Fiscalização da CGU. Olha este tópico: em ações 
de fiscalização feitas pela nossa Controladoria-Geral 
da União (CGU) em 172 unidades do Sistema S, 90% 
representam diversas irregularidades em suas contas.

Se o nosso órgão fiscalizador está dizendo, está 
afirmando que 90% estão irregulares! Caramba! Es-
pera aí, Senador João, tem algo errado. Tem que rever 
esse sistema. E eu defendo esse sistema. O Sistema 
é brilhante, é maravilhoso, o País precisa do Siste-
ma S. Agora, tem que rever esse Sistema e para isso 
apresentei um projeto, para corrigir e acompanhar o 
Sistema S. O País precisa do Sistema S.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Eu 
estou, pela terceira vez, solicitando o aparte a V. Exª. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Estou só terminando aqui.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – E 
vai ficando evidenciado que V. Exª não aceita o con-
traponto.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Ataídes... 

O SR. ATAIDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Só mais um segundo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nós temos seis oradores inscritos ainda. Eu 
queria dar oportunidade de vocês poderem dialogar. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Eu vou concluir, eu vou concluir, Presidente.

Só quero dizer sobre a cumulatividade de cargo, 
Presidente. É muito interessante isso aqui, muito in-
teressante. Há presidente de confederação com oito 
cargos na sua categoria. Oito cargos! Eu pergunto o 
seguinte: será que, nessa categoria, no sistema des-
sa categoria, será que não tem outras pessoas com-
petentes para assumir essas direções? Eu faço essa 
pergunta.

Outra coisa muito interessante é a seguinte...

(Soa a campainha.)
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– ...estão a 35, 40, 50 anos no cargo; são verdadeiros 
reis feudais mesmo. Isso nós temos que ver. Isso aqui 
é uma questão social, Senador João. Social.

O Brasil, este Congresso não pode calar diante 
desse caso. É muito grave. É muito dinheiro do povo 
nas mãos de poucos.

Eu cedo, sim; com a permissão do Presidente, eu 
cedo, sim, aparte a V. Exª, Senador Monteiro.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Só um 
minutinho, Presidente. Ele vai ceder o aparte e eu que-
ria dizer que o debate é importante para o Brasil. Eu 
gostaria de pedir a benevolência dos companheiros e 
a minha também, que estou inscrito como Líder, que 
pudesse ser maleável no tempo do aparte...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Da minha parte, não há problema nenhum.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...para que 
possamos assistir a esse debate, que é importante.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Darei, de imediato, mais cinco minutos.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Pri-
meiro, eu quero agradecer, depois de algum tempo, a 
concessão do aparte. Quero dizer que esta Casa tem 
o legítimo direito de debater todos os temas. Não há 
nenhum tema que não possa ser debatido por esta 
Casa. Mas eu não poderia deixar de me manifestar 
ao ouvir tantas aleivosias, tantas deformações, tan-
tos juízos de valor equivocados. Felizmente, o Brasil 
inteiro sabe que o Sistema S é uma marca respeitável. 
Quem não conhece o trabalho que o Sebrae realiza 
neste País em favor da micro e da pequena empresa. 
Quem é que no Brasil desconhece a importância do 
Senai, do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial? É uma instituição que é referência para a OIT, 
a Organização Internacional do Trabalho! Graças a 
essa instituição, o Brasil, nos torneios internacionais 
de formação profissional, WorldSkills, nos últimos dez 
anos, é um dos países que tem melhor desempenho 
em 28 modalidades distintas de ocupações industriais. 
Então, o Senai é uma marca, que, por mais obstinada 
que seja essa cruzada do Senador Ataídes – aliás, o 
Senador Ataídes vem marcando a sua atuação nesta 
Casa por um foco monotemático. Quando o Senador 
fala, quando o Senador apresenta um projeto de lei, 
ele só tem um propósito: ele está imbuído de uma 
sanha demolidora do Sistema S. Eu perguntei já que 
motivações superiores estarão vinculadas a isso? O 
propósito de aprimorar a gestão dessas instituições? 
Ou algo apenas que se move por um processo de 
destruição? Veja as contradições. O Senador Ataídes 
já apresentou um projeto, meu caro Presidente Paulo 
Paim, que está na CCJ, que propunha, inicialmente, 

reduzir à metade as contribuições do Sistema. E, ao 
mesmo tempo, ele está cobrando uma ampliação do 
escopo de atividades do Sistema. Bom, ele desistiu do 
projeto, ao que parece. Era um projeto equivocado. Ele 
reconhece como tal. Agora ele apresenta um brilhante 
projeto, um outro projeto para estatizar o Sistema S, 
para submeter o Sistema S a normas da administração 
pública. O que difere o Sistema S é o fato de ser uma 
entidade de gestão privada, é ter flexibilidades e um 
modelo de administração que não é engessado como 
o da Administração Pública. O Senador propõe um mo-
delo regressivo. Ele quer aplicar a Lei nº 8.666, como 
se a Lei nº 8.666 fosse garantia de lisura de alguma 
coisa. Eu quero lembrar a V. Exª que o Tribunal do Tra-
balho de São Paulo, que foi o maior escândalo deste 
País de desvio de recursos, aquela obra foi feita por 
licitação. Quero dizer ao senhor que o senhor precisa 
conhecer mais o Sistema. Quando o senhor diz que a 
arrecadação direta está sendo feita de maneira ilegal, 
eu quero que V. Exª anote o que respalda, do ponto de 
vista legal, a arrecadação. Pediria que V. Exª anotasse. 
O decreto presidencial que criou os órgãos – refiro-me 
ao Decreto nº 57.375/65 – diz expressamente: “Art. 49, 
§2º Em face de circunstâncias especiais, as empresas 
que nela se encontrarem poderão recolher as suas 
contribuições diretamente ao Sesi [...]”

(Soa a campainha.)

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – De 
igual modo, o Decreto 494/62, em relação ao Senai, 
diz: “Determinadas empresas poderão recolher as suas 
contribuições diretamente aos cofres do Senai.” Quero 
dizer a V. Exª que a Receita Federal – que V. Exª diz 
que está sendo lesada –, no inciso I do art. 111 da 
Instrução Normativa 971, de 13.11.2009, diz expres-
samente o seguinte: “Art. 111. A arrecadação da con-
tribuição destinada a terceiros compete à RFB, que o 
faz juntamente com as devidas à Previdência Social. I 
– O recolhimento pode ser feito diretamente à entidade 
ou fundo, se houver previsão legal, mediante convênio 
celebrado entre um e outro e a empresa contribuinte.” 
Esse entendimento, Senador Ataídes, foi confirmado 
pelo STJ quando, no Recurso Especial nº – eu queria 
que V. Exª anotasse – 7352278 diz expressamente – e 
aqui vou ler a expressão literal do acórdão e do pro-
nunciamento do STJ: “2. O Senai, como pessoa jurídi-
ca titular da competência para exigir o pagamento da 
contribuição social de interesse das categorias profis-
sionais ou econômicas prevista nos arts. 4º do Decreto-
-Lei 4.048/42 e 1º do Decreto-Lei 6.246/44, a par da 
atribuição de arrecadação e fiscalização cometida ao 
INSS com fulcro no art. 94 da Lei 8.212/91, tem legi-
timidade ativa ad causam para promover diretamente 
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a ação de cobrança da respectiva contribuição, como 
previsto no art. 6º, parágrafo único do seu Regimento 
Interno.” Eu quero dizer a V. Exª que me honro de ter 
sido gestor desse Sistema durante oito anos. V. Exª 
está dizendo outra impropriedade. No meu Sistema, 
um presidente só pode ser reeleito uma vez. Eu só 
posso, pelo estatuto da minha entidade, me reeleger 
uma vez. E qualquer companheiro, no meu Sistema, só 
pode se reeleger uma vez na direção. Minhas contas 
foram auditadas pelo Tribunal de Contas, como dire-
tor dos Ss, e pela CGU. Ao longo dos oito anos, nós 
fomos fiscalizados. Minhas contas foram aprovadas, 
sempre. Portanto, eu tenho a autoridade de quem geriu 
o Sistema e de quem teve as suas contas aprovadas 
em todos os anos. Quando V. Exª traz números aqui, 
dispersos, dizendo R$15 bilhões de arrecadação, V. 
Exª sabe o que o Sistema faz? V. Exª sabe quantas 
pessoas trabalham no Sistema? V. Exª sabe quantas 
unidades físicas espalhadas por este País prestam ser-
viços ao Sistema? V. Exª sabe quantas pessoas pas-
saram pelas escolas do Senai até hoje? Cinquenta e 
três milhões de brasileiros! Este ano, o Senai ofereceu 
três milhões de matrículas. Vou repetir: três milhões de 
matrículas! Só o Senai. Eu não estou falando do Sesi. 
Quando V. Exª diz que isso representa mais do que o 
orçamento de um Estado, o que V. Exª está dizendo? 
São entidades nacionais, que atuam nos 27 Estados 
da Federação, que têm unidades em cada uma dessas 
unidades, que estão lá jurisdicionadas. V. Exª diz que 
não existem escolas no Norte e no Nordeste. Eu quero 
lhe dizer que existem 260 unidades do Senai apenas 
no Norte e no Nordeste. E eu vou trazer para as Srªs 
Senadoras e para os Srs. Senadores a relação dessas 
unidades com o endereço das unidades. Sabe V. Exª 
também que hoje o ensino é ministrado também por 
unidades móveis. Nós temos barcos na Amazônia...

(Soa a campainha.)

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – ... 
escolas que funcionam em barcos na Amazônia, dadas 
as características da região. Então, meu caro Senador, 
construir instituições tão longevas como essa... Essas 
instituições seriam muito frágeis se V. Exª, com um 
discurso que contém muitas impropriedades, meias 
verdades... Quando V. Exª diz que 90% das entidades 
estão irregulares, V. Exª deveria promover a respon-
sabilização do TCU. V. Exª deveria propor a esta Casa 
apresentar ao TCU uma moção porque ele não está, 
então, cumprindo o seu papel. Quando V. Exª fala de 
irregularidades, são inobservâncias de alguns aspectos 
formais. Não se trata de impugnações de contas, de 
desaprovação de contas! Portanto, a meia verdade é 
pior do que tudo! Quando V. Exª diz que a folha repre-

senta R$3 bilhões, sabe V. Exª quantos colaboradores 
atuam no sistema em nível nacional? Tem ideia V. Exª? 
Eu vou lhe dizer: são mais de 240 mil colaboradores do 
Sistema! Esse Sistema, Senador Paulo Paim, compro-
mete apenas 20% da sua receita com pessoal. Sabe 
V. Exª que, nos entes públicos, a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal admite que até 50% da receita corrente 
líquida possa ser aplicada em pessoal. Nós temos um 
comprometimento de 20%. Quando o Senador diz que 
nós... Lei de Licitação, nós atuamos com um regula-
mento de compras aprovado pelo TCU, desde 1997, 
que é padrão no Brasil. Todas as compras são feitas 
com base nesse regulamento padrão. Quando alude 
a falta de transparência, quero que acessem agora o 
SESI para ver se não há os balancetes sintéticos na 
Internet. Achei estranho, Senador Paulo Paim, que o 
Senador Ataídes ingressasse com um requerimento 
nesta Casa de pedido de informações ao TCU, a primei-
ra pergunta que eu lhe dirigi, meu caro Senador Clésio 
Andrade, dirigente do Sistema – eu sou ex-dirigente –, 
foi se S. Exª havia se dirigido às entidades para pedir 
essas informações. O que eu faria, com a presunção 
de boa-fé, era me dirigir primeiro às entidades para 
pedir as informações. Mas não! Porque, para o Sena-
dor Ataídes, os requerimentos não são um meio: são 
um fim em si mesmo. O que interessa é a ação es-
petaculosa. O que interessa é produzir publicamente, 
contribuir para degradar a imagem do Sistema, para 
depreciar essa imagem. Mas eu tenho muita confiança, 
meu caro Senador Paulo Paim, de que, ao final, nós 
vamos fazer esse debate, em qualquer circunstância. 
Mas vamos enfrentá-lo e vamos, ao final, restabele-
cer a verdade, porque não há, nem pode existir, na 
nossa atuação, o propósito de demolir, de destruir, de 
macular de forma direta as instituições. Vamos cons-
truir, meu caro Senador Paulo Paim, vamos atuar para 
aprimorar as instituições, para melhorar os controles, 
para aperfeiçoá-las, porque, em última instância, as 
administrações são feitas por pessoas, que são pas-
síveis de erros. Agora, estatizar o Sistema?! Veja que 
proposta obsoleta, vetusta. O que se quer hoje é ir na 
outra direção. É ter instituições flexíveis, com outro mo-
delo de administração. Mas não! Vamos fazer o debate. 
Esse debate eu quero dizer ao meu Senador Clésio 
que eu estou disposto a fazê-lo em qualquer espaço, 
em qualquer circunstância. Vamos fazer um debate de 
nível. Vamos fazer um debate sem falseamento. Vamos 
fazer um debate sem deformação, porque essa é a 
nossa obrigação como homens públicos.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Sr. Presidente, eu cedo um aparte ao nobre Senador 
João Costa, com todo o prazer.
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O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Sr. Presi-
dente, eu ouvi atentamente as palavras do Senador 
Ataídes, ouvi também as ponderações do Senador 
Armando Monteiro, reconheço envergadura moral nos 
dois para tratar de tema tão ácido como é o que está 
sendo apresentado pelo Senador Ataídes.

(Soa a campainha.)

O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Penso 
que as instituições, quando envolvem dinheiro pú-
blico, dinheiro do povo, devem se submeter a todo 
o tipo de controle e mecanismos de controle. Se há 
um dinheiro público em determinado lugar, nós preci-
samos criar instrumentos cada vez mais eficazes de 
controle desse dinheiro. O Senador Armando Monteiro 
disse muito bem: a administração é feita de homens, 
de seres humanos, seres humanos que erram, às ve-
zes, erram culposamente, às vezes, por ignorância, e 
às vezes dolosamente. E um sistema tão grandioso 
como o Sistema S não pode ter sobre si qualquer tipo 
de suspeição. A história do Sistema S é uma história 
antiga, uma história gloriosa, e não pode recair so-
bre tudo isso suspeições de desvios, suspeições de 
acumulações de cargos, de falta de transparência, de 
acumulação direta, como o senhor está dizendo. Eu 
não tive oportunidade de ler o livro que senhor escre-
veu. Também não conheço o Sistema S a ponto de 
falar e não conhecer algum pecado. Posso cometer 
inúmeros pecados, Senador Armando Monteiro, mas 
penso que essa discussão precisa sair do âmbito 
pessoal. Nós estamos travando uma discussão entre 
um Senador e um Senador que foi ex-presidente do 
Sistema S, que integrou o Sistema S. Nós não pode-
mos deixar uma discussão com essa importância no 
plano pessoal, Sr. Presidente. Penso que é preciso... 
Daqui a pouco, vira uma discussão no plano pessoal. 
Vamos trazer isso para um debate correto, um debate 
transparente, um debate em que nós possamos des-
cobrir... Talvez o Senador Armando Monteiro esteja 
correto e o Senador Ataídes esteja correto, e aquilo 
em que houver divergência, nós poderemos consertar 
e melhorar ainda mais o Sistema S. Penso que os dois 
Senadores caminham numa direção, caminham para a 
convergência, e precisam buscar o consenso. Agora, 
esse consenso, Sr. Presidente, deixo claro: toda vez 
que envolvermos a aplicação de dinheiro público, nós 
precisamos criar instrumentos de controle. O Senador 
Armando Monteiro disse bem sobre aquele desastre 
que foi aquela licitação do TRT de São Paulo, mas uma 
licitação errada não contamina tantas outras licitações 
corretas que nós tivemos. Essa contratação de pessoal 
sem concurso público... Nós precisamos crescer, talvez 
diante de uma ponderação ou de outra...

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
(Intervenção fora do microfone.)

O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Eu sei, mas 
o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, o dinheiro é 
do povo. Onde o dinheiro do povo estiver, nós precisa-
mos ter um controle maior. Eu reconheço bem o que 
o senhor disse, que, embora o dinheiro seja público, 
a entidade tem que ser gerida como se privada fos-
se. Mas o dinheiro é público, é do povo, é dos nossos. 
Nós não podemos permitir que o dinheiro do povo 
seja gerido com tanta liberdade. Se for assim, vamos 
privatizar tudo, vamos pegar nosso dinheiro público e 
trazer... Eu não quero aqui...

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Fiscalizar.

O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Exatamen-
te. Então, eu não quero contestar, até porque eu ainda 
não tenho elementos para fazê-lo. Mas, pelo que eu sei, 
é isto que eu sugiro: vamos ampliar o debate, vamos 
tirar o debate do plano pessoal, do plano de dois, três 
ou quatro Senadores, e vamos levar o debate para os 
81 Senadores. Essa é a minha sugestão. Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Presidente, me permite?

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª me 
concede, Senador?

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Senador... Senador, eu gostaria...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas eu 
dei parte do meu tempo. Vocês estão dentro do meu 
tempo. Eu falei com o Paim e permiti. Dê-me só trinta 
segundos?

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Eu gostaria... Eu gostaria...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Trinta se-
gundos para discordar do Senador aqui...

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Senador, eu sou...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ... porque o 
debate não é pessoal. Aqui não há 81 Senadores neste 
momento, só vocês dois que estão debatendo o assun-
to, e nós estamos assistindo e cooperando como ele; 
mas o debate não é pessoal, ele é um debate público, 
que interessa à Nação, e eu discordo veementemente. 
Não há nada de pessoal nesse debate.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Presidente...

O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) – Se-
nador, permite-me um aparte?

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Mais um minuto, Presidente.
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Senador Monteiro, reconheço perfeitamente as 
alegações do senhor, a preocupação do senhor com 
o Sistema S, como ex-presidente que o senhor foi. E o 
senhor colocou que as suas contas foram devidamente 
aprovadas. Muito bem. Parabéns a V. Exª!

Agora, me surpreende, como Senador da Repú-
blica, no uso das suas atribuições, que são de fiscali-
zar, de acompanhar o dinheiro público...

(Soa a campainha.)

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– ...defender o que os órgãos de fiscalização do nosso 
País estão dizendo, porque quem está dizendo aqui, 
Senador João, não é o Senador Ataídes. Quem está 
dizendo é o TCU e CGU – Controladoria-Geral da União. 
Não sou eu, não. Então, não há um debate diretamente 
do que eu penso e do que o Senador Monteiro pensa.

Agora, eu quero dizer o seguinte, Senador: hoje, 
além de Senador e empresário, sou um advogado e 
tenho o privilégio de conhecer um pouquinho a lei e 
até interpretá-la.

O senhor quis justificar a legalidade da arreca-
dação indireta, feita... Direta, direta – porque há duas 
conotações aí –, direta com o empresário. O senhor 
quis justificar, só que o senhor falou de decreto. De-
creto é presidencial. A Receita Federal, na Instrução 
Normativa nº 111, diz de amparo legal, e, quando se 
refere a amparo legal – o nosso causídico Senador João 
sabe –, amparo legal é na lei, e não num decreto-lei.

Só um minutinho, Senador. Só um minutinho. Es-
tou com a palavra, Presidente. Estou com a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª é quem concede ou não o aparte.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– O.k. V. Exª também disse que não há reeleição. Eu 
pergunto o seguinte: agora, recentemente, o presidente 
da Confederação Nacional do Comércio, há 33 anos 
no mandato de presidente da CNC, acabou de ser 
destituído do cargo por improbidade e outros mais. Me 
parece que já retornou. Ele está há 33 anos no cargo. 
Eu queria dizer isso.

Senador Monteiro, o senhor disse o seguinte: 
“Olha, Senador, você não sabe isso, não sabe isso. 
Eu vou lhe explicar.” É...

Eu posso dizer o seguinte, Senador: eu sei um 
pouquinho, porque quem escreve um livro tem de sa-
ber. Quem escreve um livro, Presidente, tem de saber 
o que está fazendo. E eu não sou um garoto. Então, 
eu conheço um pouquinho.

Agora, lamentavelmente, o senhor está correto, 
porque o povo brasileiro não sabe nada sobre o Sistema 
S, porque não há transparência. E quem diz isso não 
sou eu, não; é o TCU, o CGU, o ex-Diretor do Banco 

Central. Então, o senhor está corretíssimo, o povo não 
sabe quem é o Sistema S.

Por derradeiro, eu quero dizer o seguinte, Presi-
dente: estatizar. O meu projeto está aí, está na CMA 
e está indo para a CCJ. A nossa intenção é aprimorar 
o Sistema, não é estatizar; é aprimorar o Sistema. É 
fazer com que o Sistema seja transparente, porque se 
trata de dinheiro público. Estatização, jamais. Se eu qui-
sesse estatizar, eu tinha feito esse projeto, Presidente, 
de conformidade com o art. 37 da Constituição Fede-
ral, pois eu poderia, então, criar mais um inciso das 
entidades do serviço social autônomo. E não foi essa 
a nossa intenção. A intenção é aprimorar o Sistema.

Com a Presidência, eu concedo aparte, sim, ao 
nosso Senador Clésio Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vamos fazer o acerto de que esse seja o último 
aparte, pois temos ainda seis oradores inscritos. Eu 
vejo que alguns Senadores, no plenário, estão fazendo 
um apelo para que eu... E esse debate vai continuar, 
com certeza absoluta.

Senador Clésio, o aparte é de V. Exª.
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) – Sr. 

Presidente, vou ser curto. Senador Ataídes, ouvi aten-
tamente uma parte das suas apresentações, pois eu 
estava fora, e a defesa do Senador Armando Monteiro, 
brilhantemente feita, porque é um homem que merece 
a maior admiração e respeito nosso. Ele tem uma his-
tória no Sistema S, ele tem uma história na indústria 
brasileira e é uma pessoa que temos certeza de que o 
está defendendo, porque sabe exatamente que resul-
tados positivos esse Sistema deu, principalmente no 
momento em que o País se encontra em crescimento. 
Ficamos adormecidos praticamente 30 anos. Depois 
do Presidente Lula, veio o Programa Bolsa Família e 
veio a geração de renda.

(Soa a campainha.)
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) – Eu 

falo sempre que esse programa se transformou no maior 
programa econômico e, aí, na geração de emprego. 
Pegamos uma mão de obra com quatro, cinco anos de 
idade média escolar. O esforço que o Sistema S tem 
feito, além de melhorar a escolaridade desse pessoal 
todo, do povo brasileiro, é também trabalhar fortemente 
a profissionalização, que está sendo a salvação deste 
País. É o Sistema S que o está salvando. O desespero 
do Governo, quando se colocam os problemas de mão 
de obra no Brasil todo – o Senador Paulo Paim, Presi-
dente, sabe as dificuldades –, não por baixa qualidade 
ou de inteligência do povo. Ao contrário, o povo brasilei-
ro é dos mais inteligentes, mais criativos. Eu costumo 
dizer que é o único povo que você consegue qualificar 
profissionalmente, mesmo com a escolaridade mais 
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baixa, exatamente por essa qualidade. O Sistema S 
vem dando um resultado extraordinário nesse conceito. 
É essa preocupação que senti claramente do Senador, 
ex-Presidente da CNI, Armando Monteiro, de demons-
trar que queremos trabalhar na linha propositiva. Então, 
eu proponho: a CNT está aberta para você, o Sistema 
Sest/Senat está aberto, você está convidado a ir lá co-
nhecer o sistema financeiro, o nosso Sicon, conhecer 
todo o nosso sistema operacional, como as unidades 
funcionam, como atuamos e que resultados estamos 
alcançando. Principalmente no setor de transportes, em 
que, além de qualificarmos. Hoje, estamos com falta 
de 50 mil motoristas. Atuamos fortemente para formar 
a primeira habilitação, para que haja motorista no fu-
turo, enfrentando, inclusive, as estradas que o senhor 
conhece, nas regiões do senhor também, exatamente 
porque é um sistema de treinamento, com qualificação 
ao motorista tão forte que, além de mostrar uma tec-
nologia embarcada nesses novos caminhões, ensinar 
a dirigir esses caminhões, nós ensinamos a dirigi-los 
em estradas que o País nem tem. O Governo Federal, 
que é o Estado em si, não consegue atender. Então, 
dentro desse conceito,... 

(Soa a campainha.)
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) – ... 

eu o convido, até para encerrarmos este debate, pela 
preocupação do nosso Presidente, a ir à CNT, ao Sis-
tema Sest/Senat, visitar algumas unidades nossas, e 
debatermos um pouco isso internamente, para não ficar 
parecendo que é uma briga pessoal, porque não é. O 
Senador Armando Monteiro foi muito claro, extrema-
mente técnico, profissional, competente. Em todos os 
pontos que você foi falando, ele foi falando. É natural 
que haja veemência tanto da sua parte quanto da dele. 
Nesse sentido, vamos dar mais racionalidade. Eu sei 
que você não deve estar querendo destruir o Sistema, 
provavelmente não é esse o objetivo. Transparência 
existe, talvez você não saiba que existe. É isso exata-
mente o que nós propomos. Então, pela CNT, já está 
disponibilizado. E que nós pudéssemos até te propor 
uma trégua, para não ficar esse processo, parecendo 
que nós estamos aqui brigando entre Senadores. Não 
é esse o objetivo. O objetivo, você está aí pelo seu Es-
tado, é atender ao seu Estado. Com certeza, quando 
você está atacando o Sistema S, às vezes, você quer 
melhorar o atendimento do seu Estado.

(Soa a campainha.)
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) – 

... Então, dentro desse conceito, acho que podemos 
trabalhar todo esse processo. Eu queria deixar esse 
convite, pedindo desculpas ao Presidente, pela boa 
vontade comigo, e me desculpando com você, e a boa 
vontade sua também de me ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Clésio, nós tínhamos que ouvi-lo.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Estou encerrando, Presidente.

Senador Clésio, agradeço o convite de V. Exª, mas 
eu gostaria que esse convite fosse estendido a todo o 
povo brasileiro, que precisa de informações.

Presidente, encerro minhas palavras, pedindo 
desculpa aos meus pares que, porventura, se sentiram 
como o Senador Armando, por quem tenho admiração.

Encerro, mas quero dizer, Presidente, que eu 
estou só começando. Há muita coisa pela frente que 
eu vou trazer a esta tribuna, sim!

Muito obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Assim encerramos esse debate, e vamos aos 
próximos oradores.

Eu tenho certeza de que todos aqui querem me-
lhorar o Sistema S. Eu não tenho como não dar esse 
depoimento.

Vou passar para o próximo.
A minha vida mudou depois que eu passei pelo 

Senai.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

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

RS) – Eu vendia frutas na feira, e foi a formação no 
Senai Nilo Peçanha, em Caxias, que permitiu que hoje 
eu estivesse aqui presidindo uma sessão do Senado 
da República.

Poderia dar o exemplo do Presidente Lula.
Que é preciso aprimorar o Sistema, acho que to-

dos concordamos, mas que o Sistema escreveu uma 
história bonita para inúmeros jovens pobres, escreveu! 
E se eu não desse esse depoimento, eu não estaria 
sendo honesto comigo mesmo.

Eu vendia frutas na feira de Porto Alegre. Meu 
pai foi a Porto Alegre e disse: “Você passou no Senai, 
vai voltar para casa”. Voltei para Caxias, formei-me e, 
graças a Deus, estou aqui.

O ensino técnico é fundamental!
Encerro o debate, mas eu tinha que dar esse 

depoimento, independentemente dos debates que 
vão continuar.

Senador Wellington Dias, como orador,...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – ... inscrito pela Liderança do Partido dos Tra-
balhadores.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
só comunicar à Nação que, em função dessa pauta 
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que tomou conta do País, com reportagens especiais 
que os jornais e as televisões mostram diuturnamen-
te sobre o sofrimento colocado nas ruas do Brasil por 
conta do ser humano que tem o seu direito negado, por 
conta de erros cometidos, até porque gente do bem 
e do mal está em todos os lugares – está na religião, 
está aqui, está na Ordem dos Advogados –, nós cria-
mos a CPI do Erro Médico.

Todos os partidos já fizeram a sua indicação. O 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, Senador 
Wellington Dias, indicará, até a próxima terça-feira, os 
Senadores interessados em investigar essa questão 
no País.

O País grita, o País urge para que providências 
sejam tomadas; para que ajudemos a construir uma 
legislação e a elaborar critérios; para que possamos 
ajudar o Ministério Público, a Polícia, os Tribunais; e 
para que casos emblemáticos, irresolvidos possam 
ser resolvidos. 

Trabalharemos com muito abnegação e respeito, 
Sr. Presidente. E faço um registro de que a nossa pri-
meira atitude, V. Exª, certamente, lá estará conosco, 
será ir ao Conselho de Medicina, fazer a nossa pri-
meira visita ao Conselho, colocar esse instrumento à 
disposição – porque o Conselho tem os seus interes-
ses, como todas as classes de todos os lugares têm 
o interesse de ver problemas resolvidos – e pedir ao 
Conselho Nacional que coloque à disposição dessa 
CPI dois auxiliares, ou seja, dois assessores indica-
dos por eles, do próprio Conselho, para que compo-
nham conosco e nos ajudem na cruzada que faremos, 
de forma responsável, por este País. De maneira que 
agradeço à Casa por ter assinado, agradeço àqueles 
que tiveram a dignidade de manter suas assinaturas 
pelos Partidos que já fizeram a indicação.

O meu compromisso, Sr. Presidente, como Pre-
sidente dessa CPI, é que haveremos de responder à 
Nação brasileira, numa pauta absolutamente positiva 
da Mesa desta Casa, dos 81 Senadores.

Obrigado, Senador Wellington, por me ter permi-
tido o uso da palavra.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr. 
Presidente, V. Exª me permite um minutinho só, com 
relação a esse tema? Senador Wellington, poderia? 
Vou ser breve.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senador Magno Malta falou pela ordem e, pela or-
dem, não se permitem apartes. O Senador Wellington 
Dias está com a palavra. Se ele, que está na tribuna, 
quiser ceder um aparte a V. Exª, V. Exª poderá fazer 
um comentário, Senador João Costa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Concedo, com o maior 
prazer, Senador.

O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Senador 
Wellington Dias, muito obrigado pela gentileza. Com 
relação a essa CPI do Erro Médico, fui indicado para 
compor essa CPI. O que me preocupa, Sr. Presidente, 
é que vários casos são judicializados. Há casos citados, 
na petição, que já estão judicializados, com trânsito 
em julgado. Não podemos nos tornar e não podemos 
querer ser órgão corregedor do Poder Judiciário, nem 
do Ministério Público. Não vamos criar um conflito insti-
tucional gravíssimo. Então, é preciso distinguir bem as 
questões que estão judicializadas e definidas daquelas 
que não estão, porque, daqui a pouco, o CNJ não vai 
ceder, porque o corregedor do juiz é o CNJ, e não o 
Senado Federal. É apenas isso, um simples lembrete, 
Sr. Presidente. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Wellington Dias, com a palavra.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, como disse o Senador Magno Malta, em 
razão de definições sobre relator, enfim, estamos tra-
tando com V. Exª e inclusive com outros membros da 
Bancada. Até terça-feira, com certeza, teremos essa 
definição. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria 
aqui fazer alguns registros. Primeiro, gostaria de re-
gistrar, com alegria, a expansão dos serviços da pre-
vidência social no meu Estado, o Estado do Piauí. Em 
2009, o Deputado Federal Nazareno Fonteles, do meu 
Partido, o Partido dos Trabalhadores, indicou emenda 
de bancada ao Orçamento da União no valor de R$20 
milhões. Destes, R$12,6 milhões foram empenhados 
para a construção de 10 agências do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

Nesta sexta-feira – recebi hoje um convite do Mi-
nistro Garibaldi, do Governador do Piauí, que esteve 
ontem aqui –, estaremos com a Bancada federal do 
Piauí, com o Governo do Estado, com o Ministro Gari-
baldi, da Previdência, nosso colega Senador, inaugu-
rando agência nas cidades de Esperantina e Batalha, 
que, junto com agências de Luís Correia, Altos, Bar-
ras, Piracuruca, Miguel Alves, Canto do Buriti, José 
de Freitas e Cocal, foram contempladas com esses 
recursos da emenda, como eu disse, do Deputado 
Federal Nazereno Fonteles.

Esta emenda faz parte do Plano de Expansão 
das Agências do INSS no Piauí. Outras agências estão 
sendo construídas, também com recursos próprios. E, 
além dessas agências, o Parlamentar destinou emen-
da individual para a construção da agência do INSS 
na cidade de União.



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 09655 

Antes, a população se deslocava de uma cidade 
a outra para conseguir um benefício ou uma aposen-
tadoria. Perdia, às vezes, um dia inteiro para resolver. 
Agora, com essas novas agências, a população dessas 
cidades contempladas, como a das cidades vizinhas, 
terá um atendimento mais próximo, confortável e seguro.

Eu estive pessoalmente participando de algumas 
inaugurações, como em José de Freitas, e me alegro 
muito com outras cidades, que estão em fase de con-
clusão, como Altos e outras.

Uma emenda foi incluída ainda no governo Lula, 
e a Presidente Dilma está dando continuidade, através 
da construção dessas agências. É uma conquista tam-
bém dos trabalhadores, especialmente os trabalhado-
res rurais e trabalhadoras do meu Estado e do Brasil.

Parabéns aqui ao Superintendente Carlão, como 
é conhecido, do INSS no Piauí, em nome de quem 
parabenizo toda a equipe do INSS no Piauí e agra-
deço, de forma carinhosa, ao Ministro Garibaldi pela 
sua atenção.

Também registro, Sr. Presidente, em nome des-
ta Casa, as felicitações ao grande músico e também 
político brasileiro Gilberto Gil, que completou 70 anos, 
em 2012, e agora recebe homenagem em Brasília, 
com a Exposição GIL70, aberta ontem, dia 12, no 
Museu Nacional, do Conjunto Cultural da República, 
e vai até o dia 28 de abril, com fotografias, com os 
trabalhos desse importante artista que, além de tudo, 
foi Ministro da Cultura, teve importante trabalho em 
todo o Brasil. Destaco aqui a ideia do projeto Pontos 
de Cultura, para fazer com que a cultura chegasse a 
todo o Brasil, e o apoio que recebi, como Governador, 
nessa fase que estamos, trabalhando, agora, com a 
Ministra Marta Suplicy.

Também nessa visita, tivemos o privilégio de 
receber a presença dos artistas Rita Lee, Fernanda 
Torres, Francisco Bosco, Jorge Mautner, dentre outros. 

Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, tratar 
de um momento histórico que vivemos hoje, aqui, no 
Congresso Nacional, no Salão Negro, com a presen-
ça dos governadores de praticamente todos os Esta-
dos, com a presença do Presidente da Câmara e do 
Senado, dos Líderes dos partidos e parlamentares da 
Câmara e do Senado.

Veja que temos um grande desafio que é de tratar 
de mudanças que não só possam permitir as condições 
de viabilidade de Municípios que estão em dificulda-
des, de Estados que estão em dificuldades financeiras, 
mas, principalmente, fazer o Brasil crescer. O melhor 
caminho, a melhor receita para que a gente tenha as 
condições de aumento da capacidade de receita, de 
investimento, de Municípios e de Estados é o cresci-

mento do Brasil. É isso que é bom para o povo, gera 
emprego, renda e garante competitividade.

Desafiados pelo Presidente da nossa Casa, Se-
nador Renan, aqui combinado com todos nós Sena-
dores, tivemos a oportunidade de ouvir propostas. Os 
governadores se reuniram, tivemos uma reunião na 
nossa Bancada, com governadores do nosso Partido, 
tivemos a oportunidade de uma reunião no escritório 
do Governador Colombo, lá de Santa Catarina. Foram 
apresentados cinco pontos que considero relevan-
tes, importantes, que devemos considerar: primeiro, 
proposta de alíquota zero para o Pasep. A ideia é ter 
uma medida provisória que possa estabelecer uma 
alíquota zero para o Pasep. Qual é o argumento? É 
que a Constituição brasileira não permite que um Es-
tado, que um ente, que um nível da Federação possa 
tributar o outro, o Governo Federal tributar Estado e 
Município ou Estado tributar o Município. Enfim, isso 
eu considero fundamental.

Tivemos ainda, Sr. Presidente, a apresentação 
da proposta sobre a dívida. É considerada um avanço 
– o Governador Puccinelli a apresentou – a proposta 
apresentada pelo Governo, que estabelece um teto 
para as dívidas públicas de 7,5%, que é a Selic, e co-
loca o IPCA mais a cobrança de 4%. Mas foi apresen-
tada, também, a necessidade de uma flexibilização, 
Senador Rollemberg, para que possam os Estados e 
os Municípios ir a um banco – nacional ou estrangei-
ro – e ali tirar um financiamento no valor total da sua 
dívida, podendo alongar essa dívida, e ainda não ter 
os encargos elevados que herdaram lá atrás. Então 
eu considero isso muito importante. É um caminho 
que dá uma sinalização muito semelhante àquela que 
já estamos trabalhando aqui no Congresso Nacional.

Destaco, ainda, uma proposta apresentada pelo 
Governador Puccinelli. O Governador Eduardo Cam-
pos apresentou a proposta de tratarmos com priori-
dade, em nome dos governadores, a PEC nº 172, em 
que, para o Parlamento criar uma despesa, haveria 
necessidade de fixar uma receita. Eu vou além. Eu 
acho que há necessidade de ter a iniciativa da União. 
Eu fui governador e digo que, muitas vezes, o Parla-
mento, em nome de atender a determinados anseios 
que podem ser cobrados em cada Estado, terminam 
descarregando uma despesa acima da capacidade 
de determinados Estados e Municípios, sem fixar as 
receitas. Então, é algo que eu acho que temos de tra-
balhar aqui com todo carinho.

Destaco ainda uma proposta que, em nome dos 
governadores, foi apresentada pelo Governador Cid 
Gomes, tratando sobre a nossa missão aqui de ter 
regras sobre Fundo de Participação dos Estados e so-
bre Fundo de Participação dos Municípios. O relatório 
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do Senador Walter Pinheiro aponta um caminho, com 
uma transição que dá uma segurança, que começa a 
partir de um determinado patamar e faz com isso as 
compensações. Mas apresenta, hoje, nos blocos que 
nós temos da composição desses fundos, o imposto 
de renda de pessoa física – normalmente nós temos 
sobre o FPE – e o imposto de renda de pessoa jurídi-
ca. Há ainda outro bloco, que são os impostos sobre 
produtos – o IPI é o principal. Ele acrescenta a neces-
sidade de somar a esses dois blocos as contribuições, 
uma participação de Estados e Municípios sobre as 
contribuições. Coloca 13% para os Estados, 13,5% 
para os Municípios, respeitando a proporcionalidade. 

Claramente, nós estamos falando de PIS, Cofins, 
Contribuição sobre o Lucro Líquido, mas aí precisa ficar 
claro que é necessário o entendimento com a União. 
Trata-se de uma receita que hoje é exclusiva da União. 
Para que a gente tenha entendimento nesta Casa, é 
preciso uma iniciativa combinada com a União. A ideia 
é que possa se iniciar esse procedimento a partir de 
2014. Então, eu cito aqui esses temas como relevantes. 

Ainda foram apresentadas nesse encontro tam-
bém sugestões relacionadas às regras do pré-sal. O 
Senador Renan Calheiros informou que, hoje mesmo, 
ele encaminhou para publicação o resultado das vota-
ções que resultou na derrubada do veto. A Presidenta 
Dilma terá, a partir de amanhã, recebendo hoje, 48 ho-
ras para tomar a decisão, como manda a Constituição, 
de promulgar ou de devolver ao Congresso Nacional, 
para promulgação. 

Sobre a Medida Provisória nº 592, eu devo dizer 
que a minha interpretação, Senador Rollemberg, é 
que há necessidade de se trabalhar a prejudicialidade 
dessa medida provisória. Há necessidade da emissão 
de uma nova medida provisória. Por quê? Porque, com 
a derrubada do veto, se passa a ter na íntegra a lei, e 
ela estabelece como regra da distribuição uma forma 
genérica, aplicada em educação, em saúde etc., etc., 
para uma regulamentação de Estados, de Municípios 
e da própria União.

No que a Presidenta encaminhou – e tem eco 
nesta Casa, particularmente, sou favorável –, deve-
mos priorizar, já carimbando uma fatia. Ou ela quer 
que 100% dos royalties, enfim, sejam colocados para 
a educação. Então, há a necessidade de ser analisa-
do, do ponto de vista legal, se nós podemos trabalhar 
com a medida provisória que está apenas alterando 
ou se há necessidade da reedição. 

Mas eu quero aqui também dizer algo que eu tive 
a oportunidade de comentar com os governadores: 
senti falta de uma posição sobre o ICMS. Eu acho que, 
porque não chegaram a um consenso – outro tema 

que nós estamos tratando –, na próxima semana, os 
governadores voltarão aqui para as audiências.

Ontem tivemos a oportunidade de tratar aqui tam-
bém com os governadores que estavam aqui. Há uma 
divisão? Há uma divisão, mas há, pelo menos no que 
eu fiz de levantamento, uma ampla maioria compreen-
dendo o que deseja o Governo. É uma medida diferente 
da do FPE, que é algo específico da Federação, dife-
rente dessas outras aqui. Essa medida do ICMS tem a 
ver com a defesa do crescimento do Brasil. E aí quero 
chamar a atenção da população que nos acompanha. 

Nós estamos falando da possibilidade de reduzir 
num prazo compatível. São três medidas. Primeiro, o 
Governo reduz ICMS, reduz carga tributária, garante 
as condições de preços menores, coloca uma regra, 
uma regulamentação mais unificada. Hoje é um em-
baralhado, cada Estado tem não sei quantas leis, tem 
não sei quantos artigos – alguns lugares falam de 600 
artigos na legislação –, o que dificulta a vida do inves-
tidor. A ideia é ter uma regra mais simplificada, fazer 
uma mudança na área da prioridade que hoje existe 
na origem do produto para o destino do produto. Com 
isso, acaba-se a chamada guerra fiscal. 

Fui governador e dou aqui meu depoimento. Cla-
ramente, não tem mais eficiência a política do ICMS. 
Claramente. Na hora em que dou 100% de isenção, 
ou seja, a empresa que vier para o Piauí vai pegar 
zero de ICMS, São Paulo também dá. Então é um 
jogo neutro. Nessa hora, o que vale é quem tem mais 
população, mais consumidor, infraestrutura, logística 
mais adequada. 

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Wellington. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Concedo jazinho para V. Exª. 

Agora, se não tem mais essa regra do ICMS – 
e é para isso que usamos e reconheço que tivemos 
importantes instrumentos utilizados –, o que é fica no 
lugar? Nesse ponto, eu acho que temos que trabalhar 
a partir da proposta do Governo para melhorar a ideia 
do Fundo de Desenvolvimento Regional.

Hoje o Governo está propondo 4 bilhões de orça-
mentária, 12 bilhões de financiamento. Será que não 
é possível ter mais orçamentário? Acho que há ne-
cessidade de trabalharmos. Se uma empresa quer se 
instalar, precisa de uma rodovia que a ligue ao projeto, 
precisa de uma subestação, ela pode ter os recursos. 
Se houver necessidade de se tomar um financiamento, 
mas os encargos estão caros, poder subsidiar, inclusi-
ve entrar com capital, capitalizar a empresa com uma 
participação pública, como aconteceu durante muito 
tempo através do Finor, através da Sudene e de outros 
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instrumentos. Então eu acho que esse é um caminho 
que temos que trabalhar. 

Como é que ficam os benefícios dados? Há tam-
bém toda uma preocupação em proteger os investi-
dores que trabalharam. E, além disso, ainda há par-
ticularidades, há necessidade de melhorar, há várias 
sugestões. A região amazônica, por exemplo, coloca 
que teria uma situação muito ruim se houver uma re-
dução em relação ao patamar que tem hoje.

Por último, antes de passar ao Senador Rollem-
berg, o Fundo de Compensação tem a segurança de 
que não vai perder. O Governo está disposto a colocar 
o valor que for apresentado para um fundo. São R$8 
bilhões? Oito bilhões. São R$9 bilhões? Nove bilhões. 
O valor que for necessário. Algum Estado teve prejuí-
zo, algum Município? Ele poder se compensar a partir 
desse fundo. Nesse sentido, nesse particular, eu des-
taco aqui que o Governo é muito otimista, o Governo 
avalia que com essa posição vamos ter crescimento 
da economia. 

Aquilo de que os Estados, que os Municípios 
abrem mão de ICMS, na verdade, há lá uma cobrança 
apenas escritural porque não entra dinheiro em caixa. 
Avalia-se que é possível ter um crescimento já no pri-
meiro ano de R$35 bilhões em relação a toda a recei-
ta de ICMS hoje. Ainda assim, o Governo se dispõe 
a colocar um fundo de compensação e, naquilo que 
é apresentado na nota fiscal eletrônica, poder fazer. 

Enfim, o que digo aqui é que foi uma reunião im-
portantíssima e abre, com todo o subsídio recebido, 
condições para a gente completar as audiências e che-
garmos à fase de negociações e de votação. 

Senador Rollemberg, com imenso prazer, ouço 
V. Exª.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Muito obrigado, Senador Wellington Dias, nosso Líder, 
Líder do Bloco, quero cumprimentar V. Exª pelo tema 
que traz ao debate na noite de hoje e registrar que, efe-
tivamente, hoje o dia foi extremamente do Congresso 
Nacional brasileiro, cumprindo o seu papel de dialogar, 
de mediar e de buscar fortalecer a Federação brasileira. 
Esse papel o Congresso estava devendo à população 
e nós, hoje, demos um passo importante. Quero aqui 
parabenizar o conjunto de governadores pela capaci-
dade de construir uma agenda de consenso. É muito 
importante a gente começar por uma agenda que não 
tenha qualquer tipo de conflito entre os Estados e isso 
foi o que se conseguiu hoje. Eu quero registrar que, 
particularmente, fiquei muito impressionado com o 
dado trazido pelo Governador Cid Gomes, mostrando 
que, quando da Constituinte, nós tínhamos, no total de 
receitas da União, 77%; o Imposto de Renda e o IPI 
somavam 77%. Atualmente, somam apenas 45,5%, 

o que motivou os governadores a sugerirem, a partir 
de 2014, para que também não haja nenhuma mo-
dificação na previsão de receita da União para este 
ano, acrescentar no bolo a ser distribuído para o FPE 
e para o FPM, modificando os percentuais para 13%, 
para os Estados, e 13,5%, para os Municípios, como 
V. Exª disse aqui, também as contribuições advindas 
da COFINS e da Contribuição Sobre Lucro Líquido. 
Entendo que esse é um caminho apontado e que 
depois devem-se ajustar exatamente os percentuais, 
mas pode contribuir para uma maior tranqüilidade dos 
Estados. Quero registrar também, manifestar minha 
satisfação pelo apoio de todos os governadores ao 
projeto de resolução que apresentei nessa segunda-
-feira, que tem como objetivo ampliar a capacidade 
de investimento dos Estados brasileiros. Nós tivemos 
momentos importantes no estímulo ao consumo, para 
conter a crise econômica. É importante registrar que 
as medidas de desoneração tributária tomadas pelo 
Governo para enfrentar a crise criam impactos posi-
tivos, mas também criam impactos negativos, já que 
beneficiam apenas alguns setores da economia, por 
exemplo, os automóveis, e a indústria automobilística 
está concentrada fortemente no Sudeste, mas com 
isso também reduz os recursos, o bolo de recursos a 
ser distribuído pelos demais Estados. Como os Esta-
dos têm sido, nos últimos anos, os entes da Federa-
ção que mais têm contribuído para os investimentos, 
nós apresentamos essa proposta, que não mexe na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não amplia 
o endividamento dos Estados, que continua limitado 
a 200% da receita corrente líquida, mas permite um 
fluxo maior nos anos de 2013 e 2014, ampliando a 
possibilidade de endividamento para investimentos 
em infraestrutura urbana e rural, especialmente inves-
timentos na área de educação, saúde, segurança, meio 
ambiente e mobilidade urbana, com isso ampliando 
em muito a capacidade de investimento nos Estados. 
Esse é um dos grandes desafios brasileiros. Esse um 
bom investimento, porque vai contribuir para garantir 
as condições de sustentabilidade da nossa economia 
e do crescimento da nossa economia, que, como V. 
Exª disse, o maior benefício que todos podemos ter 
é o crescimento da economia brasileira. Portanto, eu 
quero cumprimentar V. Exª, como Líder, e dizer que 
nós temos que dar continuidade a essa agenda posi-
tiva buscando construir um ambiente de diálogo e de 
consensos no Congresso Nacional brasileiro.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
é que agradeço a V. Exª, e inclusive quero aqui para-
benizar e dizer o quanto é importante a proposta que 
V. Exª apresentou. 
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Veja que nós temos hoje ainda regras feitas numa 
conjuntura que não tinha nada a ver com a conjuntura 
atual, uma conjuntura lá atrás onde se freava pratica-
mente os pedidos de empréstimos. Por quê? Porque 
nós tínhamos ali uma situação em que quando se fez 
a consolidação das dívidas, em 1997, 1998, a dívida 
saltou para 10 vezes o seu tamanho, porque havia 
muitas dívidas que muitas vezes saiam do controle; 
foi um lado importante da Lei de Responsabilidade 
Fiscal que passamos a ter toda a dívida consolidada.

E qual é o problema? É que se pagou – hoje 
mesmo o Governador Puccinelli dizia lá: olha, eu tinha 
uma dívida que era de 2,5 bilhões, paguei 7 bilhões e 
estamos devendo 5 bilhões. Então, essa é a realidade 
desses encargos insuportáveis. Assim, a mudança de 
regras, como propõe o Senador Rollemberg, que per-
mita ampliar a capacidade de endividamento e a capa-
cidade de pagamento, faz com que a gente aumente 
a capacidade de investimentos. São Estados, são Mu-
nicípios espalhados, descentralizados, que passam a 
investir em todo o Brasil e por isso têm o nosso apoio.

Aliás, quero dizer aqui que o próprio Governador 
Tião Viana se posicionava; o Prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, que também esteve hoje, também 
citava essa mesma situação. O Tião Viana inclusive 
dizia que na regra do FPE o ideal era pegar o ano 
de 2011 como referência. Por quê? Porque o ano de 
2012 foi um ano altamente prejudicado com queda de 
receitas em razão da conjuntura nacional, dentro da 
conjuntura mundial.

Então, Sr. Presidente, o que eu quero aqui, na 
mesma linha do Senador Rollemberg...

(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –…é 

dizer que eu acho que foi um passo. A Casa da Fede-
ração fez hoje um momento típico do processo fede-
rativo. Eu acho que esse é o papel do Senado Federal: 
discutir alternativas para todo o Brasil. Ninguém quer 
aqui aprovar qualquer regra que venha a inviabilizar 
qualquer uma das unidades da Federação. É preciso 
que as parte se sentem à mesa – a União, os Estados 
e o Congresso Nacional –, como fizemos, e, no diálogo, 
encontrar uma solução. E nisso, com certeza, estare-
mos juntos todos que compõem aqui o Senado Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Wellington Dias, só permita que eu 
diga que o Governador Tarso Genro só não participou 
da reunião pela morte da sua Secretária de Estado, a 
companheira Márcia Santana. O Senador Tarso Genro, 
que recentemente, numa reunião com a Presidenta, 
falou em nome dos Governadores. Justifico porque te-

nho certeza de que, se nada tivesse acontecido, ele 
não teria retornado ao Estado.

Passamos a palavra ao Senador Wilder Morais. 
V. Exª também dispõe do tempo de 20 minutos, com 
a tolerância da Mesa, se for necessário.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Senador Paim, pela ordem. Consulto V. Exª se 
eu sou o próximo inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª é o próximo, como líder. Um inscrito e um 
líder. Em seguida, o Senador Flexa falará após V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Paim.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
de começar homenageando a Igreja Católica, a maior 
instituição de caridade do Planeta. Há dois mil anos 
as obras sociais da Igreja Católica ajudam os mais 
necessitados. 

No Brasil, as Santas Casas de Misericórdia são 
responsáveis por 1/3 de todo o atendimento da saú-
de pública. Hoje, a Igreja Católica escolheu um novo 
Papa, um vigário de Cristo, o Cardeal argentino Jorge 
Mario Bergoglio, o Papa Francisco. Desejo sorte ao 
novo Papa. Que Deus esteja com ele e com todos nós.

Passo ao discurso. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes 

e telespectadores do Rádio e da TV Senado, no ano 
passado tivemos eleições municipais. Foi um período 
rico para a vida pública e social do País, já que os can-
didatos puderam debater ideias e formular propostas 
que possam vir ao encontro dos anseios da sociedade.

Neste momento começamos a rediscutir nesta 
Casa o novo Pacto Federativo. No dia de hoje foi re-
alizada uma reunião suprapartidária com os Gover-
nadores e Parlamentares, onde tentamos encontrar 
mecanismos para redefinir as regras básicas do Pacto 
Federativo. Seguindo essa mesma linha, nossa agenda 
legislativa prevê temas de relevância, como a mudança 
do indicador das dívidas públicas dos Estados e dos 
Municípios, as novas regras de rateio dos Fundos de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal.

Srs. Senadores, fiz uma pequena introdução ape-
nas para situar o tema do meu pronunciamento, que 
diz respeito à necessidade de fortalecer os Municípios 
brasileiros, a maioria deles frágeis do ponto de vista 
fiscal e financeiro.

Desde o início do meu mandato definimos mu-
nicipalismo como minha principal vertente de traba-
lho. Ao fazê-lo, me inspirei nas palavras do saudoso 
Dr. Ulisses Guimarães: “as necessidades básicas do 
homem estão nos Estados e nos Municípios, e neles 
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deve estar o dinheiro para atendê-las. A federação é 
a governabilidade, a governabilidade da nação passa 
pela governabilidade dos Estados e dos Municípios”.

Sr. Presidente, o problema do pacto federativo bra-
sileiro vem de longe, começa mesmo em sua gênese. 
Enquanto na Europa o processo se deu debaixo para 
cima, a partir das antigas cidades-estados, o Brasil foi 
à Coroa Portuguesa, que, para facilitar a administração 
da colônia recém descoberta, dividiu o território em 
capitanias hereditárias, hoje base dos atuais Estados 
federados e que, ao longo desses anos da nossa his-
tória, formaram-se os 5.570 Municípios.

Essa explicação histórica, uma verdadeira dis-
torção do ponto de vista administrativo e financeiro, 
aprofundada com a Constituição de 1988, definiu o Mu-
nicípio como principal provedor dos serviços públicos. 

Veja, por exemplo, o caso da saúde. Em 1986, 
os Municípios possuíam 43 mil servidores, e apenas 
grandes capitais tinham hospitais e outros serviços 
de atendimento. Hoje todas as cidades assumiram a 
gestão da atenção básica da saúde pública, algumas 
até prestam serviço de média e alta complexidade. 
Enquanto as cidades aumentavam seus quadros de 
funcionários na área da saúde, passando de 43 mil 
para 832 mil servidores, a União reduziu seu número 
de servidores, nessa mesma área de 250 mil para 108 
mil servidores.

Na educação a situação não é diferente. No ano 
de 1987, os Municípios possuíam 40% da matrícula 
do ensino fundamental.

Vinte anos depois, em 2007, esse número supera 
60% das matrículas, ou seja, as cidades assumiram 6 
milhões de novos alunos, inclusive, tendo de construir 
mais de 200 mil novas salas de aulas.

Embora tudo isso seja muito louvável, devemos 
fortalecer os Municípios, financeiramente, pelas suas 
novas atribuições que na Constituição de 1988 lhes 
foram atribuídas.

E esse resultado todos nós já conhecemos: todos 
os anos, os prefeitos fazem uma verdadeira romaria 
a Brasília, de pires na mão, para pedir socorro ao Pa-
lácio do Planalto.

Ora, isso é uma incoerência tremenda. A Senado-
ra Ana Amélia, aqui mesmo neste plenário, em recente 
pronunciamento, nos trouxe um dado estarrecedor: os 
Municípios brasileiros gastaram R$19 bilhões, no ano 
de 2011, para oferecer serviços à população que, por 
lei, deveriam ser custeados pela União e pelos Esta-
dos. Dezenove bilhões de reais. Eu disse R$19 bilhões! 
Esse foi o recurso com que os Municípios arcaram no 
lugar do Estado e da União. Isso é um desequilíbrio 
enorme nas finanças públicas municipais. É por esse 
motivo, Sr. Presidente, que devemos reorganizar as 

atribuições de cada ente federado, valorizando os Mu-
nicípios da forma como eles merecem.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite-
-me um aparte, Senador Wilder?

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 
Sim?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 
Sim, Senador, um aparte.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador 
Wilder, V. Exª faz na noite de hoje um pronunciamen-
to da maior importância. Traz aqui ao conhecimento, 
através da TV Senado e da Rádio Senado, não só ao 
Estado que tão bem V. Exª representa aqui no Senado 
Federal, que é o Estado de Goiás, mas é um assunto 
que diz respeito a todo o Brasil. Ainda hoje, na reunião 
da Mesa, aprovamos um requerimento da Senadora 
Vanessa Grazziotin pedindo informações ao Ministério 
da Fazenda a respeito da situação dos Municípios do 
Amazonas que estão no Cauc – Serviço Auxiliar de 
Informações para Transferências Voluntárias, ou seja, 
impedidos de tomarem, Senador Paim, financiamentos 
ou transferências até voluntárias. A informação é que, 
no Brasil hoje, dos mais de 5.500 Municípios, 2/3 (dois 
terços) deles, 66% estão inadimplentes por algum mo-
tivo, ou seja, não podem acessar financiamentos, nem 
emendas federais, nem do próprio Estado. Os Estados 
que têm o maior número de inadimplência, dos 66%, a 
média do Brasil, lamentavelmente, são os Estados do 
Amazonas, do Pará e de Pernambuco, que chegam a 
ter 90%, Senador Paim, dos Municípios em situação 
de inadimplência. Ora, isso se deve a quê? Ao esgar-
çamento do pacto federativo. A União, como V. Exª tão 
bem colocou no seu pronunciamento, concentra mais 
de 60% das receitas e transfere aos Municípios e aos 
Estados algo em torno de 30% dessas receitas, o que 
é insuficiente. Isso para os cidadãos dos Municípios 
que habitamos. O Estado já é um ente imaginário; a 
União, então, muito mais ainda. Mas é lá no Município 
que se tem de dar atendimento de saúde, de educa-
ção, de segurança, de infraestrutura, nos Municípios 
e nos Estados. Para isso, é preciso que haja vontade 
política. Sem vontade política a Presidenta Dilma não 
pode fazer o que fez com a questão dos royalties do 
petróleo: lavar as mãos, como Pôncio Pilatos, como 
se não fosse responsabilidade do Presidente, como 
líder maior da nação, administrar o processo e fazer, 
efetivamente, a revisão do pacto federativo. Então, é 
isso o que todos nós temos de assumir como compro-
misso. Estamos próximos de um embate eleitoral, no 
ano de 2014. Os hoje falados candidatos, pré-candi-
datos a Presidente, todos eles empunham a bandeira 
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da revisão do pacto federativo. Todos esses projetos 
hoje foram discutidos – e muito bem discutidos. Vou 
fazer referência, quando subir à tribuna, à reunião dos 
governadores que ocorreu, hoje pela manhã, aqui no 
salão negro. Diz respeito ao pacto federativo, à ques-
tão da revisão das dívidas, do indexador das dívidas 
dos Estados, à questão do FPE, a questão do ICMS, 
os projetos que estão em tramitação na Casa, aqui 
no Senado, nas Comissões e que virão ao plenário. 
Já no dia 19, nós vamos aprovar as novas alíquotas 
do FPE. Está pautado pelo Presidente Renan. E V. Exª 
traz o assunto à reflexão de todos nós e, em especial, 
dos brasileiros que assistem V. Exª e ouvem V. Exª por 
meio do serviço de comunicação do Senado. E é bom 
que os assessores da Presidenta Dilma possam levar 
a ela a reflexão de V. Exª, para que nós possamos, 
efetivamente, de uma vez por todas, fazer justiça para 
com os Municípios e com os Estados da Federação 
brasileira. Parabéns a V. Exª.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 
Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

A fim de contribuir nesse processo de reforma do 
pacto federativo, apresentei, no final do ano passado, 
duas propostas de emenda à Constituição. A primeira, 
de número 68/2012, veda à União a possibilidade de 
instituir isenções de impostos de sua competência, cuja 
arrecadação seja repartida com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, sem a proporcional compen-
sação financeira a esses entes.

A outra PEC que apresentei é a de número 
69/2012, que tem por objetivo aumentar as transfe-
rências da União por meio do Fundo de Participação 
dos Municípios, elevando o percentual de partilha dos 
atuais 22,5% para 27,5%.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Wilder, V. Exª me concede um aparte?

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 
Sim.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Quero cumprimentar V. Exª pelo tema que traz, o mes-
mo tema que motivou o Senador Wellington Dias, ou 
seja, essa reflexão, essa preocupação que todos os 
Senadores hoje têm – e V. Exª, como representante do 
Estado de Goiás, um Estado importante –, de garantir 
melhores condições para o desenvolvimento dos seus 
Estados. No que se refere à nossa Região Centro-Oes-
te, nós temos que reconhecer que, desde o Governo 
do Presidente Lula, com a implementação agora pela 
Presidenta Dilma, a Sudeco vem se transformando num 
instrumento importante do desenvolvimento regional. 
Tivemos uma modificação importante para o Distrito 
Federal e para toda a Região Metropolitana do Distrito 
Federal no Estado de Goiás, representado por V. Exª, 

no sentido de alterar a regra que limitava em 20% os 
recursos do FCO para atividades de comércio e serviço. 
Ora, a economia do DF e dessa região metropolitana é 
majoritariamente sustentada pela atividade de comércio 
e serviços. E nós estávamos perdendo grande parte 
dos recursos em função dessa limitação. Só para que 
V. Exª tenha uma ideia, o Distrito Federal e todos os 
Municípios da Ride, tiveram, no ano de 2012, R$250 
milhões para financiar atividades de comércio e ser-
viços e terão agora, em 2013, R$500 milhões. Neste 
momento – acabei de receber um telefonema do Pre-
sidente da Sudeco –, a Sudeco criou o FCO Itinerante, 
que vai às cidades do entorno do Distrito Federal, da 
região metropolitana, para explicar como os pequenos 
empresários acessam os recursos do FCO. Estão mais 
400 pequenos empresários do Novo Gama reunidos, 
neste momento, com o Presidente da Sudeco, Marcelo 
Dourado, e mais representantes do Banco do Brasil e 
da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás, 
buscando democratizar as informações para que es-
tas pessoas possam acessar o FCO. Amanhã, o FCO 
Itinerante estará na cidade de Valparaíso e, ao longo 
das semanas, em outras cidades da região metropoli-
tana. É importante registrar também que agora, duas 
semanas atrás, com o apoio de toda a bancada do 
Centro-Oeste, aprovamos também o FDCO, o Fundo 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, um fundo com 
outras características: para grandes investimentos em 
infraestrutura e logística na Região Centro-Oeste, re-
gião de grande dinamismo econômico, mas que tem, 
como, aliás, todas as regiões do País, carência em 
investimentos em infraestrutura e logística. Tudo isso 
faz parte de um esforço de promoção do desenvolvi-
mento regional e, ao mesmo tempo, para que o Brasil 
crie condições para voltar a crescer de forma susten-
tável. Portanto, quero parabenizar V. Exª pelo pronun-
ciamento de faz, pelas preocupações que traz e pelas 
iniciativas que apresenta, buscando contribuir para o 
desenvolvimento do Estado de Goiás. Eu fico muito 
feliz, porque tive a honra de receber da Assembleia 
Legislativa de Goiás o título de cidadão goiano. Eu já 
me sentia, por afeição, mas agora também por essa 
honraria, um pouco goiano. Muito obrigado, Senador.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 
Obrigado, Senador Rollemberg.

Caso esse percentual estivesse em vigor, já em 
2011, as transferências extras às prefeituras seriam 
da ordem de R$14 bilhões, segundo a Confederação 
Nacional dos Municípios. Ainda na mesma linha de 
contribuir para o fortalecimento dos Municípios e para 
o aperfeiçoamento da gestão pública, apresentei um 
projeto de lei com o objetivo de tornar obrigatória a 
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criação de uma equipe de transição entre os titulares 
do Poder Executivo.

Esse projeto nasceu das conversas que man-
tive com mais de 150 prefeitos eleitos no Estado de 
Goiás, que, aflitos, procuraram o nosso gabinete para 
que pudéssemos encontrar uma solução e evitar um 
grande problema:

A paralisação dos serviços públicos toda vez que 
ocorre a troca de governo, sobretudo quando vence 
um adversário político.

Entendo que isso é fundamental para que o can-
didato eleito assuma o cargo conhecendo a realidade 
do seu Município, de maneira que possa adotar me-
didas concretas para pôr em prática o seu programa 
de governo.

Além disso, evitaríamos situações constrange-
doras, como vários prefeitos estão vivenciando, de 
contarem com recursos liberados pelo governo e não 
poderem utilizá-los.

É o caso de 181 Municípios goianos, que pos-
suem algum tipo de restrição que os impede de ce-
lebrar convênios com a União. Como disse o nosso 
Senador Flexa Ribeiro, há pouco, sobre os Estados 
do Amazonas e do Pará.

Isso não é só em Goiás! De acordo com dados da 
Confederação Nacional dos Municípios, 3.588 cidades 
apresentam algum tipo de irregularidade.

Isso equivale a 64,4% de todos os Municípios do 
País. E se temos esse cenário em todos os Estados é 
sinal de que alguma coisa não vai bem!

Então, Srs. Senadores, não adianta o governo 
vir aqui anunciar um “pacote de bondades” de R$66,8 
bilhões para os Municípios, se a maior parte deles não 
consegue ter acesso a esses recursos.

É por isso que precisamos urgentemente refor-
mar o pacto federativo, para promover o necessário 
equilíbrio da Federação brasileira

Conto com o apoio de V. Exªs para aprovar esses 
projetos, porque entendo serem fundamentais para o 
País e para a sobrevivência da Federação.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Wilder Morais, antes de V. Exª sair da tribu-
na, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. 
Vir no dia apropriado, no dia em que todos os gover-
nadores se reúnem para discutir o pacto federativo. E 
V. Exª comentava comigo aqui que, independente da 
vinda deles, V. Exª já tinha preparado esse discurso 
para esse dia. Mostra que V. Exª está em sintonia com 
os interesses da Nação. 

Parabéns pelo debate e também por defender 
os Municípios. 

V. Exª, como eu, é municipalista. Parabéns! Está 
no caminho certo. Tenho certeza de que V. Exª ainda 
fará grandes pronunciamentos nesta Casa e eu talvez 
tenha a alegria de estar presidindo no momento de seu 
pronunciamento, um pronunciamento tranquilo, como 
falávamos aqui, não atacando ninguém, mas defenden-
do causas, não coisas. Parabéns pelo pronunciamento!

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 
Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Senador Vital do Rêgo 
para integrar, como titular, a Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, em substituição ao Senador Casildo 
Maldaner, nos termos do Ofício nº 114, de 2013, da 
Liderança do Bloco da Maioria.

É o seguinte o ofício:

OF. GLPMDB nº 114/2013

Brasília, 13 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência, nos termos regimentais, a indicação 
do Senador Vital do Rêgo – PMDB/PB, como titular, 
para compor a Comissão de Infraestrutura – CI, em 
substituição ao Senador Casildo Maldaner – PMDB/SC.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra agora, como Líder do PSB, 
ao nobre Senador por Brasília, Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obri-
gado, Senador Paulo Paim.

Quero cumprimentar V. Exª, cumprimentar meus 
colegas Senadores e Senadoras, os telespectadores 
da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, os jor-
nalistas aqui presentes e quero, com muita alegria, 
Senador Paim, como católico, registrar a escolha do 
novo Papa, o cardeal Jorge Mario Bergoglio, a partir 
de hoje Francisco I, que vai liderar a Igreja Católica 
em todo o mundo, que reúne mais de um bilhão de 
fiéis, de seguidores.

É uma alegria muito grande a própria escolha do 
nome, sabemos inspirado em São Francisco, que sim-
boliza a humildade, simboliza o respeito e a harmonia 
com o meio ambiente. E, portanto, já traz, pela própria 
escolha do nome, uma mensagem bastante alvissa-
reira para os católicos de todo o mundo.

Sr. Presidente, é a primeira vez – e isto também 
deve ser motivo de regozijo – que temos a escolha de 
um Papa latino-americano. Isto não é pouca coisa, isto 
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representa um avanço importante, uma aproximação 
da Igreja de um continente que tem milhões e milhões 
de fiéis. É claro que gostaríamos muito e torcemos 
muito pelos cardeais brasileiros. Tivemos um, aqui, 
em Brasília, muito querido, que atuou aqui no Distrito 
Federal por muitos anos, Dom João Braz de Aviz, mas 
estamos, como católicos, felizes com a escolha de um 
Papa latino-americano.

É importante registrar que seu discurso foi sem-
pre denunciando a pobreza e a corrupção. Com ape-
nas 37 anos, foi o chefe dos jesuítas em seu país, a 
Argentina, e, como disse, se distinguiu pela luta contra 
a pobreza, contra a exploração de trabalhadores clan-
destinos e imigrantes, contra a injustiça social, contra 
a violência, contra o álcool e contra as drogas. É um 
homem simples. Andava de ônibus na sua cidade, mo-
rava numa casa simples.

Para registrar esse pensamento, esse compromis-
so de combater a pobreza, vou aqui registrar algumas 
frases do novo Papa Francisco I: 

Imoral, injusta e ilegítima dívida social. 
Os direitos humanos são violados não apenas 
com o terrorismo, a repressão e os assassi-
natos, mas também pela existência de con-
dições de extrema pobreza e de estruturas 
econômicas injustas que originam as grandes 
desigualdades. 
É importante destacar que a máxima obra de 
caridade é a evangelização, ou seja, o servi-
ço da Palavra.

Portanto, Sr. Presidente, aqui está uma mani-
festação clara de que temos um Papa comprometido 
com os mais pobres, comprometido com os excluídos. 
Certamente, isso alegra os corações de todos os ca-
tólicos em todo o mundo.

Quero aproveitar a oportunidade para registrar 
a saudação da CNBB ao novo Papa. Diz a saudação:

“Bendito o que vem em nome do Senhor!” (Sl 
118,26)
Tomada pela alegria e espírito de comunhão 
com a Igreja presente em todo o mundo, a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB 
eleva a Deus sua prece de louvor e gratidão 
pela eleição do novo Sucessor de Pedro, Sua 
Santidade Francisco I. 
O tempo e as circunstâncias que antecederam 
a eleição de Francisco I ajudaram a Igreja a vi-
ver intensamente a espiritualidade quaresmal, 
rumo à vitória de Cristo celebrada na Páscoa 
que se aproxima.
O momento é de agradecer a bondade de Deus 
pela bênção de um novo Papa que vem para 

guiar os fieis católicos na santidade, ensiná-los 
no amor e servi-los na humildade.
A eleição de Francisco I revigora a Igreja na 
sua missão de “fazer discípulos entre todas as 
nações”, conforme o mandato de Jesus [cf. Mt 
28,16]. Ao dizer “Sim” a este sublime e exigente 
serviço, Sua Santidade se coloca como Pedro 
diante de Cristo, confirmando-Lhe seu amor 
incondicional para, em resposta, ouvir: “Cuida 
das minhas ovelhas” [cf. Jo 21,17].
Nascido no Continente da Esperança, Sua 
Santidade traz para o Ministério Petrino a ex-
periência evangelizadora da Igreja latino-ame-
ricana e caribenha.
A expectativa com que o mundo acompanhou 
a escolha do Sucessor de Pedro revela o quan-
to a Igreja pode colaborar com as Nações na 
construção da paz, da justiça, da igualdade e 
da solidariedade. 
Ao novo Papa não faltará a assistência e a 
força do Espírito Santo para cumprir esta mis-
são e aprofundar na Igreja o dom do diálogo, 
em uma sociedade marcada pela pluralidade 
e pela diversidade, e o compromisso com a 
vida de todos, a partir dos mais pobres, como 
nos ensina Jesus Cristo.
Ao saudá-lo no amor de Cristo que nos une e 
na missão da Igreja que nos irmana, assegura-
mos-lhe a obediência, o respeito e as orações 
das comunidades da Igreja no Brasil, para que 
seja frutuoso o seu Ministério Petrino. 
Com toda a Igreja, confiamos sua vida e seu 
pontificado à proteção da Virgem Maria, mãe 
de Deus e mãe da Igreja.
Bem-vindo, FranciscoI! A Igreja no Brasil o 
abraça com amor!
Dom Belisário José da Silva Dom Leonardo 
Ulrich Steiner
Arcebispo de São Luis Bispo Auxiliar de Brasília
Vice Presidente da CNBB Secretário–Geral 
da CNBB

Portanto, está aqui o registro da saudação da 
CNBB ao novo Papa.

Aproveito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
para cumprimentar V. Exª, Senador Paulo Paim, que 
tem lutado com afinco pela aprovação do Estatuto da 
Juventude – promoveu esta semana uma audiência pú-
blica sobre o Estatuto da Juventude –, e para também 
saudar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
pela escolha do tema da Campanha da Fraternidade 
este ano: “Fraternidade e Juventude”.

O Brasil terá o privilégio de ser o primeiro País a 
ser visitado pelo novo Papa, quando da realização do 
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Encontro Mundial da Juventude, este ano, na cidade 
do Rio de Janeiro.

É a segunda vez, em 50 anos, que a Campanha 
da Fraternidade coloca a juventude no foco das dis-
cussões com este tema: Fraternidade e Juventude. A 
escolha se deve à realização da Jornada Mundial da 
Juventude, evento internacional organizado pela Igreja 
Católica, que deverá reunir, em julho, jovens do mundo 
inteiro, com a presença do novo Papa. Quero parabe-
nizar a CNBB pela pertinência na escolha do tema. 

Hoje, os jovens são mais de 25% da população 
brasileira. Mais de 50 milhões de pessoas que vivem 
num contexto de muita pressão e de mudança, não 
só pela dinâmica acelerada do fluxo de novas infor-
mações e valores, mas também pela construção de 
um novo tipo de protagonismo de inserção na vida 
pública, no exercício da cidadania. Ao mesmo tempo, 
são a face mais exposta e o elo mais frágil na crise da 
violência no País. 

Segundo dados da Vigilância de Violências e 
Acidentes do Sistema Único de Saúde, Viva/SUS 
2008/2009, o Brasil tem o homicídio como principal 
causa de morte entre jovens. Esse é um dado triste, 
lamentável, que precisa ser modificado. 

Dados divulgados pela Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da República, pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), pelo Obser-
vatório de Favelas e pelo Laboratório de Análises da 
Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
em dezembro de 2012, mostram que boa parte desse 
número de homicídios acontece, Senador Flexa, ainda 
na adolescência.

De acordo com o Índice de Homicídios na Ado-
lescência, criado em 2007 por essas instituições, o 
número de mortes entre jovens de 12 a 18 anos vem 
aumentando consideravelmente nos últimos anos. Para 
cada mil adolescentes, quase 3, ou seja, 2,98 são as-
sassinados por ano. Esse índice, em 2009, era de 2,61. 
Entre as principais causas de homicídio está o conflito 
com a polícia. E o estudo aponta uma expectativa pre-
ocupante: até 2016, um total de 36.735 adolescentes 
poderão ser vítimas de homicídio. 

E essas mortes têm ainda um agravante: atingem, 
em sua maioria, jovens negros.

Segundo diagnóstico apresentado ao Conselho 
Nacional de Juventude (Conjuve) pelo Governo Fede-
ral, baseado no DATASUS do Ministério da Saúde e no 
Mapa da Violência de 2011, eram negros 74,6% dos 
jovens, entre 15 e 29 anos, vítimas de homicídio em 
2010. Esse dado é intolerável e precisa ser modificado.

Os dados mostram que nossos jovens estão mor-
rendo, e é preciso aproveitar cada momento em que 
somos provocados a um debate profundo, não apenas 

sob a perspectiva de políticas públicas, mas também 
sob a perspectiva mais simbólica, cultural mesmo, que 
diz respeito a hábitos e valores transmitidos de geração 
a geração. E a Igreja e a religião têm um papel muito 
relevante e estratégico para essa mudança.

A Igreja, que, em sua formação humana, estimula 
a defesa da vida, tem incentivado, em suas paróquias 
e nos grupos de base, importantes debates para a 
defesa da vida da juventude.

Os jovens são atores estratégicos para o projeto 
de desenvolvimento do nosso País, e apenas o inves-
timento maciço em educação e ações de conscienti-
zação e de formação para a cidadania podem garantir 
o futuro que queremos para o Brasil.

Ouço, com muita alegria, o Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador 

Rodrigo Rollemberg, V. Exª traz, aqui e agora, nesse 
seu pronunciamento, votos de aplauso e congratula-
ções pela escolha do novo Papa. Farei também, logo 
após V. Exª, um pronunciamento, que encaminharei à 
Mesa, nesse mesmo sentido. Nós fomos hoje abenço-
ados, Senador Paim, com a escolha do novo sucessor 
de Pedro no comando da Igreja no mundo. E a esco-
lha recaiu, como V. Exª tão bem colocou, num jesuíta, 
num franciscano, que escolheu se denominar Papa 
Francisco I. Com muita humildade – todos nós vimos 
pelas TVs do mundo inteiro –, o Papa Francisco I fez 
a sua primeira aparição com uma cruz de madeira, 
que é característica dos franciscanos, dos jesuítas. 
Então, quero também me associar a V. Exª, à CNBB, 
aos católicos do mundo inteiro, neste momento em 
que a Igreja Católica tem o novo Papa. E que Deus 
o ilumine e o abençoe na condução dos destinos de 
todos os católicos do mundo! V. Exª também colocou, 
com propriedade, que o Brasil será um dos primeiros 
países a ser visitado pelo Papa Francisco I, quando 
vier aqui ao Encontro Mundial da Juventude, agora em 
julho próximo, no Rio de Janeiro. Isso trará, além de 
termos, pela primeira vez na história da Igreja, um Papa 
latino-americano, uma aproximação muito grande com 
o Brasil, que é o maior país católico do mundo tam-
bém. Quero dizer que me associo ao pronunciamento 
de V. Exª, neste dia que, para todos nós católicos, é 
de suma importância – temos um novo Papa. Que ele 
seja abençoado e abençoe a todos nós, brasileiros!

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

E, dando continuidade, Sr. Presidente, os jovens 
lidam, cada vez mais, com múltiplas e complexas redes 
de conhecimento e informações, além de atuarem com 
ferramentas poderosas de comunicação e socializa-
ção. São pessoas cada vez mais esclarecidas e mais 
atuantes, numa relação mais ativa com a própria vida 
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e com o mundo. Por isso, cada vez mais, precisam ser 
inseridos na agenda do desenvolvimento, não apenas 
como sujeitos de direito, mas como protagonistas de 
um novo tempo.

Tempo de um País com menos desigualdades 
sociais, com desenvolvimento integral da condição 
humana, em que se insere a espiritualidade, não ape-
nas pelo caminho eclesial, mas pela conexão profunda 
com o sentido sagrado da vida. Sentido buscado por 
diversas religiões, que precisam evoluir no caminho 
da tolerância, da generosa convivência e respeito à 
diversidade de credos, de expressões e forma de se 
ritualizar a relação com o mundo divino. Um novo tem-
po de justiça, de revelação de tudo o que precisa ser 
abandonado, transformado, renovado, porque um de-
safio como este por que passa hoje o Vaticano não sig-
nifica uma ameaça a um patrimônio cultural e religioso 
que foi e continua sendo um patrimônio fundamental 
para a nossa civilização, mas, sim, uma oportunidade 
de crescimento. 

Todas as dificuldades que enfrentamos são, prin-
cipalmente, novas possibilidades, chances de renova-
ção, de aprendizado, de crescimento.

E a juventude de todo o mundo, especialmente 
os jovens brasileiros, tem cultivado essa abertura, esse 
desejo de aprender e de crescer, esse olhar renovado 
diante da vida.

Por isso, serão cada vez mais essenciais no pro-
cesso de mudança, de renovação que o mundo pre-
cisa viver para não sucumbir a um sistema falido de 
produção e consumo, baseado exclusivamente nas 
aparências, no valor exacerbado da felicidade pelo que 
se tem e não pelo que se é; baseado na visão míope 
do crescimento a qualquer custo, sem compromisso 
com o humano, com o direito que toda pessoa deve 
ter, não apenas à sobrevivência, mas à vida digna; 
um modelo ainda baseado na destruição desenfrea-
da do meio ambiente, da imensa biodiversidade que 
sustenta não apenas a nossa existência, mas o nosso 
bem-estar no mundo.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
faço hoje esse registro, congratulando-me com a ini-
ciativa da CNBB, renovando os meus compromissos, 
já registrados por diversas vezes nesta tribuna, de dar 
maior celeridade na consolidação dos marcos legais 
pela juventude, especialmente as propostas da 1ª e 
da 2ª Conferência da Juventude, como o Estatuto da 
Juventude e o Plano Nacional de Juventude, que há 
anos tramitam nesta Casa, com a convicção de que 
temos todas as condições, cada um no seu papel, de 
enfrentar esse desafio, enfrentar com coragem, cons-
truir os caminhos para que tenhamos um Brasil mais 
justo, mais solidário e generoso.

E este País que tem a maior população católica 
do mundo conta muito com a inspiração da Igreja Ca-
tólica no enfrentamento desses problemas, pela influ-
ência que a Igreja Católica tem no Brasil, tem na nossa 
juventude e que, sem dúvida alguma, contribuirá para 
a superação desses desafios.

Peço a Deus que nos ilumine nessa caminhada, 
nessa trajetória. Não poderia deixar de registrar a ale-
gria de toda a população católica brasileira, na qual me 
incluo, de toda a população brasileira, independente-
mente de religião, com a escolha do novo Papa, Sua 
Santidade Francisco I, que, como disse muito bem o 
Senador Flexa Ribeiro, representa uma ala da igreja, 
os franciscanos. E eu aqui fico especialmente feliz 
como devoto de São Francisco.

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

– Meus cumprimentos, Senador Rollemberg, que fala 
ao País da importância da escolha do Papa no dia de 
hoje, Francisco I, e ao mesmo tempo vincula – achei 
interessantíssimo – a Campanha da Fraternidade ao 
tema juventude. Teremos o encontro, em julho, da ju-
ventude mundial com o Papa. E estamos aqui para 
aprovar o Estatuto da Juventude.

Se todos nos somarmos, Senador Rollemberg, 
em julho, quando o Papa chegar ao Brasil, poderemos 
apresentar o Estatuto da Juventude, uma obra da Câ-
mara e do Senado.

Com essa fala, convido a assumir a tribuna o 
Senador Flexa Ribeiro, cumprimentando o Senador 
Rollemberg, que falou da importância da escolha do 
Papa, do Estatuto da Juventude e do Encontro Mun-
dial da Juventude.

Senador Flexa Ribeiro, por favor. 
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Paulo Paim, que preside esta sessão do 
Senado na noite de hoje, Srªs e Srs. Senadores, quero 
começar meu pronunciamento ainda na mesma linha 
do Senador Rollemberg, que me antecedeu, apresen-
tando voto de aplauso, de congratulações, melhor di-
zendo, à Sua Santidade o Papa Francisco I, o Cardeal 
Jorge Mario Bergoglio, primeiro Papa latino-americano.

Como disse no aparte que fiz ao Senador Rodri-
go Rollemberg, que tão bem aqui se pronunciou a res-
peito, lendo inclusive o texto da CNBB, tenho certeza 
absoluta que Sua Santidade o Papa Francisco I, eleito 
com 77 dos 155 votos dos Cardeais, pela escolha de 
sua denominação, em homenagem a São Francisco, 
como jesuíta, como franciscano que é, deu uma de-
monstração da forma como vai conduzir suas ovelhas 
pelo mundo todo.
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Nós aqui no Brasil, maior país católico do mundo, 
torcíamos para que o Papa fosse brasileiro. O Cardeal 
de São Paulo tinha todas as condições para ser o es-
colhido, mas Deus orientou, na sua sabedoria divina, 
por outra escolha, e nós todos aqui estamos rejubilados 
porque foi escolhido o sucessor de Pedro na condução 
da Igreja católica. 

Pedimos, como disse há pouco, Senador Paulo 
Paim, que ele seja abençoado por Deus na sua missão. 
E tenho certeza absoluta de que, tendo entrado aos 
19 anos na sociedade de Jesus, ele tem formação e 
sabedoria para, com a luz divina, conduzir a todos nós 
católicos – brasileiros, latino-americanos, do mundo 
todo. “Habemus Papam!” – ouvimos hoje pela televisão. 
Que Deus o ilumine, e que ele conduza a todos nós 
no caminho da justiça, da bondade, da fé, que, tenho 
certeza absoluta, todos nós temos com relação aos 
desígnios de Deus.

Então vou encaminhar à Mesa, como fez o Se-
nador Randolfe, e outros Senadores também devem 
ter feito, um voto de congratulações a Sua Santidade, 
o Papa Francisco I.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
em matéria do voto de aplauso.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Quero, também, aproveitar, Senador Paulo Paim, Srs. 
Senadores, para dizer neste pronunciamento, ao final 
da sessão de hoje do Senado Federal, que no próximo 
dia 15 de Março, sexta-feira, celebramos o Dia Mun-
dial do Consumidor. Uma data para lembrar os direitos 
do consumidor. V. Exª que contribuiu com o Código do 
Consumidor…

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– E vou contribuir, inclusive, com o meu aniversário. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Exato.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Dia 15 de março.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Como disse, uma data para lembrar os direitos do con-
sumidor, não somente aos próprios consumidores, mas 
também às empresas e às instituições governamentais.

A data remete ao ano de 1962, quando o então 
Presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, insti-
tuiu o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, para 
dar proteção aos interesses dos consumidores. Nessa 
data, Kennedy enviou uma mensagem ao Congresso 
norte-americano reconhecendo diversos direitos dos 
consumidores, especialmente no tocante à segurança, 
à informação e à livre escolha dos produtos e serviços.

Duas décadas depois, em 1985, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas adotou os direitos do con-

sumidor como uma das diretrizes das Nações Unidas, 
dando, assim, legitimidade e reconhecimento interna-
cional para essa data. Zelar e fiscalizar o cumprimento 
dos direitos adquiridos pelos consumidores é tarefa do 
Estado, em suas três esferas: Executivo, Legislativo e 
Judiciário.

No último domingo, 10 de março, completaram-
-se 22 anos da entrada em vigor do Código de Defesa 
do Consumidor no Brasil, um marco na conquista da 
cidadania, que também passa pelos direitos dos con-
sumidores. Porém, essa data nos lembra que o dever 
de zelar pela legislação em defesa do consumidor é 
também adaptá-la e atualizá-la. As leis devem acom-
panhar as mudanças na sociedade, e não é diferente 
na esfera do consumo. 

Consumir bens e serviços fornecidos por tercei-
ros é parte inseparável da experiência de viver em 
sociedade no mundo moderno. A relação de consumo 
pressupõe um fornecedor e um consumidor. E essa re-
lação contratual que se estabelece entre ambos gera 
obrigações e direitos que precisam ser respeitados, 
especialmente em favor daqueles que, historicamente, 
têm se mostrado como o elo mais fraco nessa cadeia, 
os consumidores.

Felizmente, consolida-se, cada vez mais, uma 
situação de equilíbrio nessa relação, e o Brasil, para 
a nossa alegria, faz parte do grupo de países que con-
tam com normas avançadas de defesa dos direitos do 
consumidor. Os últimos 20 anos foram particularmente 
ricos em avanços nessa área, de maneira que temos 
muitos motivos para comemorar, especialmente aqui, 
no Senado Federal, que foi palco de muitas batalhas 
vitoriosas em prol do consumidor brasileiro.

Vivemos na era da informação rápida, instantânea, 
e da diminuição de limites geográficos gerados pela 
Internet. Hoje, um cidadão pode comprar um produto 
de qualquer lugar do mundo usando um computador 
com acesso à Internet. No entanto, nem sempre os 
seus direitos são respeitados. Dessa forma, é impres-
cindível uma reforma do Código de Defesa do Consu-
midor, e esse trabalho está sendo desenvolvido aqui 
no Senado Federal, por meio da Comissão Temporária 
que avalia propostas para modernizar o Código de De-
fesa do Consumidor, presidida pelo Senador Rodrigo 
Rollemberg, do PSB do Distrito Federal, e que tem 
como Relator o Senador Ricardo Ferraço, do PMDB 
do Espírito Santo.

A intenção da Comissão é concluir o mais rápi-
do possível, sem comprometer a qualidade do texto. 

Também serão realizadas várias audiências pú-
blicas, que, certamente, vão contribuir no sentido de 
atualização do CDC. Esta comissão temporária está 
no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
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Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), que, 
como o próprio nome já diz, visa defender os direitos 
dos cidadãos que são, potencialmente, consumidores.

Além disso, são inúmeras as propostas que bus-
cam garantir mais direitos aos consumidores. Estou 
certo de que a maioria dos Senadores da atual Legis-
latura possui ao menos um projeto nesse sentido, uma 
vez que o consumo e a defesa do consumidor estão 
presentes em quase todas as relações de prestação 
de serviços.

Assim mesmo, Senador Paim, quando realizamos 
audiências públicas ou estamos fazendo pronuncia-
mentos criticando algum setor, como, por exemplo, a 
situação da aviação civil ou do fornecimento de ener-
gia, estamos, de alguma forma, também ajudando a 
defender os direitos do consumidor. Um exemplo, neste 
caso, é a cobrança que tenho feito à Anac – Agência 
Nacional de Aviação Civil por mais voos no interior da 
Amazônia e pelo fim da absurda taxa conforto – o tal 
do assento conforto, que agora não é mais assento 
conforto, é assento mais –, como se a denominação 
mudasse o mérito da prática, que agora as empresas 
aéreas inventaram de cobrar. Tenho dito que, assim 
como elas cobram por um suposto conforto, deveriam 
dar um desconto pelo desconforto em que se trans-
formaram as aeronaves, cada vez com menos espaço 
aos passageiros e passagens mais caras.

Além disso, apresentei no ano passado o Projeto 
de Lei 28/2012, que obriga as empresas prestadoras 
de serviços públicos – como telefonia, energia, Internet, 
TV fechada – a oferecer, sem custo adicional, o boleto 
bancário de cobrança por meio eletrônico, via e-mail. 
Parece uma proposta simples. E é. Mas essa medida 
simples, sem necessidade de cobrança adicional, evita-
rá as recorrentes dores de cabeça aos consumidores, 
que acabam atrasando o pagamento dos boletos, seja 
por questões de greve ou de paralisações dos Correios, 
ou por alguma viagem que eventualmente façam.

Em tempos de informação digital, as empresas 
devem oferecer essa possibilidade. Paralelamente, 
ainda poderá ocorrer o envio da cobrança impressa. 
Mas certamente, Senador Paulo Paim, chegaremos a 
um ponto onde isso não será mais preciso, garantindo 
maior agilidade, redução de custos com impressão e 
transporte dessas cobranças e redução do consumo 
de papel, trazendo ainda benefícios ambientais. Esse 
projeto, o de nº 28/2012, de minha autoria, foi votado 
ontem terça-feira, 12 de março, e aprovado com pare-
cer favorável do Senador Ivo Cassol, a quem agradeço. 
Agora, o projeto segue para análise da Comissão de 
Ciência Tecnologia e, posteriormente, para a Comis-
são de Constituição e Justiça, em caráter terminativo. 
Desde já, peço o apoio de meus pares para aprovar 

o projeto e o encaminhar o quanto antes à Câmara 
dos Deputados.

De fato, são inúmeros os projetos de lei em tra-
mitação nesta Casa e na Câmara dos Deputados que 
tratam dos direitos dos consumidores. Mas, quero dei-
xar aqui outra reflexão, que trata da visão do Senado 
como uma casa que busca estar adaptada ao seu 
tempo e promover importantes atualizações. Neste 
sentido, entendo que o Poder Público, os governos e 
os legislativos, devem entender o cidadão como um 
consumidor de serviço público, Senador Paim. Da 
mesma forma que uma empresa deve tratar o consu-
midor de forma correta, o Poder Público deve garantir 
tratamento correto e digno ao cidadão. A relação de 
direitos e deveres é a mesma, se não for ainda maior, 
no caso da gestão pública.

Assim, no próximo mês de junho, a Ouvidoria 
do Senado completará dois anos. E já está em pleno 
funcionamento no Senado a Lei de Acesso à Informa-
ção, além da Secretaria da Transparência, proposta 
pelo Senador Renan Calheiros, dando continuidade 
ao projeto de modernização e prestação de contas 
do Senado, iniciado pelo ex-Presidente, Senador José 
Sarney, junto ao cidadão brasileiro.

Assim sendo, gostaria de repassar alguns da-
dos sobre a Ouvidoria, que, com muito orgulho e hon-
ra, me foi confiada em sua primeira gestão. Desde a 
criação da Ouvidoria do Senado, em junho de 2011, 
até dezembro de 2012, a Ouvidoria registrou 5.632 
atendimentos, segundo relatório estatístico do biênio.

O assunto mais abordado em 2012 estava rela-
cionado à Reforma do Código Penal (PLS 236/2012) e 
correspondeu a 31,42% do total das demandas.

Como já abordei, o último biênio foi extremamente 
importante no sentido de aumentar a transparência na 
gestão do Senado e incentivar a participação dos cida-
dãos e o exercício da cidadania. Sob a presidência do 
Senador José Sarney, foi instalada a Ouvidoria, o Ser-
viço de Informação ao Cidadão (SIC), em cumprimento 
à lei de acesso, e o E-Cidadania, portal que permite 
que o cidadão sugira projetos de lei, proponha direta-
mente debates nas comissões e audiências públicas.

Neste sentido, deixo mais uma vez uma atenção 
ao Governo Federal. Quando nós, da oposição, fazemos 
críticas quanto à precariedade das nossas estradas, 
da política econômica, das escolas, dos hospitais pú-
blicos, dos serviços em geral ofertados no País pelo 
Poder Público, não estamos fazendo nada além de 
exigir que o cidadão seja visto como um consumidor 
e que, como tal, tenha seus direitos preservados, res-
peitados e sempre ampliados.

Para concluir, Senador Paulo Paim, quero, ao en-
cerrar o pronunciamento desta noite, dizer que estou 
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indo para Belém amanhã, pela manhã, a fim de parti-
cipar, na parte da tarde, de uma audiência pública no 
Hangar, centro de eventos, no meu Estado, para nós 
da maior importância. 

Vamos discutir nessa audiência pública, Sena-
dor Paim, patrocinada pela ANTT, Agência Nacional 
de Transportes Terrestres, que vai apresentar o proje-
to de implantação da ferrovia que liga Açailândia, no 
Maranhão, a Barcarena, Porto de Vila do Conde, no 
Estado do Pará.

Esse é um projeto que me traz uma alegria es-
pecial, Senador Paim, porque em 2008 eu apresentei 
emendas, que foram apropriadas pelo Senador Valdir 
Raupp, que era o relator da medida provisória, e, an-
tes, pelo Senador Eliseu Resende, quando relator, do 
Código Nacional de Viação. 

Em 2013, cinco anos depois, pode se tornar re-
alidade a implantação dessa ferrovia, como eu disse, 
da maior importância para o desenvolvimento do Esta-
do do Pará, porque traz, através do modal ferroviário, 
condição de melhorar a competitividade das empresas 
instaladas no meu Estado, em função da diminuição 
do custo de transporte e também pelo aumento da lo-
gística para que possamos escoar os nossos produtos.

Amanhã, nessa audiência, a ANTT irá apresen-
tar as minutas dos instrumentos jurídicos de edital e 
contrato de concessão, assim como os estudos pre-
liminares já elaborados para esse trecho da ferrovia.

Eu espero que o cronograma que será apresen-
tado pela ANTT seja concluído em setembro de 2013, 
com a assinatura do contrato de concessão, para que a 
ferrovia seja implantada num prazo previsto de quatro 
anos, com investimento também previsto de 2,6 bilhões.

Farei na semana que vem um pronunciamento 
dando conhecimento a todos os paraenses, aqueles que 
não puderem participar da audiência pública, para que 
possam tomar conhecimento daquilo que foi apresen-
tado pela ANTT, discutido pelo Governador do Estado 
do Pará, pelos parlamentares, pela sociedade, pelos 
trabalhadores, pelos empresários, que estarão, tenho 
certeza absoluta – o Governador Helenilson Pontes, em 
exercício, já confirmou a sua presença –, participando 
dessa audiência pública pela importância que ela re-
presenta para o desenvolvimento do Estado do Pará.

Mais à frente, paraenses que me veem pela TV 
Senado e me ouvem pela Rádio Senado, mais à frente 
nós vamos ter a alegria de ter esse trecho de ferrovia 
estendido até o futuro Porto de Espadarte, em Curuçá, 
para que nós possamos ter esse Porto de Espadarte 
trazendo definitivamente a condição de o Pará ter um 
porto que possa escoar não só navios de até 60 mil 
toneladas, como acontece no Porto de Vila do Conde, 
mas navios de até 300 mil toneladas, com um porto de 

calado profundo para que possa suportar esses gran-
des navios de transporte, principalmente de minérios 
em que o Pará é, sem sombra de dúvidas – e se não 
é, atualmente, o será em pouco tempo –, o maior pro-
dutor do nosso País.

Então, como eu disse, eu voltarei aqui na semana 
que vem para que nós possamos trazer essas informa-
ções do que ficou decidido na audiência que ocorrerá 
amanhã na cidade de Belém.

Quero agradecer a V.Exª, Senador Paulo Paim, 
pela generosidade de ter estabelecido sem limite o 
tempo para que esse orador pudesse expor nessa 
noite de hoje..

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA) –... as 

questões que trouxe aqui à tribuna do Senado Federal. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Flexa Ribeiro, parabéns 
pelo pronunciamento. 

Eu farei rápidas considerações, já que presidi a 
sessão praticamente toda a tarde e não pude usar a 
tribuna; mas farei só uma síntese.

Primeiro dizer que, a exemplo de V. Exª, ama-
nhã estarei no Rio Grande do Sul, pela parte da tarde 
em Santa Rita e na região de Portão, participando do 
lançamento do Programa chamado Cantando as Di-
ferenças, com o tema “As Mulheres”. 

Em seguida, participo também naquela região, 
Santa Rita e Portão, do lançamento de uma grande 
campanha para o novo aeroporto daquele espaço, ou 
seja, a região de Santa Rita e Portão. 

Na sexta-feira estarei na Assembleia Legislativa, 
numa missão do Senado, como relator do Estatuto 
da Juventude, num grande evento naquela Casa de 
leis. Já informo que, embora já tenhamos levantado 
a possibilidade de suspender essa audiência pública, 
ela foi confirmada, até em homenagem à nossa líder, 
guerreira, Márcia Santana, que faleceu no dia de hoje. 
Faremos na Assembleia uma homenagem a ela, à Se-
cretária de Estado do Governo Tarso. 

Na segunda-feira estarei na região de Floria-
nópolis, Santa Catarina, em Itapema, num grande 
evento organizado pelas Centrais Sindicais e pelas 
Confederações.

Por fim, quero registrar, senhores e senhoras, que 
deixo o meu pronunciamento, que faço sobre um projeto 
que apresentei para garantir aposentadorias especiais 
aos policiais. Recebi aqui a direção do movimento brasi-
leiro nesse sentido, que veio apoiar o Projeto de minha 
autoria, de nº 23, de 2013, que determina que a apti-
dão da pessoa com deficiência aprovada em concurso 
seja feita durante o estágio probatório. O grupo apóia o 
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projeto na íntegra. Também aqui foi levantada por eles 
a importância de garantir de fato a aposentadoria inte-
gral para os policiais que, de uma forma ou de outra, 
acabam sendo atingidos, perdendo às vezes não só a 
vida, como ficando com sequelas no corpo na defesa 
do nosso povo, da nossa gente. O projeto deverá ser 
encaminhado ao Congresso. Ele dispõe, entre outras 
coisas, sobre auxílio-invalidez. Eles desejam que haja 
equiparação em todos os níveis das Forças Armadas. 
Peço que considerem na íntegra. 

Faço também o registro sobre a PEC apresentada 
hoje pelo Deputado Pedro Uczai, Deputado Federal do 
PT, que me convidou para a apresentação da sua PEC, 
onde ele quer que toda a privatização que envolva as 
estatais passe por consulta pública. É uma bela PEC, 
que vai suscitar a participação popular na defesa dos 
órgãos públicos.

Por fim, registro aqui que está na minha mão o 
material que recebi do BNDES, demonstrando a impor-
tância desse banco, um banco que tem compromisso 
com o social, um banco que demonstra, ao longo da 
sua história, que é um banco que investe no emprego, 
na renda e no bem geral do povo brasileiro. 

Quando falaram que ele diminuiu o lucro, o últi-
mo lucro foi de R$8,2 bilhões, o terceiro maior lucro 
da história do BNDES em 60 anos. 

Lembramos que esse Banco continua investin-
do no empresariado, continua investindo na micro e 
pequena empresa. Aqui os dados mostram como o 
BNDES, a exemplo da Caixa Econômica Federal e do 
Banco do Brasil, tem atendido à expectativa da popu-
lação brasileira.

Ficam aqui os meus cumprimentos à direção do 
BNDES. Se não fosse o BNDES, se não fosse a Caixa 
Econômica Federal e o Banco do Brasil com certeza 
não estaríamos no patamar da economia que se en-
contra hoje o nosso País, superando inclusive os paí-
ses de primeiro mundo.

Quero dizer também que a abrangência da cap-
tação e distribuição de vendas tem aumentado, soli-
dez financeira aumenta também, gestão profissional, 
investimento com diversificação, enfim, o BNDES com 
certeza está cumprindo o seu papel.

Peço que sejam considerados na íntegra os meus 
pronunciamentos.

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

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

Pronunciamento sobre projeto para policiais com 
deficiência no DF. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna para falar de um assunto sobre o qual te-
nho me reportado com bastante frequência! 

Mais uma vez quero falar do preconceito com 
relação à pessoa com deficiência, principalmente da-
quele preconceito sofrido por essas pessoas no mun-
do do trabalho.

Terça-feira, dia 26, no cafezinho do plenário do 
senado, recebi um grupo de policiais inativos que fo-
ram afastados do serviço por terem adquirido uma 
deficiência. 

Estiveram nesta reunião: Luis Mauricio dos Santos 
– Coordenador Setorial das Políticas de Pessoa com 
Deficiência do Partido dos Trabalhadores do Distrito 
Federal e seus colegas Mavio Juventil Barbosa, Clau-
dio dos Santos da Silva e sua esposa Vanessa Cris-
tina Nascimento Silva e Elisandra do Carmo Soares.

Na conversa que tivemos, eles citaram o PLS 
23/2013, de minha autoria, que determina que a apti-
dão da pessoa com deficiência, aprovada em concur-
so público, seja feita durante o estágio probatório. O 
grupo apoia o projeto na íntegra.

Entretanto, a pauta da reunião era o pedido de 
apoio ao Senador para um projeto de autoria do go-
verno do Distrito Federal, encaminhado ao Executivo 
Federal – PL 4921/2012.

O projeto, que deverá também ser encaminhado 
ao Congresso Nacional, dispõe, entre outras coisas, 
sobre o auxílio invalidez. Eles desejam que haja equi-
paração do benefício, ou seja, que ele tenha valor único 
do soldado ao coronel. 

Outra reivindicação presente no projeto é a rea-
daptação, a possibilidade de que possam retornar ao 
trabalho em atividades consideradas meio, afinal, pes-
soas com deficiência podem muito bem desempenhar 
funções burocráticas dentro das corporações. 

Segundo documento enviado a minha assesso-
ria, assim propõe o antiprojeto:

“O presente estudo visa apresentar proposta de 
alteração do art. 114 da Lei n.º 12.086, de 06 de no-
vembro de 2009, que trata da Prestação de Tarefa por 
Tempo Certo, bem como de dispositivos do Decreto 
GDF n.º 32.539, de 02 de dezembro de 2010, que re-
gulamenta o referido dispositivo legal, visando tornar 
acessível aos policiais militares reformados a nomea-
ção para a prestação de tarefa nos moldes propostos. 

No desenvolvimento das atividades, vislumbrou-
-se a possibilidade de apresentação de proposta inicial 
de aplicação do instituto de readaptação nos quadros 
de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, para 
discussão com os órgãos técnicos e demais esferas 
institucionais.” 

Ainda segundo o documento: 
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“A discussão do tema proposto não é recente 
na PMDF, tendo sido alvo de várias demandas por 
parte de setores da Corporação, órgãos de controle 
externo, parlamentares, associações, levando ao de-
senvolvimento do consenso de que é possível a rea-
daptação de policiais militares que não se encontrem 
de posse de sua capacidade laborativa plena, mas 
que tenham condições de executar funções inerentes 
à atividade meio. 

Tudo em consonância com a supremacia do in-
teresse público e com as diretrizes institucionais de 
proporcionar melhor qualidade de vida e dignidade 
aos policiais militares do Distrito Federal.” 

Sr. Presidente, embora essa demanda nos tenha 
sido apresentada por policiais do Distrito Federal, Luis 
Maurício afirmou na reunião que este é um anseio 
também de outros estados do Brasil. 

É importante lembrar, Senhoras e Senhores Se-
nadores, que ao falarmos em trabalho de pessoas com 
deficiência ainda enfrentamos, infelizmente, um forte 
preconceito por parte dos empregadores. 

A capacidade produtiva e funcional de uma pes-
soa com deficiência está envolvida em preconceitos. 

Ainda é forte a presença de uma falsa noção de 
inaptidão da pessoa com deficiência para o exercício 
de determinadas funções.

Parte-se da premissa de que as limitações da 
pessoa com deficiência, quaisquer que sejam elas, 
não permitirão o pleno desempenho de todas as fun-
ções na sua carreira e também não são consideradas 
as várias adaptações e ajudas possíveis, ou o aprovei-
tamento dessas pessoas em atividades que em nada 
são afetadas pela sua condição.

O exemplo mais corriqueiro nesse sentido é o da 
atividade policial. Muitas pessoas consideram que a 
pessoa com deficiência não poderá participar de ope-
rações ostensivas, ignorando todo o trabalho de coleta 
e análise de informações, realização de perícias ou a 
condução de inquéritos. 

É fácil constatar, com um mínimo de esforço e 
boa-fé, que nem toda limitação impede plenamente o 
exercício de qualquer atividade, sobretudo com os inú-
meros recursos que existem para suavizar ou eliminar 
as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência.

Entendemos, assim, que a presunção de inca-
pacidade da pessoa com deficiência é injusta e ilegal. 

Neste contexto, vale citar o princípio legal da 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência, que reza em seu artigo 27:

“Os Estados Membros reconhecem o direito das 
pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas;

Esse direito abrange o direito à oportunidade de 
se manter com um trabalho de sua livre escolha ou 
aceitação no mercado laboral, em ambiente de traba-
lho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas 
com deficiência. 

Os Estados Partes salvaguardarão e promoverão 
a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles 
tiverem adquirido uma deficiência no emprego, ado-
tando medidas apropriadas, incluídas na legislação, 
com o fim de, entre outros:

k) Promover reabilitação profissional, manuten-
ção do emprego e programas de retorno ao trabalho 
para pessoas com deficiência;

Srªs e Srs. Senadores, como disse, no início de 
minha fala, os policiais comentaram, durante a reunião, 
a importância do PLS 23/2013, que não trata apenas 
da atividade policial, mas abrange, também, o direito 
de acesso ao serviço público, por parte da pessoa com 
deficiência, como um todo.

Repito que este PLS, de minha autoria, pontua 
que a avaliação da aptidão de pessoa com deficiên-
cia aprovada em concurso público, seja feita durante 
o estágio probatório.

Creio que é importante ressaltar que este tema 
poderá, também, ser debatido no Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, que está sendo analisado por um 
grupo de trabalho e que será o instrumento a dar efe-
tividade à Convenção Internacional.

Nossa pretensão é de que o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência se torne lei ainda este ano. 

Estamos trabalhando para que essa vitória acon-
teça no dia 21 de setembro, Dia Nacional de luta da 
Pessoa com Deficiência. 

Será um dia de grande festa!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre PEC apresentada pelo 

deputado Uczai que altera o artigo 20 da Constituição 
Federal, relativamente aos bens da União. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
anunciar aqui em plenário a apresentação, por parte 
do Deputado Federal Pedro Uczai, meu companheiro 
do Partido dos Trabalhadores, representante de Santa 
Catarina, de Proposta de Emenda à Constituição des-
tinada a alterar a redação do art. 20 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre os bens da União.

O objetivo é acrescentar um novo parágrafo àque-
le artigo, determinando a necessidade de aprovação 
popular prévia, por meio de plebiscito, de transferências 
de controle acionário de empresas estatais.

Aprovada essa PEC, fica finalmente protegido 
importante patrimônio federal que pertence, em úl-
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tima análise, ao próprio povo, que não foi levado em 
consideração nas mais do que suspeitas alienações 
ocorridas em governos anteriores ao do Partido dos 
Trabalhadores.

Lutamos, junto à população brasileira que foi às 
ruas, contra a venda, a preço de banana, da Companhia 
Vale do Rio Doce, contra a privatização da Companhia 
Siderúrgica Nacional, contra a privatização do setor 
elétrico nacional, só para lembrar alguns momentos 
de prejuízo ao erário.

Felizmente, conseguimos impedir que os danos 
desse tsunami alcançassem a Petrobras, o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica. Mas é melhor reforçar a 
vigilância enquanto ainda é possível do que lamentar 
futuras perdas.

O patrimônio da União não pertence ao governan-
te da vez. Os bens públicos pertencem ao povo bra-
sileiro, que trabalha, que paga impostos, que aceitou 
sacrifícios no curto e médio prazo para garantir o bem-
-estar proporcionado pela existência dessas empresas 
no longo prazo e, nunca podemos nos esquecer, que 
nos elege para cuidar de seus interesses. 

Nos casos das empresas estatais, foram anos de 
recursos públicos investidos na construção de patrimô-
nio, no treinamento de pessoal altamente especializa-
do, na construção de boas reputações operacionais.

Sabemos que uma das razões que motivou o De-
putado Pedro Uczai a apresentar essa PEC foi também 
trancar as portas a uma forma comum de corrupção: 
a promessa de privatizações em troca de recursos 
para campanhas eleitorais, que ele, assim como tan-
tos outros, já denunciou neste parlamento. É um mal 
que aflige não apenas a União, mas também Estados 
e Municípios.

Encerro, Srªs e Srs. Senadores, declarando meu 
apoio à iniciativa, e desejando uma rápida tramitação 
desse projeto, que dará um basta à dilapidação de 
patrimônio público.

Privatização de empresas públicas, só com ex-
pressa autorização popular! 

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 248, DE 2013 

(Do Sr. Pedro Uczai e outros)

Acrescenta § 3º ao art. 20 da Constitui-
ção Federal, dispondo sobre a realização 

de plebiscito para a alienação do controle 
acionário de empresas estatais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do artigo 60 da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional:

Art. 1º O artigo 20 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 20.  .........................................................  
§ 3º A alienação de patrimônio público da União 
mediante transferência do controle acionário de 
empresas estatais estará sujeita à aprovação 
popular prévia, por meio de plebiscito”. (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A emenda constitucional proposta tem por objetivo 
resguardar o patrimônio público, portanto pertencente 
à sociedade brasileira.

Se a alienação, leia-se privatização, de um pa-
trimônio brasileiro é proposta por um dado governo, 
quem deve definir seu destino é a própria sociedade, 
devendo esta, para tanto, ser consultada por meio de 
plebiscito a ser realizado como determina o parágrafo 
primeiro da Lei nº 9.709, de 18-11-1998: convocado 
com anterioridade ao ato que objetiva a privatização 
e cabendo ao povo, pelo voto, aprová-lo ou denegá-lo.

Saliente-se que democratizar a discussão e deci-
são sobre uma eventual proposta de alienação de em-
presas estatais ou controladas majoritariamente pelo 
Poder Público – como, por exemplo, Petrobras, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal e Eletrobras – por 
meio de plebiscito, é uma iniciativa que resguarda o 
patrimônio do povo brasileiro.

O destino das estatais não deve ficar nas mãos 
de um único governo, em uma dada conjuntura, por 
sua vez pertencente a um período da história brasileira. 
Ademais, é medida que conduz a uma maior divisão 
de responsabilidades entre representantes políticos e 
povo, incrementando o dever cívico deste e reforçan-
do a legitimidade dos atos daquele. Atuando de for-
ma conjunta nos processos que envolvem patrimônio 
público, governantes e sociedade, ganham com isso 
a democracia e a cidadania.

Sala das Sessões, de março de 2013. – Depu-
tado Pedro Uczai.

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

Registro sobre o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social).
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a oposi-
ção ao governo federal tem insistido da má gestão de 
algumas empresas estatais. Falo aqui, especificamen-
te, do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social.

A assessoria da liderança do PT aqui do Senado 
Federal, por minha solicitação, encaminhou alguns es-
clarecimentos que faço questão de compartilhar aqui 
na tribuna.

Sr. Presidente, o BNDES não é uma instituição 
que tem como objetivo estratégico a geração de lucro. 
Sua missão institucional é contribuir para o desenvol-
vimento econômico e social do Brasil.

Contudo, apesar de não ser essa a motivação 
essencial de sua atuação, vem ao longo dos anos e, 
de forma consistente, demonstrando ser um banco 
muito lucrativo.

O que foi adjetivado como um dado “acabrunhan-
te”, o lucro de R$ 8,2 bilhões, foi o terceiro maior lucro 
da história do BNDES em 60 anos. 

Importante destacar que os lucros do Banco 
aumentaram expressivamente nos governos do PT, a 
partir de 2003.

Mas antes, senhor Presidente, por exemplo: 2001: 
R$ 802 milhões, 2002: R$ 550 milhões. E aí eu poderia 
citar outros números.

Mas vamos aos governos do PT: 2003: R$ 1.038 
bilhões, 2005: R$ 3.202 bilhões, 2010: R$ 9.913 bilhões, 
2011: R$ 9 bi, 2012: R$ 8.2 bilhões.

Se compararmos os resultados do BNDES com 
o dos grandes bancos de fomento do mundo, verifica-
mos que sua rentabilidade sobre o patrimônio líquido 
(indicador que mede lucratividade) supera em muito 
o alcançado, por exemplo, pelo Banco Mundial (BIRD 
ou IBRD), ou mais ainda quando comparado a outras 
Instituições de Fomento.

Srªs e Srs., a BNDES-PAR, na sua condição de 
subsidiária integral do BNDES, é o braço operacional 
para apoio através de participações acionárias a em-
preendimentos enquadráveis nas Políticas e Priorida-
des Operacionais do BNDES.

Nesse sentido, sua missão é apoiar o processo de 
capitalização de empresas brasileiras e contribuir para 
o desenvolvimento do mercado de capitais nacional. 

Historicamente, a BNDES-PAR vem apresentan-
do resultados expressivos, contribuindo de maneira 
relevante para o lucro do BNDES.

Embora a carteira de ativos de renda variável ve-
nha se situando ao longo dos últimos anos no interva-
lo entre 15 e 25 % do total de ativos do BNDES, gera 
em média mais da metade do lucro total do BNDES.

Pontualmente no exercício de 2012, houve a 
ocorrência de fatores que provocaram a redução do 

lucro (não a realização de prejuízos), a saber: provi-
são (e não perda definitiva) por ajuste de desvalori-
zação de investimentos, em especial na participação 
da BNDES-PAR no capital da Eletrobrás, no valor de 
R$ 2,2 bilhões; no investimento na LBR, no valor de 
R$ 657 milhões; e redução nos proventos recebidos 
das empresas investidas, no valor aproximado de R$ 
1,1 bilhão.

A título de esclarecimento, esses ajustes foram 
realizados em estrito atendimento a regras objetivas do 
IFRS (padrão internacional de normas contábeis), não 
significando que o BNDES considerava naquela ocasião 
que esses ativos não poderiam recuperar seu valor.

Apenas como ilustração, desde o início de 2013 
até o dia 07 de março, as ações da Eletrobrás já haviam 
experimentado valorização de mais de 17%. 

Sr. Presidente, o BNDES não escolhe empresas 
para serem apoiadas. O objetivo estratégico que norteia 
o apoio do BNDES a operações, é apoiar investimen-
tos que possibilitem o aumento da competitividade da 
indústria nacional.

Em muitos casos, essa competitividade não se 
dá apenas em nível local ou mesmo regional, a com-
petição ocorre em escala global, onde somente em-
presas capitalizadas e dotadas de capacidade para 
concorrer com elevados padrões de competitividade 
terão chance de sucesso. 

Nesse processo, por vezes, a internacionalização 
é um imperativo para que a produção brasileira pos-
sa atingir mercados mais desenvolvidos, e com isso 
possa absorver novas tecnologias e atingir elevado 
padrão de produtividade e competitividade, que uma 
vez incorporados, naturalmente serão internalizados 
no processo produtivo brasileiro.

Todas as empresas brasileiras que possuam 
projetos de investimentos que se enquadrem nas Po-
líticas Operacionais do BNDES podem pleitear apoio 
das linhas operacionais do BNDES e participar inte-
gralmente dos processos de enquadramento e análise 
tradicionais do BNDES.

Srªs e Srs. Senadores, com relação a questões 
de aportes do BNDES. Lembro aqui que o investimen-
to no setor de lácteos brasileiro está norteado pelas 
seguintes considerações:

• Brasil possuía o segundo maior rebanho de 
gado de leite do mundo, porém não é representativo 
no mercado internacional;

• Brasil possui condições climáticas e territoriais 
favoráveis; genética, tecnologia e técnicas de manejo 
disponíveis para aplicação no campo. Contudo, convive 
com baixa qualidade de produtos e baixa produtividade; 

• O Setor, por ser ainda muito fragmentado, pos-
sui baixa capacidade de investimento;
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• Empresas mais estruturadas podem induzir o 
processo de adoção de melhores práticas na cadeia 
pela indústria, em especial a base de pequenos pro-
dutores rurais carentes de apoio.

O Investimento na LBR está norteado pelas se-
guintes considerações:

• Posição de liderança em diversos produtos do 
segmento lácteo;

• Abrangência da captação e distribuição de ven-
das em todas as regiões do país;

• Solidez financeira pós-aporte (R$ 700 milhões);
• Gestão profissionalizada; 
• Investimento na diversificação de sua produção 

(melhoria do mix);
• Capacidade de investir no apoio ao desenvol-

vimento e elevação da produtividade de pequenos 
fornecedores de leite.

Sr. Presidente, conforme já demonstrado, O BN-
DES, e, principalmente sua subsidiária BNDES-PAR, 
são empresas lucrativas. 

Todavia, como ocorre em todas as carteiras de 
investimentos em capital de risco, em qualquer lugar 
do mundo, a qualquer tempo, pode-se verificar a ocor-
rência de perdas. 

É da natureza desse tipo de investimento haver 
casos de insucesso dos empreendimentos. 

A teoria de mercado de capitais ensina que, na es-
sência dessa modalidade, está a ocorrência de perdas.

É justamente para tratar adequadamente essa 
questão, que a boa técnica de gestão de carteiras 
determina que não se concentre em um único (ou em 
poucos) investimento(s). 

Com isso, o que se espera de um bom gestor 
de recursos é que apresente retorno para o conjunto 
do portfólio. 

A BNDES-PAR possui em sua carteira de inves-
timentos diretos mais de 140 empresas, com valor de 
mercado que no início de 2012 superava a casa dos 
R$ 100 bilhões.

É claro que, como todo gestor zeloso de suas 
atribuições, a BNDES-PAR assim como os demais acio-
nistas, investidores e credores da LBR não esperavam 
os resultados adversos, e estão tomando as devidas 
providências para a recuperação do empreendimento.

Enfatizamos que todos os investimentos da BN-
DES-PAR passam por um criterioso processo de aná-
lise e de acompanhamento de cada operação. Mas a 
ocorrência de perdas pontuais é inevitável. 

Por fim, cabe ressaltar que mesmo em um ano 
comprovadamente atípico para a BNDES-PAR a em-
presa apresentou lucro. 

Sua carteira de ativos permanece saudável e 
com potencial de realização de expressivos resultados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS.) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. nº 1/13

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de enviar, em anexo, a relação, da 

nova Comissão Diretora do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar eleita no dia 28 de fevereiro do cor-
rente ano para mandato de dois anos (2013-2014) e, 
da Comissão Deliberativa, eleita para o provimento de 
vagas no mandato de 2013 a 2016.

Atenciosamente, – Senador Ciro Nogueira, Pre-
sidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 90/13-GLPSDB

Brasília, de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que 

a partir desta data, o Senador Aloysio Nunes Ferreira 

deixa de integrar, como titular, a Comissão de Servi-
ços de Infraestrutura.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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OF. GSLHEN nº 27/DE 2013

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,

Ao renovar os meus cumprimentos, comunico a 

Vossa Excelência que, devido à tramitação da reforma 

tributária nesta Casa, cancelamos a missão do Senado 

Federal, nas Repúblicas Tcheca e Eslovaca, objeto de 

meu Requerimento nº 117, de 2013.

Reafirmo, na oportunidade, as expressões de 
consideração e estima.

Atenciosamente, – Senador Luiz Henrique da 
Silveira.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento nº 
117, de 2013.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – A Presidência recebeu o Ofício nº 27, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 

que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 627, de 2011.

É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 27/2013/CAE

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que, em reunião realizada na presente data, no Turno 
Suplementar de Discussão, o Substitutivo oferecido ao 
Projeto de Lei do Senado nº 627 de 2011, que “Dispõe 
sobre o serviço de guarda de valores e objetos em co-
fres bancários”, foi dado com definitivamente adotado, 
de acordo com o art. 284 do RISF.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – Com referência ao Ofício nº 27, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado nº 627, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 6, de 2013, do 
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 6/2013-CI

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno 

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta 
Comissão aprovou na reunião realizada no dia 6 de março 
do ano em curso, em Decisão Terminativa, o Projeto de Lei 
do Senado nº 113, de 2011, que “Altera a Lei nº 10.233, de 
5 de junho de 2001, para determinar o embarque gratuito 
de bagagem que se enquadre em determinados parâme-
tros, no transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros”, de autoria do Senador Rodrigo Rollem-
berg, com as Emendas nº 1, 2, 3 e 4 – CI.

Respeitosamente, – Senador Fernando Collor, 
Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – Com referência ao Ofício nº 6, 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 113, de 2011, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 4 e 5, de 2013, do 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comu-

nicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 31 e 325, de 2012, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 4/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 6 de março de 2013

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei do Senado nº 31, de 2012, de autoria 
do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, para dispor sobre a apli-
cação da renda líquida dos Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia em aperfeiçoamento técnico 
e cultural de seus integrantes e dá outras providências, 
e as Emendas nº 1–CAS e nº 2–CAS.

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

Ofício nº 5/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 6 de março de 2013

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

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2012, 
de autoria do Senador Jayme Campos, que altera a 
Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para dispor 
sobre a validade das receitas médicas em todo o ter-
ritório nacional e as Emendas nº 1-CAS e nº 2-CAS.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.) 
– Com referência aos Ofícios nºs 4 e 5, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que os Projetos de Lei do Senado nºs 31 e 325, de 
2012, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
107 e 108, de 2013, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 60, de 2003.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.) 
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 80, DE 2013 

Dispõe sobre a prescrição do direito de 
ação quanto a créditos resultantes das re-
lações de trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 

1972, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-E: 

“Art. 6º-E. O direito de ação quanto a créditos 
resultantes das relações de trabalho prescreve 
em cinco anos até o limite de dois anos após 
a extinção do contrato de trabalho.” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

Ao relatarmos a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 66, de 2012, que estabelece a igualdade de 
direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos 
e demais trabalhadores rurais, constatamos que não 
se incluiu o disposto no inciso XXXIX do artigo 7º da 
Constituição Federal no rol de direitos a que farão jus 
os trabalhadores domésticos. 

Esse dispositivo estabelece: 

XXIX – ação quanto aos créditos resultantes 
das relações de trabalho, com prazo prescri-
cional de cinco anos para os trabalhadores ur-
banos e rurais, até o limite de dois anos após 
a extinção do contrato de trabalho; 

A exclusão do inciso que dispõe sobre a prescri-
ção do direito de ação quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho poderá gerar, no futuro, in-
terpretações no sentido de que o prazo estabelecido 
pela Constituição para exercer o referido direito não 
seria aplicável aos trabalhadores domésticos. 

Assim, com o intuito de se evitar insegurança ju-
rídica em relação ao tema, estamos propondo a altera-
ção da Lei nº 5.859, de 1972, que já vinha carecendo 
de norma a esse respeito. 

Por essas razões, esperamos contar com o apoio 
dos ilustres membros do Congresso Nacional para a 
aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
....................................................................................

Art. 6º Não serão devidas quaisquer das con-
tribuições discriminadas nos itens II a VII da Tabela 
constante do artigo 3º do Decreto nº 60.466, de 14 de 
março de 1967. 

Art. 6º-A. O empregado doméstico que for dis-
pensado sem justa causa fará jus ao benefício do se-
guro-desemprego, de que trata a Lei nº 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, no valor de um salário mínimo, por 
um período máximo de três meses, de forma contínua 
ou alternada. (Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001) 

§ 1º
 
O benefício será concedido ao empregado 

inscrito no FGTS que tiver trabalhado como doméstico 
por um período mínimo de quinze meses nos últimos 
vinte e quatro meses contados da dispensa sem justa 
causa. (Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001) 

§ 2º
 
Considera-se justa causa para os efeitos 

desta Lei as hipóteses previstas no art. 482, com ex-
ceção das alíneas c e g e do seu parágrafo único, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. (Incluído pela Lei 
nº 10.208, de 2001) (NR) 

Art. 6º-B. Para se habilitar ao benefício, o tra-
balhador deverá apresentar ao órgão competente do 
Ministério do Trabalho e Emprego :(Incluído pela Lei 
nº 10.208, de 2001) 

I – Carteira de Trabalho e Previdência Social, na 
qual deverão constar a anotação do contrato de trabalho 
doméstico e a data da dispensa, de modo a comprovar 
o vínculo empregatício, como empregado doméstico, 
durante pelo menos quinze meses nos últimos vinte e 
quatro meses; (Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001) 

II – termo de rescisão do contrato de trabalho 
atestando a dispensa sem justa causa; (Incluído pela 
Lei nº 10.208, de 2001) 

III – comprovantes do recolhimento da contribui-
ção previdenciária e do FGTS, durante o período refe-
rido no inciso I, na condição de empregado doméstico; 
(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001) 

IV – declaração de que não está em gozo de ne-
nhum benefício de prestação continuada da Previdência 
Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e 
(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001) 

V – declaração de que não possui renda própria 
de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e 
de sua família. (Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001) 
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Art. 6º-C. O seguro-desemprego deverá ser re-
querido de sete a noventa dias contados da data da 
dispensa. (Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001) 

Art. 6º-D. Novo seguro-desemprego só poderá 
ser requerido a cada período de dezesseis meses de-
corridos da dispensa que originou o benefício anterior. 
(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001) 
....................................................................................
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

TÍTULO II  
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

....................................................................................

CAPÍTULO II  
Dos Direitos Sociais 

....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

I – relação de emprego protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensató-
ria, dentre outros direitos; 

II – seguro-desemprego, em caso de desempre-
go involuntário; 

III – fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transpor-
te e previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim; 

V – piso salarial proporcional à extensão e à com-
plexidade do trabalho; 

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo; 

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que percebem remuneração variável; 

VIII – décimo terceiro salário com base na remu-
neração integral ou no valor da aposentadoria; 

IX – remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno; 

X – proteção do salário na forma da lei, consti-
tuindo crime sua retenção dolosa; 

XI – participação nos lucros, ou resultados, des-
vinculada da remuneração, e, 

excepcionalmente, participação na gestão da 
empresa, conforme definido em lei; 

XII – salário-família para os seus dependentes; 
XII – salário-família pago em razão do dependen-

te do trabalhador de baixa renda nos 
termos da lei; (Redação dada pela Emenda Cons-

titucional nº 20, de 1998) 
XIII – duração do trabalho normal não superior 

a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, fa-
cultada a compensação de horários e a redução da 
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943) 

XIV – jornada de seis horas para o trabalho rea-
lizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva; 
XV – repouso semanal remunerado, preferencial-

mente aos domingos; 
XVI – remuneração do serviço extraordinário su-

perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à 
do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º) 
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 
XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do em-

prego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias; 
XIX – licença-paternidade, nos termos fixados 

em lei; 
XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, 

mediante incentivos específicos, nos 
termos da lei; 
XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de ser-

viço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, 

por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
XXIII – adicional de remuneração para as ativi-

dades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei; 
XXIV – aposentadoria; 
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependen-

tes desde o nascimento até seis anos de 
idade em creches e pré-escolas; 
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependen-

tes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 
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creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 

XXVI – reconhecimento das convenções e acor-
dos coletivos de trabalho; XXVII -proteção em face da 
automação, na forma da lei; 

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a 
cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando 
incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX – ação, quanto a créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional de: 

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o 
limite de dois anos após a extinção do contrato; 

b) até dois anos após a extinção do contrato, para 
o trabalhador rural; 

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional de cin-
co anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até 
o limite de dois anos após a extinção do contrato de 
trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 28, de 25/05/2000) 

a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25-5-2000) 

b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25-5-2000) 

XXX – proibição de diferença de salários, de exer-
cício de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI – proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha-
dor portador de deficiência; 

XXXII – proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos; 

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na con-
dição de aprendiz; 

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador 
com vínculo empregatício permanente e 

o trabalhador avulso. 
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 

trabalhadores domésticos os direitos previstos nos in-
cisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem 
como a sua integração à previdência social. 
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Assuntos Sociais, cabendo à 
última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 154, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do RISF, 
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 449, de 2012 
(Regulamenta o trabalho de tripulantes brasileiros em 
embarcações ou armadoras estrangeiras, com sede no 
Brasil, e que explorem economicamente o mar territo-
rial e a costa brasileira, de cabotagem a longo curso e 
dá outras providências), projeto este de minha autoria.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

REQUERIMENTO  
Nº 155, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a retirada e, con-
sequentemente, o arquivamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 442, de 2011, de minha autoria, que “altera 
as alíquotas das contribuições compulsórias dos empre-
gadores sobre a folha de salários, destinadas às entida-
des privadas de serviço social, de formação profissional 
e de fomento empresarial, e dá outras providências”.

Justificação

Protocolizei, na semana passada, dia 07 de março 
de 2013, o Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2013, 
que dispõe sobre normas gerais aplicáveis aos serviços 
sociais autônomos instituídos pela União e dá outras 
providências, que é uma proposição mais ampla e mais 
abrangente sobre o tema e, por isso, desnecessária 
se faz a continuidade da tramitação dessa proposição 
que estou solicitando a retirada. 

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS.) – A Presidência defere os requerimentos que 
acabam de ser lidos.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 156, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes 

do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação 
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conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nº 
124 e 126, de 2011, e nº 30, de 2012, por regularem 
a mesma matéria.

Sala das Sessões, 12 de março de 2013. – Se-
nador Sérgio Souza.

(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS.) – 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 157, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro o desapensa-

mento do PLS nº 196 de 2007 com vistas a tramitar 
separadamente. 

Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS.) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 50, de 2013, da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, comunicando a aprovação 
de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 353, 
de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 50/2012/CMA

Brasília, 13 de março de 2013

Assunto: Decisão terminativa, com aprovação de Subs-
titutivo – PLS nº 353, de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, na 3ª Reunião Ordinária de 12-3-2013, Subs-
titutivo Integral oferecido ao Projeto de Lei do Senado 
nº 353, de 2011, de autoria do Senador Ivo Cassol, e 
de Relatoria do Senador Flexa Ribeiro, que “Acrescen-
ta o art. 10-A na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
que dispõe sobre a política energética nacional, para 
determinar que os postos de combustíveis informem 
seus preços na página eletrônica da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP)”.

Nos termos do art. 282 do FISF, a matéria será 
submetida a turno suplementar de discussão na próxi-
ma reunião da Comissão, estando aberto o prazo para 
apresentação de emendas ao substitutivo.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – Com referência ao Ofício nº 50, de 2013, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.) 
– Os Srs. Senadores Ciro Nogueira e Eduardo Amorim 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, neste dia 13 de março, o Piauí celebra os 
190 anos da Batalha do Jenipapo, um episódio pouco 
conhecido da História e das lutas pela independência 
do Brasil.

Nesta data, portanto, venho a esta tribuna com 
o orgulho de ser piauiense, de ser de uma terra que 
derramou sangue para que o Brasil mantivesse sua in-
dependência. Mais do que isso, nas terras de Campo 
Maior, o sangue derramado assegurou a integridade 
nacional.

A Batalha do Jenipapo foi uma luta em que gen-
te do povo foi a campo, sacrificou-se por um país que 
sequer existia, porque ainda era uma pátria em for-
mação. As tropas portuguesas comandadas por Fidié 
dispunham de treinamento militar e armamento, en-
quanto os piauienses dispunham de pouco mais que 
a coragem para evitar o avanço português.

Fidié venceu a luta, mas esse episódio retardou 
suas ações para manter o controle da coroa portugue-
sa sobre os vastos domínios do Maranhão e do Pará. 
Isso concorreu para que o Brasil seja hoje o país con-
tinental que é.

Nosso orgulho, senhoras senadoras, senhores 
senadores, é também o de saber que do sangue der-
ramado em batalha fez brotar um povo cioso de suas 
obrigações com a pátria.

Por isso, sem medo de errar, parafraseando ver-
sos eternizados na música de Milton Nascimento digo 
que nós piauienses nada temos a temer se não o cor-
rer da luta. Para nós, lutar é parte de nossa vida, de 
nossa história, de nossa cultura.

No passado, o sangue foi derramado nos campos 
de batalha. No presente, a luta se faz com o suor que 
mais de 3 milhões e 200 mil piauienses derramam na 
luta diária. Gente trabalhadora, gente simples, gente 
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que olha para o futuro não somente com esperança, 
mas com vontade e determinação para vencer.

No passado o sangue dos piauienses serviu para 
sedimentar a independência e a ingressa territorial do 
Brasil. No presente, é nosso trabalho que nos move 
para a construção de um país melhor.

O Piauí que lutou e derramou sangue pela inde-
pendência política do Brasil, esforça-se num trabalho 
diário para tirar da terra o sustento, para fazer crescer 
a riqueza nas cidades, para extrair do subsolo rique-
zas minerais.

Porém, todo esforço e batalha são inúteis se so-
mente os cidadãos trabalham e o governo folga. Ou 
ainda se os cidadãos suam a camisa, fazem planos e 
projetos para crescer, e o governo parece estar perdido.

Vivemos infelizmente um tempo em que enquanto 
o povo luta diariamente para levar o Estado adiante, 
o governo historicamente fica na zona de conforto de 
pouco ou nada fazer. Temos no Piauí um estado onde 
a marca mais importante da gestão é o improviso.

Em contraponto a este estado do improviso, que-
remos ver o Piauí um estado vencedor. O que nos ins-
pira para tanto é a Batalha do Jenipapo. Nessa luta 
perdemos vidas, mas o nosso espírito vencedor não 
foi derrotado. É esse espírito que agora nos move: o 
de vencer, o de trabalhar para que o Piauí avance.

A batalha do Piauí de agora é para dispor de 
melhores serviços de saúde e educação; é batalha 
para que o estado disponha de melhores estradas, 
de energia e de comunicações – fundamentais para 
o desenvolvimento. O esforço dos piauienses e, por-
tanto, a minha bandeira, é a do trabalho, do progresso 
social e econômico.

Hoje são decorridos quase dois séculos da Ba-
talha do Jenipapo, que nos ensinou a importância de 
lutar. Se aprendemos a importância de vencer pela 
luta e pelo trabalho, devemos seguir em frente, sempre 
buscando construir um Piauí vencedor.

Viva o Piauí! Vivam os que lutaram na Batalha do 
Jenipapo! Vivam os que hoje batalham todos os dias 
para construir o Piauí do presente e preparar o Piauí do 
futuro, vencedor e consciente de seu papel no Brasil.

Muito obrigado!
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Sem apanhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espec-
tadores da TV Senado, todos que nos acompanham 
pelas redes sociais,

Sexta-feira da semana passada, dia 8 de março, 
perdemos um ser humano brilhante, um médico hu-
manista e um dos políticos mais importantes da histó-
ria recente de Sergipe. Refiro-me a Lourival Baptista, 
baiano, que chegou ao nosso Estado em 1943, para 

atuar como médico da indústria têxtil da família Franco, 
em São Cristóvão. Ali, apaixonou-se por sua esposa 
D. Hildete Falcão Baptista e pelo estado de Sergipe.

Foi em São Cristóvão que Lourival iniciou seu 
exercício profissional e também começou sua longa e 
bem sucedida carreira política.

Lourival Baptista foi um político conhecido por sua 
admirável sagacidade e inteligência e é considerado por 
todo povo sergipano como um homem público sério, 
competente, honesto e empreendedor. Foi Secretário 
de Educação de Sergipe, deputado estadual, prefeito 
de São Cristóvão – 4a cidade mais antiga do País -de-
putado federal, por duas legislaturas, governador de 
Sergipe e senador da República por três legislaturas 
consecutivas, entre os anos de 1971 e 1995.

Durante seu governo, foi-lhe atribuído o título de 
“O Realizador”. Fiel a seu propósito de promover o 
desenvolvimento do Estado, nomeou um secretariado 
de alta qualificação técnica, que viabilizou a realização 
de obras marcantes para Sergipe, como a construção 
do Estádio Lourival Baptista – o Batistão e dos Está-
dios Presidente Mediei, em Itabaiana – minha cidade; 
e o Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto, construiu 
também o Edifício Estado de Sergipe – sede do Banco 
do Estado de Sergipe, BANESE; além de importantes 
e necessárias obras de infraestrutura.

Mas as realizações do seu governo não param 
por aí. Lourival Baptista implantou o primeiro Distrito 
Industriai de Sergipe e iniciou a reforma agrária, com 
desapropriações rigorosamente pagas pelo Poder Pú-
blico, ou utilizando terras do Estado. Foi um dos pionei-
ros na luta pela implantação da Hidrelétrica de Xingo, 
quando esta ainda era um sonho distante. Apoiou a 
criação do Instituto Lourival Fontes, entidade que aten-
dia a jovens carentes e, por muito tempo, dirigida por 
sua esposa D, Hildete Falcão Baptista.

Como parlamentar atuante no cenário nacional, 
não defendeu apenas os interesses de Sergipe, mas 
todas as questões de interesse nacional. É de sua 
autoria o antigo Projeto que virou Resolução e que 
proíbe qualquer um de fumar no Plenário do Senado 
Federal, bem como outras medidas que inibe o hábito 
de fumar em locais públicos e por isso, destacou-se 
na luta pelo combate ao fumo e às conseqüências ne-
fastas do tabagismo para a saúde pública. Aqui, nesta 
Casa, editou por maio da gráfica do Senado, 21 pu-
blicações dos mais variados temas, o que demonstra 
sua grande capacidade de trabalho e preocupação 
com o desenvolvimento do Brasil, do Nordeste e do 
nosso amado Sergipe.

Ao longo de sua vida pública, Lourival Baptista 
foi agraciado com incontáveis homenagens. Apenas 
em Sergipe, recebeu o título de Cidadão Honorário 
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em mais de 50 municípios e de Benemérito em cerca 
de 200 instituições, doutor ‘Honoris Causa’ da Univer-
sidade Federal de Sergipe; Grande Oficial da Ordem 
do Mérito Serigy. Seu reconhecimento, no âmbito das 
instituições Federais também é muito amplo das quais, 
recebeu inúmeras medalhas e condecorações.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, doutor 
Lourival Baptista, foi realmente um homem ímpar, que 
marcou sua trajetória em Sergipe e no Brasil, como um 
político desenvolvimentista, à frente do seu tempo, que 
deixa um indiscutível legado para a nossa geração e 
para as futuras. Quem o conhecia de perto sabe que 
ele foi um notável administrador do erário público, não 
fez fortuna em função dos cargos que exerceu e do 
poder político que teve durante sua vida.

Perde o Brasil um de seus grandes políticos. Lou-
rival Baptista foi um batalhador, herói da luta pela de-
mocracia, figura humana inconfundível, Tinha um lema 
admirável “Fazer o Bem sem Olhar a Quem”. Ele amou 
o Brasil, o Nordeste e principalmente nosso Sergipe.

E para nós sergipanos será sempre uma referên-
cia e uma saudade permanente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS.) – E assim, nós encerramos a sessão do dia de 
hoje dizendo: Márcia Santana, que faleceu hoje, aos 
35 anos, vá em paz. Você está com Deus.

Ao Papa, vamos rezar muito para que o Papa 
ajude a combater a pobreza no mundo e todos os 
preconceitos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 2, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 
União aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente 
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE); 

e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo 
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.

(Lido no Senado Federal no dia 7.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 24.12.2012)
Prazo final prorrogado: 18.4.2013

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 2, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 147, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 2, de 2013 (nº 4.787/2012, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que dispõe sobre as tabelas de 
salários, vencimentos, soldos e demais van-
tagens aplicáveis aos servidores civis, aos 
militares e aos empregados oriundos do ex-
-Território Federal de Rondônia integrantes do 
quadro em extinção de que trata o art. 85 da 
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá 
outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

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

4 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 



09746 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

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

RS.) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 46 minutos.)
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Ata da 28ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 14 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Jorge Viana, das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia, 
 do Sr. João Costa e da Srª Ana Rita

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 18 horas e 37 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO 
Nº 158, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, ao jornal Diário do Ama-
zonas, que completa 28 anos, no dia 14 de Março de 
2013, bem como seja encaminhado o referido voto ao 
senhor Presidente Cassiano Anunciação e ao Vice-Pre-
sidente senhor Cyro Anunciação, no seguinte endereço: 
Av. Djalma Batista, 2.010 CEP: 69050-010 Manaus/AM.

Justificação

O jornal “Diário do Amazonas” completa em 14 de 
março de 2013, 28 anos de existência. O referido jor-
nal nasceu da determinação de Cassiano Anunciação, 
conhecido popularmente como “Batará”, atualmente 
ocupa um espaço relevante na imprensa amazonense. 
Ao seu fundador, dona Val e seus dois filhos – Cirilo e 
Cyro – que ao lado de mais de trezentos colaborado-
res fazem o “Diário do Amazonas”, o “Dez Minutos” e 
o “d24am”, meu mais sinceros parabéns.

A história da Editora Ana Cássia se inicia com o 
jornal Diário do Amazonas. Fundado pelo empresário 
amazonense Cassiano Anunciação, a publicação im-
pressa foi lançada em 1986 como projeto de consoli-
dação e expansão das atividades comerciais da família 
Anunciação em Manaus, através da Editora Ana Cássia, 
que hoje também publica o jornal Dez Minutos, além de 
manter o portal de notícias D24AM.com. Inicialmente 
de linha popular, há cerca de dez anos o DIÁRIO se 
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destaca por explorar uma linha editorial que valoriza 
os assuntos políticos e econômicos relacionados ao 
Estado do Amazonas. Na data de hoje, 2 de janeiro de 
2013, o DIÁRIO chega a sua 12.139ª edição.

Da sua primeira edição aos anos 90, o DIÁRIO foi 
marcado pela abordagem mais popular dos assuntos de 
Manaus, tendo como tema principal o cotidiano da cidade. 
Desde então, a inovação e a ousadia editorial são marcas 
do DIÁRIO. Foi este jornal que inaugurou as edições de 
segunda-feira – até então inexistentes no mercado local 
de jornais impressos, e também as edições totalmente 
coloridas, até então só as capas e algumas outras pá-
ginas dos veículos manauaras eram de múltiplas cores.

Em 2011, o DIÁRIO saiu mais uma vez na frente 
da concorrência, sendo o primeiro a apostar no formato 
berliner, de proporções menores e que vem ganhando a 
preferência dos leitores no Brasil e em várias partes do 
mundo, como nos Estados Unidos e países da Europa. 

O Diário do Amazonas e o DEZ Minutos são os 
únicos jornais do Amazonas e um dos poucos das 
Regiões Norte e Nordeste do País filiado ao Instituto 
Verificador de Circulação (IVC), que atesta a tiragem 
e vendagem da publicação diariamente. Durante a 
semana, as vendas do DIÁRIO são, em média, de 12 
mil exemplares por dia, número que chega a cerca de 
28 mil aos domingos. Já a tiragem do DEZ Minutos 
alcança a casa das 110 mil edições diárias.

Atualmente, o DIÁRIO emprega, diretamente, cer-
ca de 250 pessoas, além dos jornaleiros que vendem a 
publicação e o Dez Minutos nas ruas da cidade. Desse 
total, cerca de 60 profissionais compõem o quadro de 
pessoal da Redação, entre motoristas, diagramadores, 
revisores, fotógrafos, repórteres e editores.

Os mais novos investimentos da família Anun-
ciação no segmento da comunicação são o portal de 
notícias d24am, na internet, e a estruturação de um 
futuro canal de televisão. Neste último caso, o grupo 
irá retransmitir a programação do canal Record News, 
além de produção local. 

No portal de notícias, a empresa busca conso-
lidar um espaço dinâmico, variado, com informações 
em tempo real. Nesse mesmo espaço na internet, a 
Editora Ana Cássia também divulga, na íntegra, suas 
publicações impressas, o Diário do Amazonas e o jornal 
Dez Minutos. Para este portal de notícias, a empresa 
montou equipe própria, de repórteres, editores, web 
designers e vídeorrepórteres. Estes últimos produzem 
um dos diferenciais do portal, as videorreportagens. A 
geração de novos postos de trabalho ocorrerá com a 
entrada no ar do canal de televisão, cuja formatação 
e estruturação está em andamento.

Como se percebe, os investimentos na inova-
ção e na modernização de suas publicações é uma 

política constante da Editora Ana Cássia, e que tem 
aberto novas fronteiras no ramo midiático local. São 
investimentos que abrem postos de trabalho e contri-
buem para elevar a qualidade da informação levada 
aos mais variados públicos.

Parabéns ao jornal Diário do Amazonas que ado-
tou uma orientação editorial com viés claramente po-
pular, dedicando-se a acompanhar especialmente o 
cotidiano de Manaus e parabéns por cada vez mais 
conquistar os eleitores amazonenses.

Sala das Sessões, 13 de Março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO 
Nº 159, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, ao Município de Lábrea, 
pelos seus 127 anos de existência comemorado no dia 
07 de março de 2013, bem como seja encaminhado o 
referido voto ao senhor Prefeito Evaldo de Souza Go-
mes, no seguinte endereço: Praça Coronel Lábrea, 98 
– Centro. CEP: 69.830-000. Lábrea/AM.

Justificação

Lábrea é um município brasileiro do interior do es-
tado do Amazonas. Pertencente à Mesorregião do Sul 
Amazonense e Microrregião do Purus, sua população é 
de 39.022 habitantes, de acordo com estimativas do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2012.

A cidade de Lábrea foi fundada através da lei pro-
vincial número 523, de 14 de maio de 1881, elevando 
a freguesia de Lábrea à categoria de Vila. Sua história 
remonta a fase áurea da borracha, com as grandes le-
vas de imigrantes nordestinos. Sua história encontra-se 
intimamente ligada ao movimento da Igreja Católica, a 
primeira missão estabeleceu-se a foz do rio Ituxi, sendo 
nomeado de Nossa Senhora de Nazaré do Rio Ituxi.

A maior parte de sua extensão territorial é qua-
se que totalmente formada pela densa selva amazô-
nica e pode ser alcançada por terra também a partir 
da cidade de Porto Velho (RO), tomando-se a estrada 
para Rio Branco (AC). É uma região ainda quase que 
despovoada sendo que a densidade demográfica da 
mesma é de 0,4 habitantes por quilômetro quadrado.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Lábrea é um dos 
maiores do Amazonas. A agropecuária é quem mais 
constribui para a economia do município, totalizando 
R$ 231,676 milhões em 2010 e colocando o municí-
pio como o 36º maior PIB da agropecuária no Brasil.

Parabéns ao Município de Lábrea por esses 127 
anos!!.

Sala das Sessões, 13 de Março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 160, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 33 e 149, de 2012, 
pelo fato de as proposições versarem sobre a mesma 
matéria (fracionamento de medicamentos).

Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do item 12 da alínea c do 

inciso II do art. 255, combinado com o inciso I do art. 
99, todos do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), seja encaminhado o Projeto de Lei do Senado 
nº 105, de 2012, que “acrescenta parágrafo único ao 
art. 835 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro, de 2002 – 
Código Civil -, prevendo a possibilidade de exoneração 
da fiança na hipótese de alteração no quadro social 
da pessoa jurídica afiançada, independentemente do 
término do prazo contratual”, para apreciação também 
pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.

O projeto de lei diz respeito a garantia de fiança, 
figura fundamental na liberação de crédito por insti-
tuições financeiras. Dessa forma, é necessário que a 
referida Comissão se manifeste sobre a matéria, por 
ter competência para analisar aspectos econômicos 
e financeiros das matérias em tramitação no Senado 
Federal. – Senador Armando Monteiro.

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 162, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, o desapen-
samento da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, 
de 2003, de minha autoria, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 2, de 2006, também de minha autoria, 
de forma a retomar sua tramitação autônoma.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 163, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a retirada do Requerimen-
to nº 126, de 2013, solicitando que fosse considerado 
como desempenho de missão no exterior minha par-
ticipação, no período de 25 a 30 de março de 2013, 
nas reuniões do Parlamento Eslovaco e no Parlamen-
to Tcheco, a realizarem-se nas capitais da República 
Eslovaca e da República Tcheca, e comunicando para 
efeito do disposto no art. 39 do referido Regimento, 
que estaria ausente do País no período de 22 a 31 de 
março de 2013.

Sala das Sessões, 13 de março de 2013. – Se-
nadora Ana Amélia, PP/RS.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência defere o requerimento que acaba 
de ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

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

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 165, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações ao Jornal Ibiá, pelo transcurso 
dos 30 anos de sua fundação, que ocorrerá no dia 16 
de março de 2013.

A homenagem do Senado Federal, que é exten-
siva a todos os seus funcionários e leitores, deverá ser 
encaminhada as suas Diretoras – Maria Luiza Szul-
cvwsky e Maria Rúbia Flores, no seguinte endereço: 
Rua dos Plátanos, 20 – CEP: 95780-000 – Montene-
gro/RS.

Sala das Sessões, 13 de março de 2013. – Se-
nadora Ana Amélia, PP/RS.

REQUERIMENTO 
Nº 166, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, a dona Justina 
Cândido Dique e a dona Rosa Otaviano Mocambite, 
que são as ganhadoras do Prêmio “Mulheres Rurais 
que produzem o Brasil Sustentável”, bem como seja 
encaminhado o referido voto no seguinte endereço: 
Rua São Mateus, 45 – Comunidade Porto Cordeirinho 
– Benjamin Constant /AM. 69.630-000.

Justificação

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República, com o intuito de contribuir 
para a produção e disseminação de conteúdos que 
subsidiem o fortalecimento da Política Nacional para 
as Mulheres com participação e controle social, com 
vistas à premiação de grupos produtivos de mulheres 
do campo e da floresta. O IDAM, vinculada ao SEPROR, 
convidou a Associação das Mulheres Indígenas de 
Porto Cordeirinho – Mematu – AMIPC, do Municipio 
de Benjamin Constant/AM a participar do concurso, 
tendo como representantes as índias Justina Cândido 
e a dona Rosa. 

O Prêmio “Mulheres Rurais que produzem o Brasil 
Sustentável” é um concurso de experiências de grupos 
e organizações econômicas constituídos por mulheres 
rurais, do campo e floresta, que contribuem para o de-
senvolvimento sustentável do Brasil.

O objetivo é destacar a organização econômica 
produtiva de mulheres e exemplos de autonomia eco-
nômica das mulheres rurais. Para a premiação foram 
selecionadas 30 finalistas que receberam um troféu 
“Mulheres Rurais que produzem o Brasil Sustentável”, 
dez iniciativas com as maiores pontuações receberam 
R$20 mil reais cada uma.

Os critérios avaliados foram à capacidade de 
produzir de maneira sustentável; capacidade de ge-
rar renda para as mulheres produtoras; contribuição 
do grupo à economia local e o grau de articulação 
com o mercado local; formas de organização interna 
e participação das mulheres nas decisões e formas de 
relacionar o trabalho que gera renda com o trabalho 
doméstico não remunerado.

Parabéns dona Cândido e Dona Rosa, por vo-
cês estarem construindo uma trajetória de conquistas 
como trabalhadoras rurais.

Sala das Sessões, 13 de Março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

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

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 81, DE 2013

Altera o § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para prever que a sentença transitada 
em julgado de órgão da Justiça do Trabalho é conside-
rada início de prova material para fins de comprovação 
do tempo de serviço.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altera-se o § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213, 

de 24 de julho de 1991, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 55  ..........................................................
 .......................................................................
§ 3º A comprovação do tempo de serviço para 
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justi-
ficação administrativa ou judicial, conforme o 
disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 
baseada em início de prova material, incluindo, 
nesta, sentença transitada em julgado de órgão 
da Justiça do Trabalho, não sendo admitida 
prova exclusivamente testemunhal, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou caso 
fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

Sabe-se que após longa peregrinação em diver-
sos setores de atividades, os trabalhadores brasileiros 
possuem grande dificuldade em comprovação de seu 
tempo de serviço. Seja porque não possui nenhum 
contrato de trabalho, nenhum registro, ou, até mesmo, 
porque a empresa em que trabalhou por um largo tem-
po já extinguiu suas atividades há vários anos.

Essa dificuldade de comprovação é aumentada 
pela necessidade de se impor uma legislação rígida 
e segura que não prejudique o Instituto Nacional de 
Previdência Social com demandas temerárias e frau-
dulentas.

Na legislação vigente, então, primou-se por uma 
abordagem mais prudente: ao passo que autoriza a 
comprovação do tempo de serviço com prova teste-
munhal, prevê a necessidade de um início de prova 
material no art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991.

No entanto, percebo que essa sistemática, em 
certo momento, tem causado uma contradição no mun-
do prático. Por vezes, o trabalhador consegue junto aos 
órgãos da Justiça do Trabalho, por meio de Reclama-
tória Trabalhista, decisão favorável que reconhece seu 
tempo de serviço junto a uma determinada empresa, 
determinando que essa empresa recolha todos os en-
cargos trabalhistas devidos, inclusive os previdenciários 
que são executados ex officio pelo juízo trabalhista, 
nos termos do art. 876, parágrafo único, da CLT, com 
redação dada pela Lei n. 11.457/2007.

Por sua vez, em que pese a decisão judicial tra-
balhista e o recolhimento de encargos pela empresa 
devedora, o Instituto Nacional do Seguro Social, com 
base na Lei n. 8.213/1991, tem negado a contagem 
do tempo de serviço quando a sentença trabalhista, 
mesmo que transitada em julgado, não baseou-se em 
início de prova material para sua conclusão.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 
recentemente, tem sedimentado o entendimento de que 
a sentença trabalhista “será admitida como início de 
prova material, apta a comprovar o tempo de servi-
ço, caso ela tenha sido fundada em elementos que 
evidenciem o labor exercido na função e o período 
alegado pelo trabalhador na ação previdenciária” 
(AgRg nos EREsp 811508 / PR, julgado em 28/11/2012, 
DJe de 05/12/2012, Rel. Min. Jorge Mussi) na tentativa 
de sanear a contradição apontada.

Percebo, entretanto, que mesmo que haja a pa-
cificação judicial do tema, a falta de previsão legal ex-
pressa impossibilita que haja aceitação administrativa 
pelo INSS que, como qualquer entidade administrativa, 
está atrelado ao princípio da legalidade estrita.

Além disso, penso que qualquer decisão traba-
lhista transitada em julgado pode ser utilizada como 

princípio de prova material, mesmo que não demons-
tre o labor exercido na função e o período trabalhado, 
como exigido pelo STJ, vez que é contraditório pen-
sarmos que uma sentença trabalhista que reconheça 
o vínculo de trabalho e condene uma determinada 
empresa reclamada ao pagamento dos encargos, ser 
descartada por ausência de indicações das condições 
citadas no corpo do julgado.

Sem mencionar que se trataria de um enriqueci-
mento sem causa do INSS, que estaria recebendo os 
valores das contribuições sociais do vínculo emprega-
tício reconhecido ao trabalhador, mas não repassaria o 
benefício respectivo ao empregado. Seria, assim, uma 
“partida sem contrapartida”.

Note-se, portanto, que o projeto é simples e obje-
tivo, tão somente pretende prever no § 3º do art. 55 da 
Lei n. 8.213/91, que a sentença transitada em julgado 
de órgão da Justiça do Trabalho é considerada como 
início de prova material para fins de comprovação do 
tempo de serviço para aposentadoria.

Desta forma, com o objetivo de outorgar mais 
clareza e objetividade legislativa, sanear a contradição 
administrativa e judicial atualmente existente e tornar 
mais justa as condições para a contagem do tempo 
de serviço para a aposentadoria, submeto a presente 
proposição a apreciação dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

(...)
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na 

forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, 
além do correspondente às atividades de qualquer das 
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, 
mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

 I – o tempo de serviço militar, inclusive o volun-
tário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição 
Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral 
de Previdência Social, desde que não tenha sido con-
tado para inatividade remunerada nas Forças Armadas 
ou aposentadoria no serviço público;

 II – o tempo intercalado em que esteve em gozo 
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;

 III – o tempo de contribuição efetuado como segu-
rado facultativo, desde que antes da vigência desta lei;
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 III – o tempo de contribuição efetuada como se-
gurado facultativo; (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995)

 IV – o tempo de serviço referente ao exercício 
de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 
desde que não tenha sido contado para a inatividade 
remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria 
no serviço público;

 IV – o tempo de serviço referente ao exercício de 
mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde 
que não tenha sido contado para efeito de aposenta-
doria por outro regime de previdência social; (Redação 
dada pela Lei nº 9.506, de 1997)

 V – o tempo de contribuição efetuado por segu-
rado depois de ter deixado de exercer atividade remu-
nerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei; 

 VI – o tempo de contribuição efetuado com base 
nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 
1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, 
alínea “g”, desta Lei, sendo tais contribuições com-
putadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei nº 
8.647, de 1993)

 § 1º A averbação de tempo de serviço durante o 
qual o exercício da atividade não determinava filiação 
obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social 
Urbana só será admitida mediante o recolhimento das 
contribuições correspondentes, conforme dispuser o 
Regulamento, observado o disposto no § 2º. (Vide Lei 
nº 8.212, de 1991)

 § 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador 
rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, 
será computado independentemente do recolhimento 
das contribuições a ele correspondentes, exceto para 
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

 § 3º A comprovação do tempo de serviço para 
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 
108, só produzirá efeito quando baseada em início 
de prova material, não sendo admitida prova exclusi-
vamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 
de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 
Regulamento.

 § 4o Não será computado como tempo de contri-
buição, para efeito de concessão do benefício de que 
trata esta subseção, o período em que o segurado 
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído 
na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, salvo se tiver complementado as con-
tribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 123, de 2006)

(...)
Art. 108. Mediante justificação processada peran-

te a Previdência Social, observado o disposto no § 3º 

do art. 55 e na forma estabelecida no Regulamento, 
poderá ser suprida a falta de documento ou provado 
ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no 
que se refere a registro público.

(...).

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 82, DE 2013 

Altera o art. 81 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1995, para alterar o limite para 
doações e contribuições de pessoas jurídi-
cas para as campanhas eleitorais e erigir o 
Fundo Partidário como único destinatário 
dessas doações e contribuições.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 81 da lei nº 9.504, de 30 de setembro 

de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 81.  .........................................................
§ 1º As doações e contribuições de que trata 
este artigo ficam limitadas a três por cento do 
lucro líquido auferido no ano anterior à eleição.
 .......................................................................
§ 5º As doações das pessoas jurídicas serão 
feitas diretamente ao Fundo Partidário e por 
ele repassadas a todos os partidos políticos, 
na proporção prevista pelas normas próprias 
desse Fundo.
§ 6º As doações de pessoas jurídicas poderão 
ser objeto de dedução para fins de imposto 
sobre rendimentos.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A regra vigente sobre financiamento de campa-
nhas no Brasil é, no mínimo, controversa. Vigora entre 
nós, o voto proporcional em listas abertas, sistema 
que tende a produzir, segundo seus críticos, eleições 
caras e partidos fracos. A personalização do voto e a 
consequente disputa de todos contra todos, inclusive 
contra os companheiros de partido, corrói a identida-
de e a força das legendas partidárias e empurra os 
candidatos para uma verdadeira corrida em busca de 
financiadores privados.

O presente projeto de Lei procura sanar essa si-
tuação, por meio de uma regulamentação mais dura 
das doações e contribuições de pessoas jurídicas 
para as campanhas eleitorais. Conforme a proposta, o 
montante doado por pessoas jurídicas passaria a ser 
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passível de dedução para fins de imposto de renda. 
Essa regra configura uma situação de renúncia fiscal 
que dá ao Estado a legitimidade para direcionar o uso 
desses recursos em benefício não mais de um partido 
ou candidato, mas do processo eleitoral como um todo. 
Pessoas jurídicas são, de acordo com o projeto, proi-
bidas de doar diretamente a candidatos e partidos e 
obrigadas a doar esses recursos ao Fundo Partidário, 
a partir do qual serão redistribuídos aos partidos, de 
acordo com as regras próprias desse Fundo.

Empresas poderão doar recursos até o novo limite 
estipulado pelo projeto: três por cento do lucro líquido 
apurado no ano anterior à eleição. Essa doação be-
neficiará não o partido da preferência do empresário, 
mas financiará o processo eleitoral, a operação da 
democracia, como um todo.

Essas as razões por que solicitamos aos nossos 
pares apoio para o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Disposições Gerais

....................................................................................

Disposições Transitórias

Art. 79. O financiamento das campanhas elei-
torais com recursos públicos será disciplinada em lei 
específica.

Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano 
de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, 
para candidatos de cada sexo, no mínimo, vinte e cinco 
por cento e, no máximo, setenta e cinco por cento do 
número de candidaturas que puder registrar. 

Art. 81. As doações e contribuições de pessoas 
jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas 
a partir do registro dos comitês financeiros dos parti-
dos ou coligações.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este 
artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento 
bruto do ano anterior à eleição.

§ 2º A doação de quantia acima do limite fixado 
neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento 
de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em 
excesso.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo an-
terior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado 
no § 1º estará sujeita à proibição de participar de lici-
tações públicas e de celebrar contratos com o Poder 
Público pelo período de cinco anos, por determinação 
da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja asse-
gurada ampla defesa.

§ 4o As representações propostas objetivando a 
aplicação das sanções previstas nos §§ 2o e 3o obser-
varão o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 
no 64, de 18 de maio de 1990, e o prazo de recurso 
contra as decisões proferidas com base neste artigo 
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação 
do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Inde-
pendência e 109º da República. – MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MACIEL – Iris Rezende.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1º.10.1997

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa )

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 83, DE 2013

Acrescenta § 5º ao art. 787 do Código Civil, 
para autorizar expressamente ao terceiro 
prejudicado intentar ação diretamente con-
tra o segurador, na hipótese de seguro de 
responsabilidade civil facultativo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 787 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-

neiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 5º:

“Art. 787.  .......................................................
 .......................................................................
§ 5º Nos seguros de responsabilidade civil 
facultativos, o terceiro prejudicado poderá in-
tentar ação diretamente contra o segurador, 
devendo o segurado, nessa hipótese, figurar 
necessariamente como litisconsorte passivo, 
a fim de que seja verificada sua responsabi-
lidade pelas perdas e danos alegados.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) acerca da possibilidade de o terceiro prejudica-
do mover ação diretamente contra a seguradora (ou 
segurador, no masculino, como prefere nosso Código 
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Civil) contratada facultativamente por aquele reputa-
do como o causador do dano (vale dizer, pelo segura-
do) não têm sido lá muito previsíveis: ora a admitem, 
como no caso dos Recursos Especiais (REsps) de nº 
1.245.618/RS (julgado em 22.11.2011) e nº 444.716/
BA (11.5.2004); ora a rechaçam, como nas decisões 
exaradas no REsp 962.230/RS (8.2.2012) e REsp 
256.424/SE (29.11.2005).

No que diz respeito aos seguros de responsabi-
lidade obrigatórios – que ostentam seu exemplo mais 
prototípico no seguro de danos pessoais causados 
por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) 
–, o nosso Código Civil é incontroverso, pois prevê de 
modo expresso, no parágrafo único de seu art. 788, a 
demanda direta contra o segurador. 

Já no que se refere aos seguros de responsabi-
lidade civil facultativos, o Código deixa dúvidas, pois 
faz menção apenas à ação movida pelo terceiro em 
face do segurado (§ 3º do art. 787). Precisamente por 
causa disso, e também em razão da evidente dificul-
dade para apurar a responsabilidade do segurado em 
um processo de que ele não participe – o que pode 
implicar, a propósito, cerceamento de defesa e viola-
ção dos princípios constitucionais da ampla defesa e 
do devido processo legal –, há aquela parcela de mi-
nistros do STJ que não têm admitido a ação imediata 
contra a seguradora.

A despeito dos bons fundamentos a nortear esse 
grupo mais cauteloso de magistrados, não se podem 
esquecer as vítimas de tais sinistros, que são, afi-
nal, as mais prejudicadas pelo evento. Impedir-lhes 
em absoluto o ajuizamento de ações diretas contra 
as seguradoras pode significar, em última análise, o 
adiamento da realização de um direito que lhes cabe 
de forma indubitável.

Por isso mesmo, parece-nos que a solução mais 
razoável é promover alteração na lei de modo a permitir 
textualmente esse ajuizamento, desde que atendida a 
condição que o próprio STJ deixa entrever como indis-
pensável, em seus julgados obstativos: a de que haja 
a oportunidade, no processo, para que se comprove 
a responsabilidade civil do segurado pela ocorrência 
do sinistro.

Tal oportunidade, pretendemos criá-la com a 
simples estipulação de regra segundo a qual, para que 
a ação contra a seguradora seja possível, o segura-
do deverá figurar na ação como litisconsorte passivo 
necessário, em consonância, aliás, com o art. 46 do 
Código de Processo Civil. Com isso, não somente se 
viabilizará a apuração da responsabilidade do segura-
do, como também se lhe permitirá o exercício tanto da 

faculdade de desembolsar, ele próprio, o valor afinal 
apurado como devido – o que geralmente acontece, 
por exemplo, nos casos em que o dano causado, por 
inexpressivo, não compensa o pagamento da franquia 
relativa ao seguro – quanto do papel de responsável 
complementar em relação à seguradora e perante o 
autor da ação, naquelas hipóteses em que o valor da 
indenização fixada como efetivamente devida ultrapasse 
eventuais limites pecuniários estabelecidos na apólice.

Esta é uma proposição legislativa sucinta, porém 
significativa, e, por perseguir a economia processual e 
a celeridade na realização da justiça, contamos com 
o apoio dos nobres Pares.

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – (Có-
digo Civil)

Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o 
segurador garante o pagamento de perdas e danos 
devidos pelo segurado a terceiro.

§1º Tão logo saiba o segurado das conseqüên-
cias de ato seu, suscetível de lhe acarretar a respon-
sabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao 
segurador.

§2º É defeso ao segurado reconhecer sua res-
ponsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir 
com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, 
sem anuência expressa do segurador.

§3º Intentada a ação contra o segurado, dará este 
ciência da lide ao segurador.

§4º Subsistirá a responsabilidade do segurado 
perante o terceiro, se o segurador for insolvente.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 84, DE 2013

Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Via-
ção, para incluir na Relação Descritiva das 
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, 
o trecho que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Relação Descritiva das Rodovias do 

Sistema Rodoviário Federal, item 2.2.2, constante do 
anexo ao Plano Nacional de Viação, aprovado pela 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vi-
gorar acrescida de trecho rodoviário com a seguinte 
descrição:
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“2.2.2  ............................................................

 ............................................................. ” (NR)
Parágrafo único. O traçado definitivo, a designa-

ção oficial, a extensão total e demais características do 
trecho de que trata o caput serão determinados pelo 
órgão rodoviário federal competente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O trecho rodoviário em questão, que contorna 
Cuiabá e Várzea Grande, conhecido como Contorno 
Sul, interliga grandes artérias de escoamento da pro-
dução mato-grossense, permitindo o fluxo de grãos 
provenientes da região Médio-Norte, que é a maior 
produtora, para terminal rodoviário de Rondonópolis.

Em face da especial importância desse trajeto, 
acreditamos que, a jurisdição federal proposta viabili-
zará novas oportunidades de melhorias para o desen-
volvimento do Estado do Mato Grosso e da economia 
nacional como um todo.

Espero, assim, contar com o indispensável apoio 
dos nobres pares, em ambas as Casas do Congresso, 
no sentido da aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos, 
DEM – MT.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Regulamento 
Vide Lei nº 12.264, de 2010

Aprova o Plano Nacional de Viação e dá 
outras providências. 

O Presidente da República , faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Viação 
(PNV) de que trata o artigo 8º, item XI, da Constituição 
Federal, representado e descrito complementarmente 
no documento anexo contendo as seguintes seções: 

1. Conceituação Geral, Sisteria Nacional de Via-
ção. 

2. Sistema Rodoviário Nacional: 
2.1. conceituação; 

2.2 nomenclatura e relação descritiva das rodo-
vias do Sistema Rodoviário Federal, integrantes do 
Plano Nacional de Viação. 

3. Sistema Ferroviário Nacional: 
3.1 conceituação; 
3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferro-

vias integrantes do Plano Nacional de Viação. 
4. Sistema Portuário Nacional: 
4.1 conceituação; 
4.2 relação descritiva dos portos marítimos, flu-

viais e lacustres do Plano Nacional de Viação. 
5. Sistema Hidroviário Nacional: 
5.1 conceituação; 
5.2 relação descritiva das vias navegáveis inte-

riores do Plano Nacional de Viação. 
6. Sistema Aeroviário Nacional: 
6.1 conceituação; 
6.2 relação descritiva dos aeródromos do Plano 

Nacional de Viação. 
7 – Sistema Nacional dos Transportes Urbanos 

(Incluído pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)
7.1 – Conceituação (Incluído pela Lei nº 6.261, 

de 14.11.1975)
7.1.0 – O Sistema Nacional dos Transportes Ur-

banos compreende o conjunto dos sistemas metro-
politanos e sistemas municipais nas demais áreas ur-
banas, vinculados à execução das políticas nacionais 
dos transportes e do desenvolvimento urbano. (Incluído 
pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)

7.1.1 – Os sistemas metropolitanos e munici-
pais compreendem: (Incluído pela Lei nº 6.261, de 
14.11.1975)

a) a infra-estrutura viária expressa e as de arti-
culação com os sistemas viários federal, estadual e 
municipal; (Incluído pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)

b) os sistemas de transportes públicos sobre 
trilhos (metrô, ferrovia de subúrbio e outros), sobre 
pneus, hidroviários e de pedestres, operados nas áreas 
urbanas; (Incluído pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)

c) as conexões intermodais de transportes, tais 
como estacionamentos, terminais e outras; (Incluído 
pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)

d) estrutura operacional abrangendo o conjun-
to de atividades e meios estatais de administração, 
regulamentação, controle e fiscalização que atuam 
diretamente no modo de transportes, nas conexões 
intermodais e nas infra-estruturas viárias e que pos-
sibilitam o seu uso adequado. (Incluído pela Lei nº 
6.261, de 14.11.1975)

7.1.2 – Os sistemas metropolitanos e munici-
pais se conjugam com as infra-estruturas e estruturas 
operacionais dos demais sistemas viários localizados 
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nas áreas urbanas. (Incluído pela Lei nº 6.261, de 
14.11.1975)

7.1.3 – Não se incluem nos sistemas metropoli-
tanos e municipais, pertencentes ao Sistema Nacional 
dos Transportes Urbanos, as infra-estruturas e res-
pectivas estruturas operacionais dos demais sistemas 
nacionais de viação, localizados nas áreas urbanas.
(Incluído pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)

§ 1º Os sistemas mencionados nas seções 2, 3, 
4, 5 e 6, citadas englobam as respectivas redes cons-
truídas e previstas. 

§ 2º As localidades intermediárias constantes das 
redes previstas que figuram nas relações descritivas 
constantes das seções 2.2 e 3.2 citadas, não consti-
tuem pontos obrigatórios de passagem, mas figuram 
apenas como indicação geral da diretriz das vias con-
sideradas, sendo o seu traçado definitivo fixado pelo 
Poder Executivo, após estudos técnicos e econômicos. 

§ 3º Os órgãos federais das diferentes modali-
dades de transporte deverão elaborar as respectivas 
cartas geográficas em escala conveniente, que permita 
distinguir e identificar facilmente as diretrizes viárias 
com seus pontos de passagem, assim como os por-
tos e aeródromos, conforme as relações descritivas do 
Plano Nacional de Viação de que trata esta lei. 

Art 2º O objetivo essencial do Plano Nacional de 
Viação é permitir o estabelecimento da infra-estrutura 
de um sistema viário integrado, assim como as bases 
para planos globais de transporte que atendam, pelo 
menor custo, às necessidades do País, sob o múltiplo 
aspecto econômico-social-político-militar. 

Art 3º O Plano Nacional de Viação será implemen-
tado no contexto dos Planos Nacionais de Desenvolvi-
mento e dos Orçamentos Plurianuais de Investimento, 
instituídos pelo Ato Complementar nº 43, de 29 de 
janeiro de 1969, modificado pelo Ato Complementar 
nº 76, de 21 de outubro 1969, e Lei Complementar nº 
9, de 11 de dezembro de 1970 obedecidos, especial-
mente os princípios e normas fundamentais seguin-
tes, aplicáveis a todo o Sistema Nacional de Viação, 
e inclusive à navegação marítima, hidroviária e aérea: 

a) a concepção de um sistema nacional de trans-
portes unificado deverá ser a diretriz básica para os 
diversos planejamentos no Setor, visando sempre a 
uma cordenação racional entre os sistemas federal, 
estaduais e municipais, bem como entre todas as mo-
dalidades de transporte; 

b) os planos diretores e os estudos de viabilidade 
técnico-econômica devem visar à seleção de alterna-
tivas mais eficientes, levando-se em conta possíveis 
combinações de duas ou mais modalidades de trans-
porte devidamente coordenadas e o escalonamento 
de prioridades para a solução escolhida; 

c) dar-se-á preferência ao aproveitamento da 
capacidade ociosa dos sistemas existentes, para, em 
etapas subseqüentes, cuidar-se de sua expansão; 

c) dar-se-á preferência ao aproveitamento da 
capacidade ociosa dos sistemas existentes. (Redação 
dada pela Lei nº 6.630, de 16.4.1979)

d) a política tarifária será orientada no sentido de 
que o preço de cada serviço de transporte reflita seu 
custo econômico em regime de eficiência. Nestas con-
dições, deverá ser assegurado o ressarcimento, nas 
parcelas cabíveis, das despesas de prestação de ser-
viços ou de transportes antieconômicos que venham 
a ser solicitados pelos poderes públicos; 

e) em conseqüência ao princípio anterior, será 
assegurada aos usuários a liberdade de escolha da 
modalidade de transporte que mais adequadamente 
atenda às suas necessidades; 

f) a execução das obras referentes ao Sistema 
Nacional de Viação, especialmente as previstas no Pla-
no Nacional de Viação, deverá ser realizada em função 
da existência prévia de estudos econômicos, que se 
ajustem às peculiaridades locais, que justifiquem sua 
prioridade e de projetos de engenharia final; 

g) a aquisição de equipamentos ou execução 
de instalações especializadas serão precedidas de 
justificativa, mediante estudos técnicos e econômico-
-financeiros; 

h) a adoção de quaisquer medidas organizacio-
nais, técnicas ou técnico-econômicas no Setor, deverão 
compatibilizar e integrar os meios usados aos objetivos 
modais e intermodais dos transportes, considerado o 
desenvolvimento científico e tecnológico mundial. Evi-
tar-se-á, sempre que possível, o emprego de métodos, 
processos, dispositivos, maquinarias ou materiais su-
perados e que redundem em menor rentabilidade ou 
eficiência, face àquele desenvolvimento; 

i) tanto os investimentos na infra-estrutura como a 
operação dos serviços de transportes reger-se-ão por 
critérios econômicos; ressalvam-se apenas, as neces-
sidades imperiosas ligadas à Segurança Nacional, e 
as de caráter social, inadiáveis, definidas e justificadas 
como tais pelas autoridades competentes, vinculando-
-se, porém, sempre aos menores custos, e levadas em 
conta outras alternativas possíveis; 

j) os recursos gerados no Setor Transportes se-
rão destinados a financiar os investimentos na infra-
-estrutura e na operação dos serviços de transporte de 
interesse econômico. Os projetos e atividades destina-
dos a atender as necessidades de Segurança Nacio-
nal e as de caráter social, inadiáveis, definidas como 
tais pelas autoridades competentes, serão financiados 
por recursos especiais consignados ao Ministério dos 
Transportes; 
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l) os investimentos em transportes destinados 
a incrementar o aproveitamento e desenvolvimento 
de novos recursos naturais serão considerados como 
parte integrante de projetos agrícolas, industriais e de 
colonização; sua execução será condicionada à aná-
lise dos benefícios e custos do projeto integrado e as 
respectivas características técnicas adequar-se-ão às 
necessidades daqueles projetos; 

m) os investimentos em vias de transportes, por-
tos e aeroportos, nas áreas metropolitanas e demais 
áreas urbanas, deverão ser coordenados por planos 
diretores e/ou projetos específicos e compatibilizados 
com os planos de desenvolvimento urbano, visando 
obter uma circulação eficiente de passageiros e cargas, 
garantindo ao transporte terrestre, marítimo e aéreo 
possibilidades de expansão sem prejuízo da racionali-
dade na localização das atividades econômicas e das 
zonas residenciais. 

m) os sistemas metropolitanos e municipais dos 
transportes urbanos deverão ser organizados segun-
do planos diretores e projetos específicos, de forma 
a assegurar a coordenação entre seus componentes 
principais, a saber: o sistema viário, transportes públi-
cos, portos e aeroportos, tráfego e elementos de con-
jugação visando a sua maior eficiência, assim como a 
compatibilização com os demais sistemas de viação 
e com os planos de desenvolvimento urbano, de for-
ma a obter uma circulação eficiente de passageiros e 
cargas, garantindo ao transporte terrestre, marítimo e 
aéreo possibilidades de expansão, sem prejuízo da ra-
cionalidade na localização das atividades econômicas 
e das habitações. (Redação dada pela Lei nº 6.261, 
de 14.11.1975)

Art 4º As rodovias ou trechos de rodovia, já cons-
truídos e constantes do Plano Nacional de Viação 
aprovado pela Lei nº 4.592, de 29 de dezembro de 
1964, e alterações posteriores e que não constem do 
Plano Nacional de Viação aprovado por esta lei, pas-
sam automaticamente para a jurisdição da Unidade 
da Federação em que se localizem. 

Art 5º Poderão ser considerados como comple-
mentando e integrando uma via terrestre do Plano 
Nacional de Viação os acessos que sirvam como facili-
dades de caráter Complementar para o usuário, desde 
que estudos preliminares indiquem sua necessidade 
e viabilidade financeira ou haja motivo de Segurança 
Nacional, obedecendo-se às condições estabelecidas 
por decreto. 

Art 6º As vias de transporte, portos e aeródromos 
constantes do Plano Nacional de Viação ficam, sejam 
quais forem os regimes de concessão e de proprieda-
de a que pertençam, subordinadas às especificações 
e normas técnicas aprovadas pelo Governo Federal. 

Art 7º Os recursos provenientes do Orçamento 
Geral da União e de Fundos específicos, destinados 
ao Setor Transportes, não poderão ser empregados 
em vias, portos e aeródromos que não constem de 
programas ou planos, oficiais, anuais ou plurianuais, 
enquadrados nos respectivos sistemas de viação, obe-
decidos os demais dispositivos legais concernentes. 

Art 8º Os recursos que tenham sido destinados 
para atendimento das obras constantes do Plano Na-
cional de Viação, aprovado pela Lei número 4.592, de 
29 de dezembro de 1964 serão transferidos automa-
ticamente para a execução das mesmas obras consi-
deradas no Plano de que trata esta lei, independente-
mente de qualquer formalidade. 

Art 9º O Plano Nacional de Viação será, em prin-
cípio, revisto de cinco em cinco anos. 

Parágrafo único. Dentro de cento e oitenta dias 
da vigência desta Lei, o Conselho Nacional de Trans-
portes estabelecerá a sistemática do planejamento e 
implantação do Plano Nacional de Viação obedecidos 
os princípios e normas fundamentais, enumerados no 
artigo 3º. 

Art 10. Os Estados, Territórios, Distrito Federal e 
Municípios elaborarão e reverão os seus Planos Viários 
com a finalidade de obter-se adequada articulação e 
compatibilidade entre seus sistemas viários e destes 
com os sistemas federais de Viação. 

§ 1º O atendimento ao disposto neste artigo, no 
que se refere a planos e sistemas rodoviários, é condi-
ção essencial à entrega, pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem (DNER), das parcelas ca-
bíveis àquelas Unidades Administrativas, do Imposto 
Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e 
Gasosos, somente sendo lícito aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios aplicarem recursos oriundos da-
quele imposto nos seus Sistemas Rodoviários, quando 
estes se harmonizem e se integrem entre si e com o 
Sistema Rodoviário Federal. 

§ 2º Para atendimento ao disposto na legislação 
em vigor, especialmente no artigo 21, do Decreto-lei 
número 512, de 21 de março de 1969, o Departamen-
to Nacional de Estradas de Rodagem estabelecerá a 
sistemática de verificação da compatibilidade e ade-
quação, do planejamento e implementação dos Planos 
Rodoviários dos Estados, dos Territórios, do Distrito 
Federal e dos Municípios, ao Plano Nacional de Viação. 

§ 3º A sistemática de que trata o parágrafo an-
terior estabelecerá a forma e os prazos em que serão 
prestadas as informações necessárias à verificação 
mencionada e proverá normas organizacionais, de pla-
nejamento, de execução e de estatística, como orienta-
ção para os setores rodoviários dos Estados, dos Ter-
ritórios, do Distrito Federal e dos Municípios, de modo 
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a obter seu funcionamento harmônico e efetivamente 
integrado num sistema rodoviário de âmbito nacional. 

Art 11. Os Planos Rodoviários dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Federal, serão elaborados e 
implementados dentro de Sistemática semelhante à do 
Plano Nacional de Viação e deverão, no prazo máximo 
de cento e oitenta dias após a publicação desse Plano, 
ser submetidos ao Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, que os apreciará, encaminhando-os ao 
Conselho Nacional de Transportes. 

Art 12. Após cento e oitenta dias da publicação 
dos Planos Rodoviários Estaduais, os Municípios de-
verão apresentar seus planos rodoviários aos orgãos 
competentes dos Estados em que se situam. 

§ 1º Os órgãos rodoviários estaduais aprovarão os 
Planos Rodoviários Municipais, dando imediata ciência 
ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

§ 2º Desde que não haja incompatibilidade com 
os Planos Rodoviários Municipais, Estaduais e o Plano 
Nacional de Viação, poderão ser elaborados Planos 
Rodoviários Vicinais Intermunicipais pelos órgãos ro-
doviários estaduais, de comum acordo com os Muni-
cípios interessados. 

§ 3º Basicamente, a competência executiva e 
político-administrativa das rodovias vicinais intermu-
nicipais, não consideradas rodovias estaduais, caberá 
aos respectivos municípios em que se situarem. 

Art 13. O caput do artigo 12 e seu parágrafo 4º do 
Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de 1966, passam 
a ter, respectivamente, a seguinte redação, mantidas 
as alterações introduzidas nos demais parágrafos des-
se artigo, pelo art. 5º do Decreto-lei nº 343, de 28 de 
dezembro de 1967: 

“Art. 12. Os Estados e o Distrito Federal so-
mente receberão as suas quotas do Fundo 
Rodoviário Nacional após demonstrarem pe-
rante o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem a destinação e aplicação daqueles 
recursos, de acordo com a legislação vigente. 
§ 4º A inobservância dos prazos a que se re-
ferem os parágrafos anteriores, salvo se pror-
rogados por motivo de força maior, a critério 
do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, determinará retenção automática 
das quotas a serem distribuídas”. 

Art 14. O item I e o parágrafo 4º, do artigo 14, do 
Decreto-Iei nº 61, de 21 de novembro de 1966, passam 
a ter, respectivamente, a seguinte redação: 

“Art. 14.  .........................................................
I – No máximo dez por cento em rodovias 
substitutivas de linhas férreas federais reco-
nhecidamente antieconômicas. 

 .......................................................................  
§ 4º As rodovias substitutivas de Iinhas férreas 
federais reconhecidamente antieconômicas 
poderão ter sua jurisdição ou conservação a 
cargos dos órgãos rodoviários estaduais ou 
municipais, concernentes”. 

Art 15. O artigo 21, do Decreto-lei nº 512, de 21 
de março de 1969, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 21. Os recursos previstos no artigo ante-
rior, a serem distribuídos trimestralmente pelo 
DNER, serão integralmente aplicados pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal e Ter-
ritórios, na execução dos planos rodoviários 
estaduais, municipais ou territoriais, os quais 
deverão se articular e compatibilizar com as 
diretrizes deste Decreto-lei e do Plano Nacio-
nal de Viação, de modo a obter-se um siste-
ma rodoviário integrado de âmbito nacional”. 

Art 16. Os parágrafos 1º e 2º, do artigo 21, do 
Decreto-lei nº 512, de 21 de março de 1969, passam 
a ter, respectivamente, a seguinte redação: 

“§ 1º Para cumprimento do disposto neste ar-
tigo, os Estados, Territórios e Distrito Federal 
deverão submeter suas programações rodo-
viárias (orçamentos anuais e plurianuais) e 
relatórios detalhados de atividades ao Depar-
tamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
de acordo com as normas e padrões que este 
órgão estipular. 
§ 2º Os Municípios submeterão suas programa-
ções rodoviárias (orçamentos anuais e pluria-
nuais) e relatórios detalhados à aprovação das 
autoridades estaduais respectivas, na forma 
que estas determinarem, atendidas, dentro do 
possível, a homogeneidade com as normas e 
padrões mencionados no parágrafo anterior’’. 

Art 17. A alínea h , do artigo 4º, do Decreto-lei nº 
799, de 28 de agosto de 1969, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 4º ............................................................
h) manifestar-se sobre os Planos Rodoviários 
que os Estados, Territórios e Distrito Federal 
lhe submeterem, através do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem”. 

Art 18. O artigo 1º do Decreto-lei nº 1.164, de 1º de 
abril de 1971, modificado pelo Decreto-lei nº 1.243, de 
30 de outubro de 1972, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º São declaradas indispensáveis à se-
gurança e ao desenvolvimento nacionais, na 
região da Amazônia Legal, definida no artigo 
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2º, da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, 
as terras devolutas situadas na faixa de cem 
quilômetros de largura, em cada lado do eixo 
das seguintes rodovias já construídas, em 
construção ou projetadas: 
I – BR-230 (Transamazônica) – Trecho: Estreito 
– Altamira – Itaítuba – Humaitá, na extensão 
aproximada de 2.300 km; 
Il – BR-425 – Trecho: Abunã – Guajara-Mirim, 
na extensão aproximada de 130 km; 
Ill – BR-364 – Trecho: Porto Velho – Abunã – 
Rio Branco – Feijó – Cruzeiro do Sul – Japiim, 
na extensão aproximada de 1.000 km; 
IV – BR-317 – Trecho: Lábrea – Boca do Acre – 
Rio Branco – Xapuri – Brasiléia – Assis Brasil, 
na extensão aproximada de 880 km; 
V – BR-230 (Transamazônica) – Trecho Humai-
tá-Lábrea, na extensão aproximada de 230 km; 
VI – BR-319 – Trecho: Manaus-Humaitá-Porto 
Velho, na extensão aproximada de 760 km; 
(Vide Lei nº 6.337, de 4.6.1976)
VII – BR-174 – Trecho: Manaus-Caracaraí-Boa 
Vista-Fronteira com a Venezuela, na extensão 
aproximada de 970 km; 
VIII – BR-401 – Trecho: Boa Vista-Fronteira com 
a Guiana, na extensão aproximada de 140 km; 
IX – BR-364 – Trecho: Cuiabá-Vilhena-Porto 
Velho, na extensão aproximada de 1.400 km; 
X – BR-163 – Trecho: Cuiabá-Cachimbo-San-
tarém – Alenquer-Fronteira com o Suriname, 
na extensão aproximada de 2.300 km; 
XI – BR-156 – Trecho: Macapá-Oiapoque, na 
extensão aproximada de 680 km; (Vide Decreto 
Lei nº 1.868, de 30.3.1981)
XII – BR-080 – Trecho: Rio Araguaia-Cachimbo-
-Jacareacanga – Careiro, na extensão aproxi-
mada de 1.800 km; 
XIII – BR-010/226/153 – Trecho: Porto Franco-
-Paralelo 13 (no Estado de Goiás), na extensão 
aproximada de 900 km; 
XIV – BR-010/230 – Trecho: Guamá-Carolina, 
na extensão aproximada de 600 km; 
XV – BR-070 – Trecho: Rio-Araguaia-Cuiabá, 
na extensão aproximada de 470 km; 
XVI – BR-307 – Trecho: Cruzeiro do Sul-Ben-
jamin Constante-Içana-Cucui (Fronteira com a 
Venezuela) e suas ligações com as localida-
des de Elvira (BR-411) e Caxias (BR-413), na 
fronteira com o Peru, sendo a extensão total 
aproximada de 1.750 km; 

XVII – BR-210 – Trecho: Macapá-Caracaraí-
-Içana-Mitu (Fronteira com a Colômbia), na 
extensão aproximada de 2.450 km; 
XVIII – BR-158 – Trecho: São Félix do Ara-
guaia-Xavantina-Barra do Garças, na extensão 
aproximada de 630 km. 
Parágrafo único. Os pontos de passagem e 
as extensões dos trechos planejados serão 
fixados definitivamente pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, após os 
estudos técnicos e topográficos finais”. 

Art 19. Enquanto não for estabelecida nova sis-
temática preconizada no artigo 10 e seus parágrafos 
desta lei, assim como no artigo 21 e seus parágrafos, do 
Decreto-lei número 512, de 21 de março de 1969, mo-
dificados pelo artigo 16 da presente lei, continuarão em 
vigor as disposições da legislação que trata do assunto. 

Art 20. A classificação dos portos e aeródromos 
será feita pelo Poder Executivo, segundo os critérios 
que avaliem e escalonem a sua importância econômica 
em função das regiões, áreas ou atividades servidas 
pelos mesmos, ressalvados os interesses da Segu-
rança Nacional. 

§ 1º Dentro de cento e vinte dias da vigência 
desta lei, o Conselho Nacional de Transportes apre-
sentará Projeto, dispondo sobre a classificação dos 
portos marítimos, fluviais e lacustres, que integrem o 
Sistema Portuário Nacional. 

§ 2º Os nomes dos aeródromos e aeroportos 
existentes só poderão ser modificados quando houver 
necessidade técnica dessa alteração. 

Art 21. É mantido o Plano Aeroviário Nacional de 
que trata o Decreto-lei nº 270, de 28 de fevereiro de 
1967, observada sua compatibilidade com as dispo-
sições desta lei e atendidas as demais definições do 
Código Brasileiro do Ar (Decreto-lei nº 32, de 18 de 
novembro de 1966). 

Art 22. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as Leis nºs 4.540, de 10 de de-
zembro de 1964; 4.592, de 29 de dezembro de 1964 
e 4.906, de 17 de dezembro de 1965, e os Decretos-
-leis nºs 143, de 2 de fevereiro de 1967 e 514, de 31 
de março de 1969, e demais disposições em contrário. 

Brasília, 10 de setembro de 1973; 152º da Inde-
pendência e 85º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI  
–  Alfredo Buzaid – Adalberto de Barros Nunes – 
Orlando Geisel – Antônio Delfim Netto – Mário David 
Andreazza – J. Araripe Macêdo – João Paulo dos 
Reis Velloso – José Costa Cavalcanti.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.9.1973 e retifi-

cado em 11.12.1973 
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(À Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
em decisão terminativa

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 15, DE 2013

Altera o art. 81 do Regimento Interno do 
Senado para coibir a substituição de com-

ponentes das Comissões fora dos casos 
que especifica.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 81 do Regimento Interno do Sena-

do Federal passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 81. O lugar da Comissão pertence ao partido 

ou bloco parlamentar, competindo ao líder respectivo 
pedir a substituição quando o seu indicado renunciar 
ao mesmo, se desligar da agremiação ou estiver licen-
ciado nos termos do art. 43, II e, em virtude disso, haja 
sido convocado Suplente.

§ 1º  ...............................................................

ALTERAÇÕES 
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§ 2º No início da terceira sessão legislativa os 
líderes indicados na forma do § 6º do art. 65, 
poderão promover a substituição dos indicados 
do respectivo partido nas Comissões. (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

O presente projeto de resolução visa garantir a 
permanência do senador na Comissão contra a subs-
tituição casuística em face de sua posição favorável ou 
contrária a qualquer proposição sobre sua apreciação.

A redação que se pretende alterar autoriza o líder 
partidário “em qualquer circunstância ou oportunidade” pro-
mover a substituição de seus indicados, e com o consenti-
mento da bancada até do próprio presidente da Comissão.

A licença para o líder de partido ou bloco parlamen-
tar substituir membro da Comissão a qualquer momento 
é instrumento autoritário que permite a modificação da 
composição no intuito de formar maiorias de exceção. À 
exemplo dos tribunais de exceção que afrontam o estado 
democrático de direito, a maioria ou colegiado de exce-
ção, no processo legislativo, compromete a legitimida-
de do voto e camufla o desrespeito à adversidade e ao 
conflito, componentes essenciais do jogo democrático. 

Assim como o julgamento, no devido processo le-
gal, exige o juiz natural, a decisão parlamentar requer, 
para manter-se a imprescindível isenção, a garantia da 
inamovibilidade do parlamentar no respectivo colegiado.

Devemos lembrar aqui o caso histórico ocorrido 
na Câmara dos deputados, quando se pedia a autori-
zação daquela Casa para processar o então Deputa-
do Márcio Moreira Alves, denunciado pelo inexistente 
crime de opinião por pretensa ofensa às forças arma-
das. Instada a Comissão de Constituição e Justiça a 
se pronunciar sobre o famigerado pedido, o líder da 
ARENA, partido de sustentação do Governo, substituiu 
vários deputados do seu partido naquela Comissão. 
Esses parlamentares haviam se declarado contrário 
à medida e se recusaram a votar favoravelmente ou a 
se ausentarem da votação para possibilitar o voto de 
suplentes vassalos do regime autoritário. O Presidente 
da Comissão naquela época, o grande jurista Djalma 
Marinho, considerando a burla ao processo legislativo, 
renunciou ao comando do colegiado e, diz a história, 
que virou a estatua de Ruy Barbosa presente na sala 
de reuniões, posicionando-a de costas, a fim de não 
ver a vergonha que se impunha naquela votação. E 
proclamava da tribuna: “Ao rei tudo menos a honra”.

Mais recentemente, aqui no Senado, em novem-
bro de 2007, também na CCJ, a imprensa denunciava 
a substituição do Senador Mozarildo Cavalcanti, por-
que ele declarara ser contra a prorrogação da CPMF. 
Apesar de não ser do Partido dos Trabalhadores, fora 
substituído pela líder dessa sigla.

Evidentemente estes são casos exemplificativos 
e, possivelmente, essa prática já atingiu inúmeros par-
lamentares que foram removidos ou ameaçados de 
remoção em face de seu posicionamento. 

Não nos cabe aqui fazer investigação sobre todos 
os casos de substituição e determinar suas motivações, 
mas apontar, pelos exemplos, a ameaça do instituto 
para as práticas democráticas que devem nortear a 
atividade legislativa. O que pertence ao partido são os 
lugares distribuídos proporcionalmente, não o voto. Da 
forma como está posta a situação regimental as cúpulas 
partidárias praticamente detém o poder de votar. Neste 
aspecto, não pode ser relegada a possível influência do 
Governo sobre as direções partidárias, especialmente 
sobre as pequenas agremiações, colocando em cheque 
a própria independência do Poder Legislativo.

Portanto senhores Senadores e Senhoras Sena-
doras, é para evitar que se desnature indevidamente 
a composição de nossas Comissões, que não se des-
virtue e se avergonhe o parlamento com substituições 
dessa natureza, que propomos as alterações coibindo 
a substituição casuística. 

As comissões são mini parlamentos que por vezes 
agem em nome de toda a Casa Legislativa, como é o 
caso das decisões terminativas. A modificação casuística 
ou momentânea de sua composição altera-lhe a nature-
za e subverte-lhe a constituição teoricamente pluralista.

Esta é, portanto, uma modificação necessária 
que fortalece o parlamento como casa de debates e 
robustece a sua indispensável soberania.

Por outro lado, como o Regimento Interno deter-
mina nova indicação dos líderes partidários no início 
da terceira sessão legislativa, e a eleição da mesa 
ocasiona modificações que refletem na composição 
das comissões, entendemos por natural que se per-
mita a alteração dos membros das comissões nessa 
ocasião pelas novas lideranças. Também os mandatos 
dos Presidentes das Comissões têm o seu termo nes-
te período, justificando-se com plenitude a alteração 
das composições nesse momento. Este é o motivo 
pelo qual ressalvamos a possibilidade de substituição 
dos membros no início da terceira sessão legislativa 
de cada legislatura, afastando, entretanto o casuísmo.

Espero a compreensão dos meus nobres pares 
para a importância substancial das modificações ora 
propostas e merecer o acolhimento e o apoio para a 
aprovação da matéria.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Art. 43. Para os efeitos do disposto no art. 55, III, 
da Constituição, o Senador poderá:
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I – quando, por motivo de doença, se encontre 
impossibilitado de comparecer às sessões do Senado, 
requerer licença, instruída com laudo de inspeção de 
saúde (Const., art. 56, II);

II – solicitar licença para tratar de interesses parti-
culares, desde que o afastamento não ultrapasse cento 
e vinte dias por sessão legislativa (Const., art. 56, II).

§ 1º (Revogado.)
§ 2º (Revogado.)
§ 3º É permitido ao Senador desistir a qualquer 

tempo de licença que lhe tenha sido concedida, salvo 
se, em virtude dela, haja sido convocado Suplente, 
quando a desistência somente poderá ocorrer uma vez 
decorrido prazo superior a cento e vinte dias.

§ 4º  A licença à gestante, a licença ao adotante 
e a licença-paternidade, todas remuneradas, equiva-
lem à licença por motivo de saúde de que trata o art. 
56, II, da Constituição Federal.

§ 5º  Será concedida à Senadora gestante licença 
de cento e vinte dias, nos termos dos arts. 7º, XVIII, e 
39, § 3º , ambos da Constituição Federal.

§ 6º  A licença à adotante, concedida à Senadora 
que adotar ou obtiver guarda judicial de criança, será:

I – de cento e vinte dias, se a criança tiver até 
um ano de idade;

II – de sessenta dias, se a criança tiver mais de 
um ano de idade;

III – de trinta dias, se a criança tiver mais de qua-
tro anos e até oito anos de idade.

§ 7º  Será concedida licença-paternidade ou li-
cença ao adotante de cinco dias ao Senador, respec-
tivamente, pelo nascimento ou adoção de filho, nos 
termos dos arts. 7º , XIX, e 39, § 3º, e 10, § 1º, este 
último constante do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, todos da Constituição Federal. (NR)

Art. 65. A maioria, a minoria e as representações 
partidárias terão líderes e vice-líderes.

§ 1º  A maioria é integrada por bloco parlamentar 
ou representação partidária que represente a maioria 
absoluta da Casa.

§ 2º  Formada a maioria, a minoria será aquela 
integrada pelo maior bloco parlamentar ou represen-
tação partidária que se lhe opuser.

§ 3º  A constituição da maioria e da minoria será 
comunicada à Mesa pelos líderes dos blocos parla-
mentares ou das representações partidárias que as 
compõem.

§ 4º  O líder da maioria e o da minoria serão os 
líderes dos blocos parlamentares ou das representa-
ções partidárias que as compõem, e as funções de 
vice-liderança serão exercidas pelos demais líderes 
das representações partidárias que integrem os res-
pectivos blocos parlamentares.

§ 4º -A As vantagens administrativas adicionais 
estabelecidas para os gabinetes das lideranças so-
mente serão admitidas às representações partidárias 
que tiverem, no mínimo, um vinte e sete avos da com-
posição do Senado Federal.

§ 5º  Na hipótese de nenhum bloco parlamentar 
alcançar maioria absoluta, assume as funções consti-
tucionais e regimentais da maioria o líder do bloco par-
lamentar ou representação partidária que tiver o maior 
número de integrantes, e da minoria, o líder do bloco 
parlamentar ou representação partidária que se lhe 
seguir em número de integrantes e que se lhe opuser.

§ 6º  A indicação dos líderes partidários será feita 
no início da primeira e da terceira sessões legislativas 
de cada legislatura, e comunicada à Mesa em docu-
mento subscrito pela maioria dos membros da respec-
tiva bancada, podendo a mesma maioria substituí-los 
em qualquer oportunidade.

§ 7º  Os vice-líderes das representações parti-
dárias serão indicados pelos respectivos líderes, na 
proporção de um vice-líder para cada grupo de três 
integrantes de bloco parlamentar ou representação 
partidária, assegurado pelo menos um vice-líder e não 
computada a fração inferior a três. (NR)

Art. 66. É da competência dos líderes das repre-
sentações partidárias, além de outras atribuições re-
gimentais, indicar os representantes das respectivas 
agremiações nas comissões.

CAPÍTULO III 
Da Organização

Art. 79. No início de cada legislatura, os líderes, 
uma vez indicados, reunir-se-ão para fixar a represen-
tação numérica dos partidos e dos blocos par– lamen-
tares nas comissões permanentes.

Art. 80. Fixada a representação prevista no art. 79, 
os líderes entregarão à Mesa, nos dois dias úteis sub-
sequentes, as indicações dos titulares das comissões 
e, em ordem numérica, as dos respectivos suplentes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Pre-
sidente fará a designação das comissões. (NR)

Art. 81. O lugar na comissão pertence ao parti-
do ou bloco parlamentar, competindo ao líder respec-
tivo pedir, em documento escrito, a substituição, em 
qualquer circunstância ou oportunidade, de titular ou 
suplente por ele indicado.

§ 1º A substituição de membro da comissão que 
se desligar do partido ao qual pertence o lugar na co-
missão não alterará a proporcionalidade estabelecida 
nos termos do parágrafo único do art. 78 e do art. 79.

§ 2º A substituição de Senador que exerça a pre-
sidência de comissão, salvo na hipótese de seu desliga-
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mento do partido que ali representar, deverá ser precedida 
de autorização da maioria da respectiva bancada. (NR)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 

recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 15, de 2013, que acaba de ser lido, nos termos do 
art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 109 e 
110, de 2013, das Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2012.

Uma vez que os pareceres foram discordantes e 
tendo em vista a inaplicabilidade do art. 334 do Regimento 
Interno, a Presidência determina a abertura do prazo de 
cinco dias úteis para oferecimento de emendas perante a 
Mesa, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 39 a 41, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que comunicam a apreciação, em cará-
ter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 159, 
de 2010; e dos Projetos de Lei do Senado nº 449, 
de 2011; e 312, de 2009, respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 39/2013/CAE

Brasília, 12 de março 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 nesta 
data, o Projeto de Lei da Câmara nº 159 de 2010, que 
“Altera a Lei nº 7.369, de 20 de setembro de 1985, que 
institui salário adicional para os empregados no setor de 
energia elétrica, em condições de periculosidade, para 
tornar obrigatório o seguro contra acidentes pessoais”.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 40/2013/CAE

Brasília, 12 de março 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 nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 449 de 2011, que 
“Altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
para estabelecer redução do imposto de renda da pes-
soa física incidente sobre ganho de capital na alienação 
de imóveis que sejam dotados de equipamentos e sis-
temas de aproveitamento de energia solar ou eólica”.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 41/2013/CAE

Brasília, 12 de março 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 nesta 

data, o Projeto de Lei do Senado nº 312 de 2009, que 
“Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para isentar 
do imposto de renda os rendimentos de professores pós-
-graduados, obtidos em escolas do ensino básico da rede 
pública, quando no exercício de cargos acumulados nos 
termos do art. 37, XVI, a e b, da Constituição Federal”.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com referência aos Ofícios nºs 39 a 41, 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 (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 8, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, comunicando 
a deliberação pela declaração de prejudicialidade do 
Projeto de Lei do Senado nº 394, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 8/2013 – CCT

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão aprovou a declaração 
de prejudicialidade, em caráter terminativo, na reunião 
realizada nesta data, do Projeto de Lei do Senado nº 
394, de 2009, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Senador Valdir Raupp que, “Dispõe sobre a utilização 
de espaços publicitários, denominações, bandeiras, 
lemas, hinos, marcas, logotipos e símbolos relativos à 
Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol 
(FIFA) 2014 e à Copa das Confederações da FIFA Bra-
sil 2013, assim como a organizadores, mantenedores 
dos direitos da FIFA, seleções e atletas participantes.”

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 8, de 2013, a ma-
téria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, 
a fim de ser declarada prejudicada, nos termos do § 
1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução nº 11, de 2013, 
do Senador José Agripino, que altera a Resolução do 
Senado Federal nº 93, de 1970, o Regimento Interno 
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do Senado Federal, acrescentando os §§ 3º e 4º ao 
art. 99, para disciplinar o comparecimento trimestral 
do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) à Comissão de Assun-
tos Econômicos, em audiência pública, a fim de expor 
e discutir a execução e os fundamentos da política de 
financiamento de investimentos em todos os segmentos 
da economia nos quais o Banco atua, incluindo-se as 
suas dimensões social, regional e ambiental.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

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

É lido o seguinte:

Of. nº 1/2013/CMABMONTE

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na data de 

12 de março de 2013, ocorreu a primeira reunião de 
2013 da Subcomissão Temporária destinada a acom-
panhar a execução das obras da Usina de Belo Monte. 
Nela, foram eleitos o Presidente e o Vice-Presidente 
da Subcomissão. Também foi designado o relator. Se-
gue o resultado:

• Eleição do Presidente: Senador Delcídio do 
Amaral

• Eleição do Vice-Presidente: Senador Flexa Ri-
beiro 

• Relator designado: Senador Ivo Cassol
Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, Pre-

sidente da Subcomissão Temporária destinada a acom-
panhar a execução das obras da Usina de Belo Monte. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gosta-
ria, Sr. Presidente, de solicitar a minha inscrição para 
falar no período de comunicação inadiável; entretanto, 
eu fiz a minha inscrição e não apareço na relação de 
oradores inscritos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Como Líder, Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Como Líder, Senador Inácio Arruda.

Eu também estou me inscrevendo para uma co-
municação inadiável, obviamente depois da Senadora 
Vanessa.

Como orador inscrito, Senador Fernando Collor, 
tendo em vista que não temos a presença de Ricar-
do Ferraço, Roberto Requião, Ana Amélia e Senador 
Eduardo Suplicy.

V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minu-
tos, caro Senador Fernando Collor de Mello.

Eu vou verificar, Senadora Vanessa, a inscrição 
de V. Exª.

Por gentileza, Senador Collor, V. Exª tem a palavra.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Exmº Sr. Presidente desta sessão e 1º Vice-Pre-
sidente do Senado Federal, Senador Jorge Viana, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, em 1962, o Presidente 
John Kennedy, dos Estados Unidos, instituiu o Dia 
Mundial dos Direitos do Consumidor, com o objetivo 
de chamar a atenção para a importância da proteção 
dos interesses da população nas relações de consumo 
de bens e serviços.

Em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
adotou os direitos do consumidor como diretrizes das 
Nações Unidas ao legitimar e reconhecer, internacio-
nalmente, a data de 15 de março como o Dia Mundial 
do Consumidor.

De lá para cá, o tema ganhou progressiva rele-
vância no seio da sociedade e em suas entidades or-
ganizadas, assim como na consciência das autoridades 
públicas e nas iniciativas dos legisladores.

No Brasil não foi diferente. Pelo contrário. Tanto 
que a ampliação e a consolidação dos direitos e garan-
tias individuais e coletivas foram avanços inquestioná-
veis da Constituição de 1988, entre eles, a defesa do 
consumidor como mandamento de sua promoção pelo 
Estado brasileiro, prevista no inciso XXXII do artigo 5º.

A importância desse novo instituto, Os Direitos 
do Consumidor, mostra-se, também, nos Princípios 
Gerais da Atividade Econômica, no inciso V do artigo 
170 de nossa Magna Carta, bem como na previsão 
de responsabilidade por dano ao consumidor – arti-
go 24 –, como uma das hipóteses de competência 
legislativa concorrente entre a União, os Estados e o 
Distrito Federal.

São inserções que revelam o objetivo, o espírito 
e a doutrina constitucionalista do Estado Social, abar-
cados, a partir de então, em nossa legislação infra-
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constitucional. Prova maior é a Lei nº 8.078, de 1990, 
o reconhecido Código de Proteção e Defesa do Con-
sumidor, que, em setembro deste ano, completará 23 
anos, e que tive a honra de sancionar no exercício da 
Presidência da República.

Decorridas mais de duas décadas, o Código de 
Defesa do Consumidor constitui um marco legal de 
efeito abrangente, e é considerado hoje um dos mais 
modernos do mundo e referência normativa quanto às 
relações de consumo nas sociedades contemporâneas. 
Por isso mesmo, talvez, seja o documento legal mais 
conhecido pelo grande público, desde as donas de 
casa até os comerciantes mais populares.

Trata-se, assim, de uma lei que foi capaz de pro-
porcionar o ajuste necessário entre o desenvolvimen-
to da sociedade capitalista, com todo o seu corolário 
de trocas econômicas e a decorrente necessidade de 
proteger a parte mais fraca das relações desiguais.

A abrangência do Código deriva da adoção de 
princípios de modo a evitar a tentação de mapear toda 
e qualquer ocorrência material, o que o tornaria pra-
ticamente inviável.

Esses princípios continuam plenamente válidos 
e suficientes para proteger o consumidor.

Contudo, se a lei está à prova do tempo na teoria, 
a prática requer forte atuação para impedir retroces-
sos, consolidar os direitos já alcançados e avançar, de 
forma significativa, na resolução dos conflitos.

Nesse sentido, o Senado Federal instituiu no ano 
passado uma comissão temporária destinada a moder-
nizar o Código de Defesa do Consumidor, considerando 
três novas demandas que se apresentaram e evoluíram 
ao longo desses vinte e três anos de vigência, quais 
sejam, o comércio eletrônico, as ações coletivas e a 
oferta de crédito. São temas que já estão sendo bem 
analisados pelos integrantes da Comissão, presidida 
por S. Exª o Senador Rodrigo Rollemberg e que tem, 
na relatoria, S. Exª o Senador Ricardo Ferraço.

Sem dúvida, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a evolução tecnológica, a expansão de novos meios 
comerciais e a dinâmica dos mercados são fatores que 
precisam ser acompanhados por nossa legislação. En-
tretanto, e no mesmo patamar, não há como negar a 
notoriedade que as demandas ambientais conquistaram 
desde a aprovação do código, notadamente a partir 
da Rio 92, a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, que também tive 
o privilégio de promover e presidir.

A principal demanda começa exatamente pelo 
direito da população ao meio ambiente saudável, as-
sim como pelo direito do consumidor a bens e serviços 
oriundos de um modelo de desenvolvimento susten-

tável. Ou seja, é o que podemos chamar de direito ao 
consumo sustentável.

Dessa forma, e como integrante da referida co-
missão temporária, tive a iniciativa de encaminhar ao 
debate daquela instância três propostas de emendas 
à Lei n° 8.078/90, exatamente para inserir esses con-
ceitos ambientais no Código de Defesa do Consumidor.

A primeira emenda refere-se ao conceito de de-
senvolvimento sustentável amparado em seu tripé, qual 
seja, o desenvolvimento econômico, a inclusão social 
e a sustentabilidade ambiental. Assim, no art. 4º da lei 
são acrescidos aos princípios da Política Nacional das 
Relações de Consumo incentivos fiscais, financeiros e 
outros conducentes à adoção de práticas de aquisição, 
produção e comercialização de bens e serviços que 
promovam o desenvolvimento econômico, a inclusão 
social e a proteção ambiental.

A segunda emenda visa à inclusão no art. 6º de 
incentivos à boa ação ambiental. Para tanto, acrescenta-
-se aos direitos básicos do consumidor a proteção do 
meio ambiente contra riscos provocados pela incúria, 
imperícia, imprudência ou negligência na produção, 
distribuição, transporte ou comercialização de bens 
e serviços.

Por fim, a terceira emenda refere-se às circuns-
tâncias agravantes dos crimes tipificados no código, 
acrescentando ao art. 76 aquelas que ocasionarem 
graves danos ao meio ambiente.

São contribuições que apresento à discussão 
desta Casa.

E, ao comemorarmos amanhã o Dia Mundial do 
Consumidor, interligamos dois dos maiores temas em 
prol de um mundo melhor e de uma sociedade mais 
justa: o consumo sustentável como princípio de pro-
teção nas relações comerciais, tornando-o, assim, um 
direito básico do consumidor.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente...
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PcdoB – AM) 

– Senador Collor, se V. Exª me permite...
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– Com a palavra, por favor, com muita satisfação, a 
Senadora Vanessa Grazziotin.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar V. Exª não 
só pelo pronunciamento, mas pelo conteúdo, que traz 
ao conhecimento da Casa, do Plenário e do Brasil in-
teiro, desse importante projeto de lei que apresenta. 
De fato, o consumo e a sustentabilidade caminham 
juntos. Nós ouvimos muito – e que bom que já con-
seguimos colocar como algo obrigatório até, não só 
no Brasil, mas no mundo inteiro – sobre o desenvolvi-
mento sustentável. Hoje, o que buscamos não é só o 
desenvolvimento, mas o desenvolvimento sustentável, 
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para cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, do meio 
ambiente. E V. Exª fala do consumo sustentável. Isso é 
muito importante. A Presidenta Dilma, em sua fala em 
cadeia nacional de rádio e televisão, anunciou algumas 
novas medidas, entre elas, uma mudança profunda no 
código, na política de defesa do consumidor em nosso 
País. Não poderia haver melhor hora para apresentar 
essas suas propostas, essas suas ideias do que ago-
ra. Então, parabenizo V. Exª e digo que, desde já, sou 
uma daquelas que estarão ao seu lado, defendendo tão 
importante projeto para o nosso País e para o nosso 
povo como um todo. Parabéns, Senador Collor!

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Muito obrigado a V. Exª, Senadora Vanessa Grazzio-
tin. V. Exª, que provém da Região Amazônica – como 
também S. Exª o Sr. Presidente desta sessão, Sena-
dor Jorge Viana – e que conhece tão bem a nossa re-
alidade, é uma defensora intransigente das questões 
ambientais no nosso País.

A palavra de V. Exª só me faz tornar ainda mais 
percuciente na busca de um aprimoramento do nosso 
Código de Defesa do Consumidor, introduzindo esse 
conceito do consumo sustentável.

Muito obrigado a V. Exª, Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente Jorge Via-
na, e às Srªs e aos Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento o Senador Fernando Collor 
pelo pronunciamento.

Fará uso da palavra o Senador Inácio Arruda. 
Antes, porém, gostaria de pedir a compreensão de S. 
Exª para ler expediente que há sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa:

– como membro titular, o Deputado Aelton Frei-
tas, em substituição ao Deputado Anthony Garo-
tinho, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 608, 
de 2013, conforme Ofício nº 105, de 2013, da 
Liderança do PR na Câmara dos Deputados.
– como membro titular, o Deputado Aelton Frei-
tas, em substituição ao Deputado Anthony Garo-
tinho, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 609, 
de 2013, conforme Ofício nº 104, de 2013, da 
Liderança do PR na Câmara dos Deputados.

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

Peço à Mesa que faça esse encaminhamento.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 105/2013 – Bloco

Brasília, 12 de março de 2013

Assunto: Substituição de membros de Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Aelton Freitas (PR/
MG) para membro titular em substituição ao Deputado 
Anthony Garotinho (PR/RJ) na Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 
608 de 2013 que “Dispõe sobre crédito presumido apu-
rado com base em créditos decorrentes de diferenças 
temporárias oriundos de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa nas condições que estabelece e 
dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emi-
tidos por instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
para composição de seu patrimônio de referência, e 
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.”.

Respeitosamente, – Deputado Anthony Garoti-
nho, Líder do Bloco PR/PTdo B/PHS/PTC/PSL/PRTB.

Of. nº 104/2013 – Bloco

Brasília, 12 de março de 2013

Assunto: Substituição de membro de Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos (PR/MG) para membro titular em subs-
tituição ao Deputado Anthony Garotinho (PR/RJ) na 
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a 
Medida Provisória nº 609 de 2013 que “Reduz a zero 
as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep, da Co-
fins, e da Cofins-Importação incidentes sobre a recei-
ta decorrente da venda no mercado interno e sobre a 
importação de produtos que compõem a cesta básica, 
e dá outras providências”.

Respeitosamente, – Deputado Anthony Garoti-
nho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Leio expediente da Presidenta da República.

A Presidência recebeu da Senhora Presidenta 
da República as seguintes Mensagens:

– Nº 15, de 2013 (nº 86, de 2013, na origem) 
pela qual a Senhora Presidenta da Repúbli-
ca solicita seja autorizada a formalização do 
Contrato de Reestruturação da Dívida a ser 
assinada entre a República Federativa do Bra-
sil e a República Democrática de São Tomé e 
Príncipe, no valor equivalente a quatro milhões 
trezentos e vinte e três mil duzentos e noventa 
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e três dólares dos Estados Unidos da América 
e oitenta e cinco centavos para reescalonamen-
to da dívida fiscal santomense com o Brasil; e
– Nº 16, de 2013 (nº 87, de 2013, na origem) 
pela qual a Senhora Presidenta da República so-
licita seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo com a garantia da República 
Federativa do Brasil entre o Município de São 

Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID, 
no valor de até cento e vinte e cinco milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, de 
principal, cujos recursos destinam-se ao finan-
ciamento parcial do “Programa de Transporte 
Urbano de São Bernardo do Campo II”.

São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Para fazer uso da palavra, como Líder, concedo 
a palavra ao Senador Inácio Arruda. Em seguida, como 
orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente quero me congratu-
lar com a comunidade católica brasileira, especialmente 
do meu Estado e muito especialmente de Canindé, no 
Ceará, que tem a maior Basílica de São Francisco, é 
a maior basílica fora de Assis, fora da cidade natal de 
São Francisco de Assis. Ali a comunidade tem uma 
devoção muito grande por São Francisco. E o padre 
responsável máximo pela Igreja Católica, escolhido 
pelos cardeais, exatamente adotou o nome de Fran-
cisco. Então, ao lado de me congratular, eu mesmo 

recebi o nome de Inácio Francisco de Assis. Meu pai 
era Francisco Lopes e minha mãe é Francisca Nunes 
de Arruda. Há uma grande ligação dessa comunida-
de católica entre nós no Ceará e, evidentemente, no 
Brasil inteiro. 

Congratulo-me com toda a comunidade católica 
de nosso País pela escolha do novo líder da Igreja Ca-
tólica e também com aqueles que são ligados às con-
gregações de São Francisco de Assis, especialmente 
tratando-se de um jesuíta.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
também registrar a passagem do nosso trabalho intenso 
ligado à defesa do consumidor, pois temos o anúncio 
presidencial do reforço das estruturas de defesa dos 
direitos dos consumidores brasileiros. Isso é muito im-
portante, porque os serviços mais questionados são 
aqueles que são concessões do Poder Público. É muito 
importante a iniciativa da Presidente nessa questão.
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Registro também a audiência pública que tive-
mos com pescadores do Brasil inteiro na Comissão 
de Agricultura, dirigida pelo Senador Benedito de Lira, 
exitosa, com o Ministro Brizola Neto e vários de seus 
assessores, representações do Ministério Público, no 
sentido de resolver pendências ligadas aos interesses 
dos pescadores brasileiros que hoje são pescadores 
do litoral, mas são pescadores dos grandes rios, são 
pescadores das grandes barragens, são responsáveis 
pela produção de riqueza do Brasil. Temos de dar uma 
solução. E acho que a audiência pública cumpriu esse 
grande objetivo, e o Senado funcionando como media-
dor desse dilema. 

Mas trato, Sr. Presidente, de um tema especial 
que foi marcado para ser resolvido do ponto de vista 
de deliberação do Senado na próxima terça-feira, dia 
19, dia do padroeiro do Estado do Ceará, São José: a 
questão do Fundo de Participação dos Estados. 

Por decisão do Supremo, esta Casa deve delibe-
rar sobre o novo alinhamento da distribuição do Fundo 
de Participação dos Estados. A criação dos Fundos 
de Participação dos Estados e Municípios está ligada 
diretamente à necessidade de destinar recursos para 
as regiões que mais necessitam no Brasil de transfe-
rências diretas e, após 1988, obrigatórias – o Fundo 
de Participação dos Estados e o Fundo de Participa-
ção dos Municípios. 

A base que sustentou a criação do FPE é exata-
mente esta: o Fundo de Participação dos Estados diz 
respeito à destinação de recursos de tributos federais 
para os Estados e as regiões mais necessitados. Quan-
do foi criado, tratava-se basicamente do Nordeste e do 
Norte do País. Com sua evolução, passou a contemplar 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul, quer dizer, todos passa-
ram a ter direito, ainda que em percentuais menores. 

Agora tratamos de uma remodelagem desse Fun-
do, do mecanismo de sua distribuição. O Fundo sofreu 
bastante, porque a sua formação, sustentada em dois 
tributos, Imposto de Renda e IPI. Especialmente o IPI 
foi utilizado sobejamente...

(Interrupção no som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Mais um minuto e liquidamos essa questão essencial 
nossa, da Federação. (Fora do microfone.)

Especialmente o IPI foi utilizado – e, digo, correta-
mente – pelo Governo Federal, que manejou o IPI para 
responder à necessidade de aumentar o processo de 
produção em determinadas linhas e em determinados 
setores, desonerando a produção, garantindo a geração 
de emprego no plano geral do País. Em contrapartida, 
porém, debilitou o Fundo de Participação dos Estados, 
debilitou muito o Fundo de Participação dos Estados.

E é exatamente por isso que eu quero registrar o 
efeito positivo da reunião que tivemos ontem, reunião 
do Congresso Nacional com todos os governadores 
de Estado. Foi um passo importante. 

Os governadores ofereceram uma proposta: não 
é mais possível manter o Fundo de Participação dos 
Estados sustentado apenas no IPI e no IR. É preciso 
ampliá-lo com as contribuições, porque essas cres-
ceram de forma geométrica. Há 20 anos, 25 anos, IPI 
e IR representavam 77% das receitas. Hoje, isso se 
inverteu. As contribuições, que representavam 23%, 
hoje representam 55% das receitas. A queda de IPI e 
IR, comparativamente com as contribuições, é gigan-
tesca; e não é possível sustentar o Fundo de Participa-
ção dos Estados e Municípios somente com IR e IPI.

Por isso, Sr. Presidente, tenho que conclamar a 
nossa Casa a encontrar um mecanismo de acolher, 
para o bem lá do meu Estado do Ceará, mas também 
do Nordeste inteiro, do Norte inteiro e do Centro-Oeste, 
que necessitam desse mecanismo de transferência 
direta, obrigatória, constitucional.

A proposta apresentada pelos governadores e 
dirigida ao Presidente do Senado e da Câmara pelo 
Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes, é de 
inclusão das contribuições na repartição para formar 
o FPE, que é uma questão de justiça com as nossas 
regiões.

Era esse relato, Sr. Presidente, que eu gosta-
ria de fazer, para mostrar o tratamento especial e o 
cuidado que devemos ter na próxima terça-feira, ao 
tratar do FPE.

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

AC) – Cumprimento V. Exa, Senador Inácio Arruda, que 
traz um pouco dessa cultura, da fé nordestina, na hora 
em que o mundo tem o novo Papa, o Papa Francisco.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Eduardo Suplicy, em troca com o 
Senador Collor. V. Exa pode usar a tribuna pelo tempo 
regimental de dez minutos, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Presidente Jorge Viana, queridas Senadoras 
e Senadores, falar sobre o Papa não é fácil. Há 2.000 
anos, os Papas decidem, de certa maneira, o destino 
da humanidade. Inclusive, muitas guerras foram feitas 
entre católicos e não católicos de outras denominações 
religiosas, haja vista, no século XVII, a guerra entre 
católicos e protestantes, que mudou a face do mundo.

Era nisso que eu queria chegar. De acordo com 
o perfil do Papa, pelo menos 1,2 bilhão de pessoas 
assumiram outro perfil, um perfil mais humilde, mais 
pobre, menos arrogante. Falava-se que Pio XII havia 
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ajudado os nazistas, mas não era verdade. Ele havia 
feito fugir mais de 5 mil nazistas da Alemanha.

O Papa tem um poder diferente, um poder sobre 
a profundidade das pessoas, haja vista a proibição 
sobre a camisinha, o aborto, o tratamento da Aids e 
várias outras coisas em outros campos.

São Francisco, a meu ver, foi o maior santo que 
a Igreja já teve. Protegeu não só os pobres, mas a 
natureza inteira. Pode-se dizer que ele carregou a na-
tureza nas costas. Assim, parece que deve ser esse 
Papa Francisco. Desde já, ele mostra como é diferente 
dos outros Papas, que manipulavam direito e poder.

O caso da sexualidade, da pedofilia, que agora 
tem conhecimento universal, sempre existiu na Igreja 
por causa do celibato. Creio que, com o assento des-Creio que, com o assento des-
se novo Papa, que foi tão humilde, espontaneamente, 
desde o primeiro momento em que se viu na frente 
do povo, se possa ter um novo São Francisco, que dê 
uma face humana e transparente àquilo que corroía 
a Igreja no sécuio XIII e que é a mesma coisa que a 
corrói hoje: a corrupção, as lutas internas, a pesada 
carga do dinheiro do Vaticano. E que parece que este 
Papa, inconscientemente, rejeita.

Temos certeza que, em seu pontificado, as finan-
ças serão transparentes, a pedofilia será desnudada. 
E este é apenas o começo da mudança da Igreja, que 
tem uma responsabilidade moral sobre o que há de 
mais profundo no ser humano. E, se o Papa for como 
São Francisco, humilde e desligado do poder, poderá 
transformar o mundo. É interessante como a persona-
lidade de uma única pessoa pode mudar a história. Do 
outro lado, lembra-nos a monstruosa personalidade de 
Hitler que matou milhões de pessoas.

Temos a certeza absoluta que este Papa fará 
viver milhões de pessoas, principalmente os pobres, 
porque, desde o momento que ele apareceu em público, 
mostrou que era um pobre. Não tinha insígnias doura-
das nem bolsa de arminho, e, sim, trazia uma simples 
bata branca que pode simbolizar a sua personalidade.

O inconsciente do Papa se revelou em toda a 
sua vida, durante a qual nunca usou transporte de 
luxo, restaurantes de luxo, e todos esses signos do 
poder, mas estava sempre, silenciosamente, ao lado 
dos despossuídos.

Temos a certeza absoluta, aqui vamos de in-
consciente para inconsciente, de que o seu incons-
ciente transparente fará a humanidade ganhar outra 
transparência.

Durante 1.700 anos a Igreja de Cristo, pobre, foi 
aliada dos ricos. Creio que este Papa a fará ser a pro-
tetora dos pobres. E, com isso, voltar ao seu destino, 
iluminado de conduta da humanidade para a sua sal-

vação e não para o que estamos vivendo hoje: guerras, 
violência e amor ao dinheiro, acima de tudo.

O Espirito Santo, a nosso ver, agiu realmente 
sobre o Conclave.

Caso contrário, teríamos uma igreja voltada sobre 
as cúrias e sobre as proibições e não sobre o amor.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de aqui ler o magnífi-
co, o belo artigo que Leonardo Boff me enviou ontem, 
intitulado “O Papa Francisco chamado a restaurar a 
Igreja”:

Nas redes sociais havia anunciado que o fu-
turo Papa iria se chamar Francisco. E não 
me enganei. Por que Francisco? Porque São 
Francisco começou sua conversão ao ouvir o 
Crucifixo da capelinha de São Damião lhe di-
zer: “Francisco, vai e restaura a minha casa; 
olhe que ela está em ruínas” (S. Boaventura, 
Legenda Maior 11,1).
Francisco tomou ao pé da letra estas palavras 
e reconstruiu a igrejinha da Porciúncula que 
existe ainda em Assis dentro de uma imensa 
catedral. Depois entendeu que se tratava de 
algo espiritual: restaurar a “Igreja que Cristo 
resgatara com seu sangue” (op.cit). Foi então 
que começou seu movimento de renovação 
da Igreja que era presidida pelo Papa mais 
poderoso da história, Inocêncio III, Começou 
morando com os hansenianos e, de braço 
com um deles, ia pelos caminhos pregando o 
evangelho em língua popular e não em latim.
É bom que se saiba que Francisco nunca foi 
padre, mas apenas leigo. Só nó final da vida, 
quando os Papas proibiram que os leigos pre-
gassem, aceitou ser diácono à condição de não 
receber nenhuma remuneração pelo cargo.
Por que o Cardeal Jorge Mário Bergoglío esco-
lheu o nome de Francisco? A meu ver, foi exa-
tamente porque se deu conta de que a Igreja 
está em minas pela desmoralização dos vários 
escândalos que atingiram o que ela tinha de 
mais precioso: a moralidade e a credibilidade.
Francisco não é um nome. É um projeto de 
Igreja, pobre, simples, evangélica e destituída 
de todo o poder. É uma Igreja que anda pelos 
caminhos, junto com os últimos; que cria as 
primeiras comunidades de irmãos que rezam 
o breviário debaixo de árvores junto com os 
passarinhos. É uma Igreja ecológica que cha-
ma a todos os seres com a doce palavra de 
“irmãos e irmãs”. Francisco se mostrou obe-
diente à Igreja dos Papas e, ao mesmo tempo, 
seguiu seu próprio caminho com o evangelho 
da pobreza na mão. Escreveu o então teólogo 
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Joseph Ratzinger [que depois veio a se tornar 
Bento XVI e que foi crítico e que levou Leonar-
do Boff a sair da Igreja]: “O não de Francisco 
àquele tipo imperial de Igreja não poderia ser 
mais radical, é o que chamaríamos de protesto 
profético” (em Zeit Jesu, Herder 1970, 269).
Ele não fala, simplesmente inaugura o novo. 
[assim prossegue Leonardo Boff].
Creio que o Papa Francisco tem em mente uma 
Igreja assim, fora dos palácios e dos símbolos 
do poder. Mostrou-o ao aparecer em público. 
Normalmente os Papas e Ratizinger princi-
palmente punham sobre os ombros a mozeta, 
aquela capinha cheia de brocados e ouro que 
só os imperadores podiam usar. O Papa Fran-
cisco veio simplesmente vestido de branco. Três 
pontos são de ressaltar em sua fala inaugural 
e são de grande significação simbólica.
A primeira: disse que quer ‘presidir na cari-
dade’. Isso desde a Reforma e nos melhores 
teólogos do ecumenismo era pedido. O Papa 
não deve presidir como urn monarca absolu-
to, revestido de poder sagrado como o prevê o 
direito canónico. Segundo Jesus, deve presidir 
no amor e fortalecer a fé dos irmãos e irmãs.
A segunda: deu centralidade ao Povo de Deus, 
tão realçada pelo Vaticano II e posta de lado 
pelos dois Papas anteriores em favor da Hie-
rarquia. O Papa Francisco, humildemente, pede 
que o Povo de Deus reze por ele e o aben-
çoe. Somente depois, ele abençoará o Povo 
de Deus. Isto significa: ele está aí para servir 
e não para ser servido. Pede que o ajudem a 
construir um caminho juntos e clama por frater-
nidade para toda a humanidade onde os seres 
humanos não se reconhecem como irmãos 
e irmãs mas atados às forças da economia.
Por fim, evitou toda a espetacularização da 
figura do Papa. Não estendeu os braços para 
saudar o povo. Ficou parado, imóvel, sério e 
sóbrio, diria, quase assustado. Apenas se via 
a figura branca que olhava com carinho para a 
multidão. Mas irradiava paz e confiança. Usou 
de humor falando sem uma retórica oficialista, 
como um pastor fala aos seus fiéis.
Cabe, por último, ressaltar que é um Papa que 
vem do Grande Sul, onde estão os pobres da 
Humanidade e onde vivem 60% dos católicos.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Com sua experiência de pastor, com uma nova 
visão das coisas, a partir de baixo, poderá re-

formar a Cúria, descentralizar a administração 
e conferir um rosto novo e crível à Igreja.

Assim, Leonardo Boff, autor de São Francisco 
de Assis: Ternura e Vigor, Vozes 1999, conclui o seu 
belo artigo sobre o Papa Francisco I, Papa que levou 
os italianos a se alegrarem tanto, exatamente por ter 
escolhido o nome de São Francisco de Assis, o nome 
Francisco I, que representa o santo mais querido da 
Itália mas de todos nós católicos, exatamente pela so-exatamente pela so-
lidariedade com que Francisco sempre viveu dentre os 
mais pobres, os mais humildes.

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Mas também é importante cumprimentar os argentinos 
que, representando toda a América do Sul, a América 
Latina, acabam tendo, dentre eles próprios, a escolha 
do Cardeal Jorge Mario Bergoglio, que foi eleito Papa 
de maneira a fazer todos os argentinos transbordarem 
de alegria. Inclusive a própria Presidenta Cristina Kirch-
ner, que, por vezes recebeu críticas do Cardeal Jorge 
Mario Bergoglio, agora o Papa Francisco I, também o 
cumprimentou, desejando-lhe, assim como a Presi-
denta Dilma Rousseff, que ele tenha todo o sucesso 
na hora de contribuir para que...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

...instituições que realmente signifiquem a realização 
da justiça possam fazer o mundo viver sem tantas 
guerras, sem tanta violência, porque as pessoas e os 
povos passarão a viver com maior justiça na relação 
entre todos nós.

Meus cumprimentos, portanto, e todo o sucesso 
ao Papa Francisco I na sua difícil missão, agora, pe-
rante a humanidade.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Meus cumprimentos a V. Exª, Senador Suplicy.

Pela ordem, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para fazer um registro do avanço que nós tivemos, on-
tem, na Câmara dos Deputados, na votação, Senador 
Eunício – V. Exª também tem uma proposta muito pa-
recida para criar o Tribunal Regional Federal do Ceará. 

Ontem, na Câmara dos Deputados, nós votamos 
a PEC nº 544, que nasceu aqui no Senado Federal, 
em 2002, e foi àquela câmara.

Eu queria fazer um registro em homenagem es-
pecial aos Deputados Federais que a apoiaram, es-
pecialmente ao Deputado Osmar Serraglio, que é o 
coordenador da Bancada do Paraná; às entidades do 
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Paraná, como a Associação Comercial, na pessoa do 
Odone, que esteve aí; ao Procurador jurídico da Fiep, 
Marco Antônio Guimarães; ao presidente da OAB, da 
seção do Paraná, o Juliano Breda, na pessoa do Bis-
caia, que é da Federação da Indústria e também da 
Federação da Agricultura; e, especialmente, à Apa-
jufe, que é associação dos magistrados, que esteve 
muito presente nessa ação que culminou na votação 
e na aprovação da PEC nº 544, ontem, na Câmara 
dos Deputados.

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

AC) – Cumprimento o Senador Sérgio Souza.
Queria, com todo o respeito ao orador que está na 

tribuna, só fazer um registro, Senador Eunício, de que 
estão aqui, nas galerias, nos dando o privilégio da sua 
presença na galeria, os Parlamentares da Colômbia, 
liderados pelo Presidente da Câmara de Representan-
tes, Deputado Augusto Posada. Sejam bem-vindos! É 
uma satisfação recebê-los aqui no Senado Federal.

Com a palavra o Senador e Líder, nesta Casa, 
sempre, o Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me apenas, Senador Eunício...

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Gostaria de assinalar, se me permite, a presença que 
nos honra de duas vereadoras, uma de Araçatuba, a 
Srª Beatriz Soares, a mais votada Vereadora de Ara-
çatuba, com 3.640 votos; e da Vereadora Marinete, de 
Bento de Abreu, que nos honra com a sua presença.

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

AC) – Obrigado, Senador Eunício, pela compreensão. 
Obrigado a V. Exª.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Se-
nador Presidente desta sessão.

Sr. Presidente, cidadãos e cidadãs do meu Ceará 
e de todo o Brasil que acompanham os nossos traba-
lhos pelo sistema de comunicação do Senado Federal, 
quero dizer que o Congresso Nacional viu, ontem, o 
nobre Salão Negro ser iluminado com que eu chamaria 
de “o grito da Federação brasileira”. Há muitos anos, 
não víamos uma reunião com aquela consistência po-
lítica, mostrando à opinião pública que, quando estão 
em jogo os interesses do Brasil, é possível superar as 
divergências.

Sr. Presidente, tenho a certeza de que, ao assistir 
a governadores trabalhando, ao lado de Líderes de to-

dos os partidos, para apresentar propostas concretas 
que mantenham a capacidade de os nossos Estados 
honrarem seus compromissos, a população entendeu 
quais são as nossas obrigações como seus legítimos 
representantes.

Salientamos, como fez o nosso Governador Cid 
Gomes, que o Pacto Federativo deve ser uma agenda 
permanente do Senado Federal, sempre tendo a cons-
ciência de que esse Pacto não é contra ninguém, não 
é contra o Governo Federal, não é contra a Presidenta 
Dilma, mas, sim, é a favor de que melhor se definam e 
se cumpram responsabilidades recíprocas.

Ao recepcionarmos aqui governadores, de modo 
a fortalecer o consenso político em torno de propostas 
difíceis, como a renegociação da dívida dos Estados, 
a unificação de alíquotas de impostos, o equilíbrio 
entre receitas e despesas e uma menor incidência de 
impostos que penalizam a capacidade financeira dos 
Estados, trilhamos o caminho mais curto para chegar a 
resultados concretos, como já estamos fazendo desde 
ontem, para cumprir a honrosa missão entregue pelo 
companheiro Cid Gomes de viabilizar uma proposta 
de emenda à Constituição alterando a composição do 
Fundo de Participação dos Estados (FPE), de forma a 
manter o valor dos repasses equilibrado.

Acredito que, com o parecer do Relator Walter 
Pinheiro, acrescido desses recursos, conforme vamos 
sugerir na emenda que estamos formulando e apre-
sentando, ficaremos realmente balizados de forma a 
evitar toda e qualquer perda para os Estados, no pre-
sente e no futuro.

Acredito eu, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senado-
res, que temos a obrigação de encontrar com urgên-
cia uma solução que atenda ao equilíbrio federativo. 
Dadas as grandes disparidades de renda que marcam 
a Federação brasileira, não dá para esquecer que há 
Estados em que os repasses do FPE correspondem a 
60% ou até 70% dos respectivos orçamentos anuais. O 
Congresso Nacional, portanto, precisa encontrar uma 
solução com muita urgência.

Sr. Presidente, outros eventos fizeram parte desta 
importante agenda federativa, como mostrou a Comis-
são de Assuntos Econômicos (CAE), desde a segunda-
-feira, ao iniciar uma série de audiências públicas com 
a finalidade de instruir o Projeto de Resolução n° 1, 
de 2013, e de discutir a Medida Provisória n° 599, de 
2012, que tratam da unificação do ICMS.

A qualidade e, principalmente, a diversidade das 
opiniões e sugestões apresentadas por secretários de 
fazenda de diversos Estados brasileiros, entre eles o 
do meu Ceará, Mauro Benevides Filho, somadas às 
visões de governo trazidas por representantes do Mi-
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nistério da Fazenda, mostram o tamanho do desafio 
que está sobre os nossos ombros.

Não tenho dúvida, porém, de que a resolução 
só será aprovada por esta Casa – aqui falo como Se-
nador eleito, representante do meu Ceará, e também 
como Líder do PMDB –, se caminharmos no sentido 
de corrigir os benefícios direcionados para os Estados 
mais ricos em detrimento das Regiões pobres, como 
o Norte, da Senadora Vanessa Grazziotin, o Nordeste 
e o Centro-Oeste.

A unificação gradual das alíquotas do ICMS, como 
proposto hoje, combinada com a criação de um Fundo 
de Desenvolvimento Regional estabelecendo compen-
sação aos Estados pela redução da arrecadação, ainda 
precisa ser muito bem detalhada e discutida, com as 
contas comprovadas de forma republicana, pois fundo, 
na forma de empréstimo, não é fundo de compensa- empréstimo, não é fundo de compensa-
ção, Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Para fazer frente às necessidades imediatas de atra-
ção de investimentos, isso funciona, mas você sabe 
e todos nós sabemos que é irrefutável a necessidade 
de buscar investidores por meio de benefícios fiscais 
para os Estados mais pobres do Nordeste e do Norte 
brasileiro.

Para fazer frente a essa necessidade, é preciso 
que a gente tenha essa consciência, e acredito eu que 
teremos a oportunidade de verificar melhor a proposta 
de unificação do ICMS em breve, talvez já na próxi-
ma semana, com a presença do Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, na própria CAE.

Lamento antecipar: não será uma tarefa fácil 
para o Ministro, conforme mostraram ontem os Es-
tados brasileiros, pois os 4% propostos prejudicam 
nada menos do que 15 Estados brasileiros, ou seja, 
a maioria dos Estados brasileiros, especialmente os 
Estados mais pobres.

A participação direta dos governadores dos Esta-
dos nessa discussão é fundamental. Sem isso, dificil-
mente construiremos a maioria política que a matéria 
exige. O que os nossos Estados precisam é de paz 
fiscal e segurança jurídica, o que é possível, como ja 
provou esta Casa, Sr. Presidente. No ano passado, 
por exemplo, ainda na Presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça, e depois neste plenário, mos-
tramos que, com negociação e com espírito público, 
é possível construir consensos e aprovar temas difí-
ceis, como a repartição do ICMS cobrado nas vendas 
de produtos pela Internet entre Estados brasileiros de 
destino e origem.

Iniciativas dessa natureza, nas últimas décadas, 
operaram um conjunto de transformações que fazem 

hoje do Brasil um País mais justo, mais inclusivo e 
menos desigual.

Chegou a hora, Sr Presidente, de consolidar e 
ampliar essas conquistas, ajudando a produzir uma 
Nação mais justa, mais solidária e mais equilibrada 
regionalmente.

Para finalizar, Sr Presidente, não posso deixar de 
registrar a determinação da Presidenta Dilma Rous-
seff para que o Conselho Monetário Nacional (CMN) 
avalie, “com cuidado e carinho” – são palavras ditas 
por ela em Alagoas –, o perdão da dívida dos micro 
e pequenos agricultores do Nordeste brasileiro cas-
tigados pela maior seca dos últimos 50 anos. Sem 
dúvida, Sr. Presidente, é uma demonstração que faz 
a Presidenta Dilma de sensibilidade social, marca do 
governo dela, marca desse governo desde o tempo 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conta com 
nosso apoio e com nosso aplauso essa medida, que 
é uma medida de justiça com os pequenos agricul-
tores sofridos, abandonados muitas vezes, do Nor-
deste brasileiro.

Vem em boa hora a posição da Presidente Dil-
ma de sensibilizar o Conselho Monetário Nacional 
e o Ministro Guido Mantega e de determinar que 
estudem rapidamente uma solução, para que esses 
homens e essas mulheres possam continuar nas 
suas casas no campo e, embora sofridos, fiquem 
esperançosos de que virá um novo tempo, de que 
virá o inverno e de que não estarão abandonados 
pelo Governo Federal.

Portanto, deixo aqui a demonstração de respeito 
e de admiração à Presidente Dilma, pela sensibilidade 
social mais uma vez demonstrada. Em muitos even-
tos, ela o tem demonstrado para todos os brasileiros.

Finalizando, agradeço à Senadora Vanessa Gra-
zziotin por ter feito a permuta desse horário, tendo em 
vista que tenho que me ausentar para um trabalho da 
Liderança.

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Eunício, que, além 
de Líder nesta Casa, traz assuntos da maior impor-
tância, especialmente registrando a atitude da Presi-
dente Dilma em relação àqueles que estão sofrendo 
com a seca que afeta todo o Brasil. Todo o Brasil, hoje, 
é solidário com os nordestinos, que enfrentam tantas 
dificuldades por conta das extremidades do clima, da 
seca, seca histórica, das piores que o Nordeste já en-
frentou. Cumprimento V. Exª, Senador.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler:
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Sr. Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, na presen-
te data, foi instalada a Comissão Temporária 
criada por meio do Requerimento nº 145, de 
2012, destinada a “debater e propor soluções, 
no prazo de 90 dias, ao financiamento do sis-
tema de saúde do Brasil”.
Informo, ainda, que, na oportunidade, foram 
preenchidos os cargos da comissão da se-
guinte forma:
Presidente, Vital do Rego (PMDB – PB);
Relator, Humberto Costa (PT – PE).
Respeitosamente,
Senador Vital do Rêgo, Presidente.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Ofício nº 1/2013-CTS

Brasília, 14 de março de 2013

Assunto: Instalação de Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, na presente 

data, foi instalada a Comissão Temporária criada por 
meio do Representante nº 145, de 2012, destinada a 
“Debater e propor soluções, no prazo de noventa dias, 
ao financiamento do sistema de saúde do Brasil.”

Informo ainda que na oportunidade, foram pre-
enchidas os cargos da Comissão da seguinte forma:

Presidente: Vital do Rêgo (PMDB – PB)
Relator Humberto Costa (PT – PE)
Respeitosamente, – Senador Vital Rêgo, Pre-

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

AC) – Convido a fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, caros 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, senhoras e senhores, nesta semana, a Comis-esta semana, a Comis-
são de Assuntos Econômicos do Senado realizou duas 
audiências públicas para debater o Projeto de Resolu-
ção n° 1, de 2013, cujo objetivo é unificar as alíquotas 
de ICMS nas operações e prestações interestaduais. 
Trata-se de um assunto de absoluta importância para 
o futuro da Federação brasileira e, sobretudo, para o 
desenvolvimento da economia nacional.

Desde que cheguei ao Senado Federal, Sr. Pre-
sidente, tenho defendido, de forma permanente, a 
busca da eficiência na produção do País. Sou opositor 
declarado ao elevado custo Brasil, por entender que 
compromete de forma insustentável a competitividade 
da economia nacional, especialmente no momento em 

que o mundo convive com uma crise econômica cujo 
resultado final seguramente será a criação de um am-
biente ainda mais competitivo no mercado internacional.

Dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, tenho sido um defensor de toda e qualquer medi-
da que implique a redução do custo Brasil e vejo, na 
unificação das alíquotas do ICMS, pela simplificação 
que poderá produzir em nosso sistema tributário, um 
grande avanço nessa direção.

Comungo da visão daqueles que acreditam no 
esgotamento da chamada guerra fiscal como um ins-
trumento de política de desenvolvimento regional. En-
tendo a movimentação pesada de vários Governado-
res em ter utilizado a concessão de benefícios fiscais 
como ferramenta de atração de investimentos diretos 
aos Estados e reconheço o sucesso dessa empreita-
da em muitos casos. Não é diferente no caso do meu 
Estado também, o Estado do Paraná.

Entretanto, na medida em que mais Estados ado-
taram a mesma prática – e hoje praticamente todas as 
unidades federativas oferecem incentivos no ICMS –, 
o resultado final para o País é uma crescente renúncia 
fiscal, em benefício exclusivo de algumas empresas 
específicas, em detrimento de todas as demais. Eu 
conheço casos de empresas que ficam mudando de 
Estado em Estado, na busca desses incentivos.

Sr. Presidente, o Secretário da Fazenda do meu 
Estado, o Secretário Hauly, que é Deputado Federal, 
afirmou anteontem que o ICMS, que hoje representa 
pouco mais de 7% do PIB brasileiro, teria condições 
de arrecadar aos Estados em torno de 10% do Produto 
Interno Bruto do País.

Cria-se, assim, um ambiente ineficiente, disfun-
cional e cujo impacto negativo na arrecadação dos 
Estados, a meu juízo, tende a superar os eventuais 
benefícios da atração de empresas a qualquer custo. 
Isso sem falar na insegurança jurídica que um am-
biente tributário de tamanha complexidade e pouca 
razoabilidade gera na maioria dos potenciais inves-
tidores; mais ainda: depois da advertência do Supre-
mo Tribunal Federal em relação à publicação de uma 
súmula vinculante, capaz de colocar por terra todos 
os incentivos fiscais estaduais de ICMS concedidos à 
revelia do Confaz e, de uma vez por todas, demover 
do cenário jurídico e político brasileiro o uso de ins-
trumentos fiscais do repertório de políticas estaduais 
de desenvolvimento. Trata-se da Proposta de Súmula 
Vinculante nº 69.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
proposta apresentada pelo Governo Federal, segundo 
palavras do próprio Secretário do Ministério da Fazen-
da, Sr. Nelson Barbosa, procura justamente definir uma 
transição para o regime de unificação das alíquotas do 
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ICMS. Em um prazo de três anos, mais de 80% de to-
das as operações interestaduais do País terão alíquota 
de 4%, e as demais operações, exatamente aquelas 
originadas nas regiões ditas mais pobres com destino 
às mais ricas, teriam uma redução gradual, atingindo a 
alíquota unificada, de 4%, em 12 anos; com duas ex-
ceções: com a exceção da Zona Franca de Manaus e 
também com a do gás do Mato Grosso do Sul. 

Complementarmente a essa proposta, foi editada 
a medida provisória que tratou exatamente da compen-
sação dos Estados que tenham perdas decorrentes do 
novo regime do ICMS, através do Fundo de Compensa-
ção de Receita (FCR), limitado à R$8 bilhões por ano.

O FCR apresenta-se assim como mecanismo 
fundamental para o sucesso dessa minirreforma do 
ICMS, e, por isso, é imperioso que o Congresso Na-
cional possa garantir, na Medida Provisória n° 599, de 
2012, o pleno e adequado funcionamento desse fundo. 

Igualmente importante nesse processo é o Fun-
do de Desenvolvimento Regional, também criado pela 
Medida Provisória nº 599, cujo objetivo é apresentar 
uma alternativa de desenvolvimento regional depois 
do fim da guerra fiscal. 

O Fundo de Desenvolvimento Regional prevê 
alocação de recursos e concessão de financiamen-
tos, num total de R$16 bilhões, a partir de 2017. Seria 
quando teríamos a unificação das alíquotas de ICMS. 
Antes disso, estão previstos R$4 bilhões, já em 2014, 
R$8 bilhões, no ano seguinte, e R$12 bilhões, no ano 
de 2016.

Dos R$16 bilhões que estão previstos no Fundo 
de Desenvolvimento Regional, a partir de 2017, R$4 
bilhões seriam alocados diretamente nos Estados, 
distribuídos numa fórmula que considera a renda per 
capita estadual, divide as Unidades Federativas em 
dois grupos, um com renda per capita acima da média 
nacional e outro com renda abaixo da média, e, natu-
ralmente, concede um volume maior de recursos aos 
Estados cuja renda per capita ou “pré-capita” é menor.

Nada mais justo, Srª Presidente, Senadora Ana 
Amélia, se, e somente se, a renda per capita estadu-
al fosse um indicador que efetivamente espelhasse a 
situação de todos os Municípios e microrregiões de 
um Estado. Todos sabemos que não é assim. Não é 
assim no Estado do Rio Grande do Sul, não é assim 
no Estado do Amazonas, não é assim no Estado de 
São Paulo, não é assim no Estado do Paraná, não é 
assim em nenhum dos Estados do Nordeste. Na ver-
dade, nós sabemos que algumas regiões exercem o 
privilégio de atração de investimentos. Existem grandes 
desigualdades socioeconômicas dentro de um mesmo 
Estado. E existem microrregiões muito pobres também 
nas regiões consideradas mais ricas. Cito, por exemplo, 

Senador Aloysio, o Vale do Ribeira, que perpassa o Es-
tado de São Paulo e também o meu Estado, o Estado 
do Paraná, cujo IDH, infelizmente, é semelhante aos 
piores índices de desenvolvimento do Brasil.

Em contrapartida, tenho a certeza de que nin-
guém nesta Casa discorda da pujança econômica de 
áreas como a região metropolitana de Recife, onde está 
sendo construído o Porto de Suape, a Zona Franca de 
Manaus, Senadora Vanessa Grazziotin, ou várias ou-
tras microrregiões, que, mesmo situadas em Estados 
considerados pobres, possuem grande atratividade 
de investimentos.

Sendo assim, penso que cabe ao Congresso 
Nacional, pelo menos, aprofundar essa discussão e, 
se possível, oferecer ao novo Fundo de Desenvolvi-
mento Regional uma sistemática de distribuição dos 
recursos que considere efetivamente o desenvolvi-
mento econômico das regiões, independentemente 
do tamanho do Estado e do Estado em que esteja 
localizada essa região.

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Srª Presidente, tenho consciência da impossibilidade 
de chegarmos a um consenso em relação à unificação 
das alíquotas do ICMS. Porém, a Constituição Federal 
atribui ao Senado Federal a responsabilidade de dis-
por sobre as alíquotas desse tributo. Espero que pos-
samos oferecer ao País, com a agilidade necessária, 
o melhor, ou os melhores diplomas legais possíveis.

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Afi-

nal, além da Medida Provisória nº 599, ainda teremos 
um projeto de lei complementar que dispõe sobre a 
dívida dos Estados e sobre a redistribuição do Fundo 
de Participação dos Estados.

Estou convencido de que é fundamental para o 
Brasil avançar no aperfeiçoamento e na simplificação 
do nosso sistema tributário, como forma de contribuir 
para a redução do famigerado custo Brasil...

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

...e para a construção de um ambiente mais seguro 
e atrativo para investimentos no País, e, consequen-
temente, Srª Presidente, para o desenvolvimento da 
nossa economia, que é necessária para sustentarmos 
o Brasil do tamanho que é.

Uma boa tarde para todas as senhoras e se-
nhores.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Senador Sérgio Souza, imagine, se o senhor acha 
que está ruim, o Paraná vai ganhar na distribuição e o 
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Rio Grande do Sul, perder no FPE, mas, de qualquer 
maneira, precisamos, como disse V. Exª, encontrar 
um caminho comum que não prejudique demais al-
guns Estados, como o Rio Grande do Sul, que já está 
numa situação financeira, eu diria, preocupante, para 
não dizer um termo mais adequado.

Então, eu queria cumprimentá-lo pela aborda-
gem desse tema, que é complexo e é um desafio para 
esta Casa.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Srª 
Vanessa Grazziotin.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Srª 
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 
Vanessa Grazziotin, comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência designa, enquanto a Senadora ocupa 
a tribuna, como membro titular, a Deputada Carmen 
Zanotto e, como membro suplente, o Deputado Sar-
ney Filho, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória n° 609, de 2013, 
conforme o Ofício n° 45, de 2013, das Lideranças do 
PV e do PPS, na Câmara dos Deputados.

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

É o seguinte o ofício:

Of./LID/nº 45/2013

Brasília, 8 de março de 2013

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os deputados 

Carmen Zanotto – PPS/SC e Sarney Filho – PV/MA, 
para integrar como titular e suplente, respectivamente, 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP 
nº 609/13, que “Reduz a zero as alíquotas da Contri-
buição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição 
para o PIS/Pasep– Importação e da COFINS -Impor-
tação incidentes sobre a receita decorrente da venda 
no mercado interno e sobre a importação de produtos 
que compõem a cesta básica, e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder 
do PV – Rubens Bueno, PPS/PR.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada.

Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. 
Senadores, companheiros e companheiras, hoje venho 
à tribuna especialmente parabenizar uma família que 
escreveu, com tinta de jornal, uma história vitoriosa 
no ramo da comunicação, no meu querido Estado do 
Amazonas. Eu me refiro aqui à família Anunciação.

Amanhã – hoje é dia 15 de março –, dia 15, co-
memora-se 27 anos que o patriarca da família Anun-
ciação, Sr. Cassiano Anunciação, conhecido por to-
dos nós como Sr. Batará, fundava o jornal Diário do 
Amazonas, que hoje é um veículo de comunicação 
de grande expressão no meu Estado, um veículo de 
comunicação respeitado, um veículo de comunicação 
que ajuda não só com informação, mas também com 
a boa formação de toda a gente manauara.

O jornal Diário do Amazonas emprega hoje apro-
ximadamente 250 trabalhadores na cidade de Manaus. 
Atualmente, é dirigido por um dos filhos do Sr. Cassia-
no Anunciação, o Sr. Cyro Anunciação.

O jornal, a princípio, quando fundado, tinha um 
cunho popular. Com o passar do tempo, vem sofrendo 
alterações na sua linha editorial. Atualmente, o veículo 
destaca-se por explorar assuntos políticos e econô-
micos relacionados não apenas à cidade de Manaus, 
ao Estado do Amazonas, ao Brasil, mas também ao 
mundo inteiro. Portanto, é um meio de comunicação, 
Srª Presidente, que pode ser comparado aos maiores 
e mais antigos meios de comunicação do Brasil inteiro.

Em 2009, eles lançaram o tablóide Dez Minutos, 
este, sim, um jornal de cunho mais popular, um jornal 
que atinge as maiores camadas da população da ci-
dade de Manaus. Hoje, o Dez Minutos é considerado o 
veículo de maior vendagem no Estado do Amazonas.

Em 2011, o jornal Diário do Amazonas fez impor-
tante alteração em seu projeto gráfico, transformando 
o seu formato para berliner, muito utilizado em vários 
países. Eu até me recordo, Senadora Ana Amélia, que 
o primeiro jornal que eu vi em tamanho menor foi exata-
mente no Rio Grande do Sul. E o Diário do Amazonas, 
para o Estado, foi uma inovação, porque diminuiu de 
tamanho, o que sem dúvida alguma facilita muito mais 
a leitura por parte das pessoas. Mas isso para nós foi 
algo bem marcante.

O jornal Diário do Amazonas é um dos meios de 
comunicação do Brasil filiados ao Instituto Verificador 
de Circulação (IVC). Assim, tanto o Diário quanto o Dez 
Minutos, que são os dois jornais do grupo Anunciação, 
atestam sua tiragem e vendagem da publicação diaria-
mente. O Dez Minutos, por exemplo, chega a publicar, 
segundo o IVC, 110 mil edições diárias.



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 10203 

Além dos impressos, a empresa da família Anun-
ciação criou o portal de notícias D24am, portal da In-
ternet, e está estruturando um canal de televisão que 
já funciona em caráter experimental.

Durante as últimas eleições, quero aqui atestar, 
esse grupo, esse meio de comunicação realizou um 
importante debate entre os candidatos à Prefeitura 
de Manaus, o que ajudou muito a população no dis-
cernimento e no acompanhamento das propostas de 
todos os candidatos. 

Assim, o jornal procura, também, se inserir no 
cotidiano da vida da população, repito eu, contribuin-
do não só com a boa informação, mas também com a 
formação de todos os manauaras.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Atualmente, em canal UHF, eles retransmitem a 
programação da Record News e, ainda neste semestre, 
pretendem estrear uma grade de programação com 
uma produção local. 

Como se percebe, investimentos em inovação 
e modernização de suas publicações é uma política 
constante da editora da família Anunciação, e que tem 
aberto novas fronteiras no ramo midiático do Amazonas.

São investimentos que abrem postos de trabalho 
e contribuem para elevar a qualidade da informação 
levada aos mais variados públicos.

E, por toda essa contribuição aqui dita, quero, 
Srª Presidente, deixar os meus cumprimentos, eu que 
ainda conheci o Sr. Anunciação, repito, o Sr. Batará, 
muito cedo, fazendo política estudantil ainda, quando 
ainda iniciava o trabalho no segmento de comunica-
ções, e percebi que não apenas...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... ele é uma pessoa muito simples no trato com 
as pessoas, mas muito simples também no trato com 
seus funcionários, com seus colaboradores.

E foi, sem dúvida alguma, essa aliança do Sr. 
Batará, seguida pelos seus filhos, Cyro, que atual-
mente dirige o jornal, e Cirilo, que já foi Diretor-Geral, 
que proporcionou esse bom relacionamento que faz 
com que esse meio de comunicação cresça e pros-
pere cada vez mais.

Então, quero deixar aqui meus cumprimentos e, 
neste tempo que a senhora me dá para que eu possa 
concluir o meu pronunciamento, dizer que, neste mo-
mento, estou aqui falando e fazendo uma singela ho-
menagem à família Anunciação, e quando eu me refiro 
à família, é não apenas aos familiares efetivamente, 
mas à família composta inclusive por seus colabora-
dores, que têm feito, nesses 27 anos, do jornal Diário 
do Amazonas um jornal já consolidado.

Neste momento, o Sr. Anunciação está internado 
num hospital em São Paulo, convalescendo de uma 
doença.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Espero que ele esteja me vendo. E, se estiver, 
quero que ele e toda a sua família recebam o meu mais 
afetuoso e carinhoso abraço e meu reconhecimento 
por tanto ter ajudado a nossa cidade, tanto ter ajudado 
o nosso Estado, com um bom meio de comunicação.

Parabéns a toda a família Anunciação. Parabéns 
aos jornalistas, aos colaboradores do jornal Diário do 
Amazonas pela passagem dos seus 27 anos de fundação.

Muito obrigada, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senadora Vanessa Grazziotin, a Mesa endossa 
os cumprimentos à família Anunciação e ao jornal Di-
ário do Amazonas pelos 27 anos que serão celebra-
dos amanhã.

Eu, como jornalista, mais um motivo tenho para exal-
tar a responsabilidade, os compromissos que um veículo 
de comunicação com essa história tem junto à comuni-
dade. Então, também apresento os cumprimentos aos 
controladores do grupo e, especialmente, aos jornalistas, 
servidores e colaboradores que fazem a grandeza e a 
história dessa empresa. Meus cumprimentos, Senadora.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador Sérgio Souza. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, é 
com grande tristeza que tenho a obrigação de registrar, 
como representante do Estado do Paraná, a dramática 
situação que enfrentam algumas regiões do meu Esta-
do neste exato momento, em decorrência das chuvas 
que o assolam há dias. Para se ter ideia, as Cataratas 
do Iguaçu, um ponto turístico mundial, aumentaram a 
sua vazão natural em quatro vezes.

Srª Presidente, regiões do interior do Estado re-
gistram, neste momento, deslizamentos, alagamentos, 
quedas de árvores. Por exemplo, na cidade de Nova 
Cantu, da Prefeita Elsa, 300 pessoas já foram afetadas 
diretamente. Em Goioerê, do Prefeito Beto Costa, a 
130 quilômetros da capital do Estado do Paraná, várias 
casas foram derrubadas e outras foram destelhadas. 
Em Londrina, uma importante cidade do meu Estado, 
do Prefeito Alexandre Kireeff, várias ruas e casas fo-
ram danificadas. Em Icaraima, Ventania, Inácio Mar-
tins, Mato Rico, são dezenas de casas e centenas de 
famílias diretamente atingidas.

Ao passo que hipoteco, Srª Presidente, a minha 
irrestrita solidariedade aos prefeitos e à população das 
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cidades atingidas e me coloco à inteira disposição para 
ajudar no enfrentamento dessa situação e encaminhar, 
junto aos governos competentes, uma solução para 
amenizar o sofrimento da população.

Peço, por fim, Srª Presidente, para que conste 
em ata, na forma do Regimento Interno, o inteiro teor 
desta anotação.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/ PMDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, com grande tristeza tenho a obrigação de 
registrar a dramática situação que enfrentam algumas 
regiões do meu Paraná em decorrência das chuvas 
que assolam o Estado há dias.

Para ilustrar a intensidade da chuva, a vazão das 
Cataratas do Iguaçu, no oeste do paranaense, chegou 
a 6 milhões de litros por segundo durante a madrugada 
desta quinta-feira, o que representa 4 vezes a vazão 
normal, que é de 1,5 milhão de litros por segundo.

As chuvas que atingiram a região de Foz do Igua-
çu nos últimos 7 dias já somam um acumulado de 160 
milímetros de água, quando o índice normal para o 
período é de 60 milímetros.

Até esta quinta-feira o Paraná é o estado com 
maior acúmulo de chuvas em todo o país.

Ontem, a chuva forte que atingiu Curitiba entre 
as 3h e 7h representou 30% do esperado para todo o 
mês de março.

Nas regiões do interior do estado houve registros 
de deslizamentos, alagamentos, quedas de árvores 
e até mesmo alguns destelhamentos em virtude dos 
ventos fortes.

Segundo a Defesa Civil, a situação mais crítica 
foi em Nova Cantu, da prefeita Elza Rodrigues de Oli-
veira, onde 300 pessoas foram afetadas.

Em Goioerê, do prefeito Beto Costa, os ventos for-
tes chegaram a 130 km/h. Várias casas foram derrubadas 
e outras ficaram destelhadas. Em Londrina, do prefeito 
Alexandre Kireeff, várias ruas e casas ficaram alagadas.

Em Icaraíma, do prefeito Paulo de Queiroz; em 
Inácio Martins e em Ventania, do prefeito Ocimar, tam-
bém choveu entre 30 e 40% do esperado para março.

Em Mato Rico, do prefeito Marcel dos Santos, 20 
casas, duas escolas e a delegacia ficaram inundados.

E o pior é que as previsões apontam a possibi-
lidade de mais chuvas e transtornos para o Estado 
nos próximos.

Ao passo que hipoteco minha irrestrita solida-
riedade aos prefeitos e a população das cidades atin-

gidas, me coloco a inteira disposição para ajudar no 
enfrentamento desta situação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Sérgio Souza, na forma regimental, a 
sua solicitação será atendida.

Também queria dizer que a Mesa se solidariza com 
a situação das vítimas, provocada por essas enchentes.

Ontem o Ministro Fernando Bezerra fez um lon-
go depoimento aqui na Comissão de Desenvolvimento 
Regional, com um debate muito produtivo com os Srs. 
Senadores, quando cobrei que a Defesa Civil tem de 
ser mais ágil na liberação dos recursos, quando há 
esses acidentes climáticos. Às vezes, a liberação de-
mora mais de dezoito meses, dois anos, e alguns até 
não foram ressarcidos pela Defesa Civil.

Então, solidarizo-me com V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra o Senador 

Cícero Lucena, como orador inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Enquanto ocupa a tribuna, informo que:
A Presidência designa como membros titulares 

os Deputados Paulo Teixeira e Vanderlei Siraque, em 
substituição aos Deputados José Guimarães e Valmir 
Assunção, e como suplentes os Deputados Jesus Ro-
drigues e Paulão, em substituição aos Deputados Sibá 
Machado e Luiz Couto, para integrar a Comissão Mis-
ta destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 
609, de 2013, conforme o Ofício n° 207, de 2013, da 
Liderança do PT 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 207/GAB-LidPT

Brasília – DF, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como membros titulares os Deputados 
Paulo Teixeira (PT/SP) e Vanderlei Siraque (PT/SP) 
em substituição aos Deputados José Guimarães (PT/
CE) e Valmir Assunção (PT/BA) respectivamente, e 
indicar como membros suplentes os Deputados Jesus 
Rodrigues (PT/PI) e Paulão (PT/AL) em substituição 
aos Deputados Sibá Machado (PT/AC) e Luiz Couto 
(PT/PB) respectivamente, na Comissão Mista destina-
da a analisar a MP nº 609/13, que trata da “redução a 
zero das tarifas da nova cesta básica”.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães 
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
a Mensagem n° 18, de 2013-CN (n° 89, de 2013, na 
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origem), da Senhora Presidente da República, comuni-
cando retificação à Medida Provisória n° 609, de 2012.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 18, DE 2013 
(Nº 89/2013, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem nº 82, de 2013, in-

formo a Vossa Excelência que a Medida Provisória nº 

609, de 2013, que “Reduz a zero a alíquota da Contri-
buição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição 
para o PIS/Pasep – Importação e da Cofins – Impor-
tação incidentes sobre a receita decorrente da venda 
no mercado interno e sobre a importação de produtos 
que compõem a cesta básica, e dá outras providên-
cias”, foi retificada no Diário Oficial da União de 13 
de março de 2013.

Brasília, 13 de março de 2013. – Dilma Rousseff.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A matéria será juntada ao processado da referida 
Medida Provisória, e os avulsos serão republicados.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Com a palavra, o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma pauta 
desta Casa, nos últimos dias, Senador Aloysio Nunes, 
tem sido efetivamente a distribuição dos impostos com 
os entes federativos.

Estamos discutindo o Fundo de Participação 
dos Estados, dos Municípios, a alíquota do ICMS, os 
royalties. Ontem tivemos uma reunião, com a presen-
ça de praticamente todos os governadores, aqui, no 
Congresso Nacional. Isso tem demonstrado o quanto 
esse tema precisa ser debatido e discutido: melhor 
distribuição de renda entre os entes federativos. Mas 
também não podemos, não devemos colocar como foco 
principal a carga tributária, que hoje é carregada pelo 
contribuinte brasileiro. Tratarei mais especificamente 
desse item, quando formos tratar de ICMS.

Há poucos dias, o alarde no Brasil todo foi em re-
lação à redução das tarifas de energia, quando um dos 
pontos principais que incide sobre o custo da energia 
do Brasil é exatamente o tributário.

Como é conhecimento geral, uma parte conside-
rável da conta de luz que pagamos no Brasil é com-
posta por tributos, encargos e subsídios. Há uma car-
ga escorchante de penduricalhos tributários a onerar 
mensalmente o orçamento familiar do consumidor bra-
sileiro de energia elétrica, carga esta que oscila entre 
40% e até mais de 60% do valor da conta, conforme 
a fonte que nos informou, um verdadeiro absurdo se 
considerarmos a onipresença da energia elétrica na 
vida contemporânea, particularmente nas atividades 
produtivas.

A energia elétrica é insumo fundamental à pro-
dução, razão pela qual deveria ser isenta de impostos 
ou, na pior das hipóteses, minimamente taxada.

O Instituto Acende Brasil, centro de estudos de-
dicado ao aumento da transparência e da sustentabi-
lidade do setor elétrico brasileiro, estima que a carga 
tributária consolidada sobre a conta de luz chega a 
45,1%. Esse é o resultado da incidência dos 23 im-
postos e 13 encargos setoriais sobre a energia elétrica 
que consumimos, de acordo com o instituto.

A metodologia adotada pelo consultor legislativo 
desta Casa Edmundo Montalvan, no estudo Impacto 
de Tributos, Encargos e Subsídios Setoriais sobre a 
Conta de Luz dos Consumidores em 2010, privilegiou 
a transparência. Ele mostrou que na média nacional 

sobre os custos somados de geração, transmissão e 
distribuição que compõem a conta de luz incidem, na 
verdade, 61,54% de tributos, encargos e subsídios.

Igualmente importante é o estudo da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan, 
que mostra um retrato alarmante do que ocorre no 
setor produtivo nacional. Os 14 encargos que respon-
dem por 17% da tarifa final da indústria, um recorde 
mundial segundo a Firjan. A alíquota média dos tributos 
federais e estaduais – PIS, Cofins e ICMS – incidem 
sobre a tarifa de energia elétrica industrial é de 31,5%, 
percentual sem similar entre os 27 países analisados 
no estudo. Aliás, segundo a Firjan, em países como 
Chile, México, Portugal e Alemanha o peso dos tributos 
sobre energia elétrica é zero. Repito: zero!

Exemplos apresentados no estudo da Federação 
Fluminense dão uma média de peso de toda a carga. 
Por exemplo, uma metalúrgica brasileira, com 200 em-
pregados e consumo de 173,5 mil kVA por mês, teria 
uma conta de luz de R$69 mil. A mesma empresa, se 
fosse instalada no Japão, pagaria o correspondente 
a 47 mil. Outro exemplo: uma padaria com sete em-
pregados e consumo de 4.700 kVA por mês teria, no 
Brasil, uma conta de luz de R$2,2 mil. Na Argentina, 
essa mesma padaria pagaria um valor médio – pas-
mem! – de apenas R$600,00.

Tamanha carga tributária reduz enormemente 
a possibilidade de competição justa para o Brasil no 
mercado internacional pela oneração dos custos de 
produção, mas alguma coisa está acontecendo, às 
vezes para pior.

Depois da truculenta iniciativa do Governo Fede-
ral para reduzir as tarifas de energia elétrica no ano 
passado por meio da Medida Provisória nº 579, cujo 
mérito não desejo discutir aqui, os Estados perderam 
arrecadação de ICMS, que representa uma fonte im-
portante de recurso para eles. É que, com a redução 
dos preços da geração e da transmissão de energia 
elétrica, diminui, é claro, a base de cálculo para o re-
colhimento desses impostos.

Ato contínuo, por exemplo, o Governo do Estado 
da Paraíba, Estado que tenho a honra de representar, 
aumentou a alíquota do ICMS em 5% sobre a conta 
de luz, diminuindo o impacto da redução anteriormen-
te prevista.

Trata-se de um absurdo praticado sobre outros 
absurdos. Embora, em média, a alíquota do ICMS seja 
de 25%, a fórmula de cálculo desse imposto, por den-
tro, como se diz no jargão tributário, faz com que sejam 
cobrados efetivamente do consumidor 35% e isso sem 
que ele saiba. Além de o imposto ser escorchante, ele 
é escondido, não é transparente, o consumidor pensa 
que paga 25%, mas a incidência chega a 35%.
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Mas o absurdo não para aí. O imposto é cobrado 
dessa forma, porque a Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001, imagine, determina que assim seja.

Diz o texto do artigo 155, § 2º: “Cabe à lei com-
plementar fixar a base de cálculo de modo que o mon-
tante do imposto a integre também na importação do 
exterior de bens, mercadorias e serviços”.

Graças a essa redação, cobra-se imposto sobre 
imposto. Ao menos é o que afirma o grande tributarista 
Roque Antônio Carrazza. Segundo ele – abro aspas –, 
“cobra-se um adicional do ICMS que nada tem a ver 
com a expressão econômica da operação mercantil 
ou da prestação de serviço realizada. Tal adicional 
tem por hipótese de incidência o fato de alguém pagar 
ICMS, sua base de cálculo é um percentual do ICMS 
pago. Com isso, o Estado e o Distrito Federal estarão 
cobrando imposto sobre imposto a pagar. Trata-se de 
um caso típico de bis in idem, algo que o nosso orde-
namento constitucional absolutamente não abona”.

O pior é que o bitributarismo não para por aí. O 
PIS/Cofins, contribuição federal, também incide so-
bre o ICMS, já que este vem embutido no faturamen-
to da empresa, sobre o qual o PIS/Cofins também é 
calculado. É, sem dúvida, uma situação que precisa 
ser urgentemente revista, em que pese o ICMS sobre 
a conta de luz ser uma fonte segura e importante de 
receita para os Estados, cujo interesse nos cabe de-
fender aqui nesta Casa.

Mas também é preciso olhar para este tema com 
cuidado e tendo em vista os interesses maiores da po-
pulação e do País. A carga tributária nacional já é um 
espanto, está em torno de 35% do PIB, mas a carga 
sobre a conta de luz passa de 45%. Na melhor das 
hipóteses, não é possível continuar com essa taxação 
absurda e escorchante sobre um dos principais insu-
mos da atividade produtiva nacional. Também não há 
lógica em seguir punindo o consumidor residencial, que 
já paga entre 40% e 60% sobre os serviços de ener-
gia elétrica que efetivamente utiliza. E não é demais 
lembrar que o insumo energia elétrica faz aumentar os 
preços da produção e dos serviços que esse cidadão, 
mais uma vez penalizado, é obrigado a consumir no 
seu cotidiano.

Nesse sentido, apresentarei proximamente a esta 
Casa uma proposta de emenda à Constituição para 
buscar corrigir essa situação que tanto nos é perni-
ciosa. Precisamos enxergar além da tributação burra, 
que impede o desenvolvimento econômico, a compe-
titividade do País e o bem-estar do cidadão brasileiro.

Peço desde já o apoio de V. Exas para que pos-
samos reduzir essa nefasta carga tributária sobre a 
conta de luz dos brasileiros. Vamos virar essa página 
e tomar outras iniciativas importantes para melhorar 

a situação fiscal do nosso País, criando, por exemplo, 
um imposto de valor agregado que onere menos a 
produção e o consumo. A nossa economia e a nossa 
sociedade, com certeza, agradecerão.

Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Cícero Lucena.
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.) – Sra Presidenta, Sras e 
Srs. Senadores, é com muita alegria que recebemos a 
notícia da escolha de um cardeal latino-americano para 
ser o novo Papa, o sumo sacerdote da Igreja Católica. 
Nosso irmão argentino, Cardeal Jorge Mario Bergoglio, 
agora Papa Francisco I, assume o desafio de coman-
dar o rebanho católico em todo o mundo. Nesse tempo 
em que a intolerância tem se manifestado de diversas 
formas, a escolha de um padre jesuíta devotado aos 
mais humildes se faz mais do que oportuna. 

Desejo ao novo Papa muita saúde e paz e um 
trabalho frutífero na promoção do diálogo entre civili-
zações e religiões. Que as palavras de São Francisco 
de Assis, no qual o novo Papa procura inspirar seu 
Pontificado, iluminem a todos e nos guiem:

Senhor, dai-me força para mudar o que pode 
ser mudado, resignação para aceitar o que não 
pode ser mudado, e sabedoria para distinguir 
uma coisa da outra. 

Meus cumprimentos, mais uma vez, ao nosso 
vizinho argentino.

Na manhã de hoje, tivemos uma audiência públi-
ca na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado Federal para discutir a competência sindical 
entre as colônias de pesca no Brasil.

Cumprimento especialmente o nosso Presidente 
da Comissão de Agricultura, o Senador Benedito de 
Lira, que fez um grande trabalho, uma audiência pú-
blica importantíssima. 

A realização dessa audiência pública foi uma so-
licitação da Confederação Nacional dos Pescadores e 
Aquicultores – em nome do Presidente Abraão Lincoln 
Ferreira, uma saudação a todos e também ao Hélio, 
Presidente da Federação no Estado de Rondônia – e 
também da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aqui-
cultura do Congresso Nacional. 

Cerca de mil pescadores e líderes sindicais de co-
lônias de todos os cantos do Brasil lotaram o Auditório 
Petrônio Portela, aqui no Senado, para reivindicar um 
direito que já possuem, direito que lhes foi assegura-
do pela Constituição Federal, em seu art. 8º, §1º, que 
é a representação sindical por meio das centenárias 
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colônias de pesca, direito que foi regulamentado pela 
Lei nº 11.699, de 2009, que equiparou, de forma defi-
nitiva, as colônias de pescadores aos sindicatos rurais.

Os pescadores estavam preocupados com a 
possibilidade de cancelamento das cartas sindicais, 
expedidas por meio da Portaria n° 547, de 11 de março 
de 2010, emitida pelo ex-Ministro Carlos Lupi, que foi 
revogada pela Portaria n° 2159, emitida pelo Ministro 
Brizola Neto, em 28 de dezembro de 2012.

O Ministro Brizola Neto compreendeu a preocu-
pação dos pescadores e esclareceu que o objetivo da 
nova portaria era organizar a formação de sindicatos e 
evitar que houvesse duplicidade de representação em 
um mesmo Município ou área geográfica específica.

O Ministro se comprometeu em revogar a porta-
ria diante do acordo estabelecido entre os pescadores 
e o Ministério Público do Trabalho, representado, na 
audiência, pelo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. 
Luis Antonio Camargo de Melo.

Os pescadores se comprometeram em realizar a 
fusão de colônias para evitar a duplicidade geográfica 
de representação sindical, e o Ministério do Trabalho 
e Emprego deverá realizar assembleias ratificadoras, 
para avaliar as 300 cartas sindicais emitidas, e dará 
continuidade ao trâmite de emissão das cartas sindi-
cais solicitadas pelas colônias de pescadores de todo 
o Brasil.

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

todo o Brasil, Srª Presidente, existem mais de 1,2 mil 
colônias de pescadores que agregam mais de 400 mil 
pescadores. Muitas dessas colônias foram fundadas há 
mais de 200 anos e são legalmente reconhecidas como 
as legítimas representantes da categoria trabalhadora 
da pesca artesanal e da aquicultura familiar deste País.

Portanto, apesar do impasse, creio que o Con-
gresso Nacional prestou um grande serviço ao Brasil e 
a essa categoria tão importante para nossa economia, 
ao acolher o apelo, o clamor dos pescadores e mediar 
essa negociação com o Ministério do Trabalho, tendo, 
como interlocutores, o Ministério Público do Trabalho 
e mais uma dezena de instituições que participaram 
da audiência.

Neste sentido, aguardamos, ainda, o posiciona-
mento do Ministério do Trabalho, para que esta audiên-
cia seja tomada como definitiva, com o cancelamento 
da audiência prevista para amanhã, na Secretaria de 
Relações do Trabalho do Ministério.

Aproveito a oportunidade para comemorar os bons 
resultados e o desempenho da pesca e da aquicultura 
brasileira, bem como...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...os 
investimentos do Governo Federal no setor. 

Além de desonerar a cadeia produtiva da pesca, 
o Governo pretende, com o Plano Safra da Pesca e 
Aquicultura, lançado em outubro do ano passado, in-
vestir mais de R$4 bilhões, até 2014, em financiamen-
tos para a produção pesqueira, por meio de diversos 
programas.

Rondônia produz, atualmente, 12 mil toneladas 
de pescado/ano. É o terceiro maior produtor em quan-
tidade de peixes capturados dos rios amazônicos, fi-
cando atrás do Pará e do Amazonas, e já é o primeiro 
na produção de peixe em cativeiro. A especialidade da 
piscicultura em Rondônia é a produção do tambaqui e 
do tucunaré e tem avançado muito na produção de pi-
rarucu, também em cativeiro, que, além de ser vendido 
nas feiras livres e supermercados do Estado, também 
abastece outras cidades de outros Estados.

É uma produção pequena, considerando o enorme 
potencial de crescimento. Mas, se levarmos em conta 
os projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado, 
com o apoio das usinas hidrelétricas, para o aprovei-
tamento do Lago das Barragens e, agora, com o plano 
safra específico para o setor, Rondônia poderá saltar 
em breve para uma produção de 80 mil toneladas/
ano, assumindo o topo no ranking nacional na produ-
ção do pescado.

Essa é a grande expectativa que temos no nos-
so Estado de Rondônia, que o nosso Estado possa 
ser um grande produtor de peixe no nosso País, cola-
borando para a economia do nosso Estado e para a 
economia brasileira.

Eram essas as palavras que eu tinha para esta 
tarde.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz.
Convido para fazer uso da palavra, como orador 

inscrito, o Senador Pedro Taques, que fez permuta com 
o Senador Acir Gurgacz, que fez uso da palavra pela 
Liderança do PDT.

O próximo orador inscrito é o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, pela Liderança do PSDB.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que nos 
acompanham pela Rádio, TV e Agência Senado, e os 
amigos das redes sociais, hoje, ocupo esta tribuna para 
fazer um comparativo entre os indicadores econômicos 
do meu Estado, Mato Grosso, e os investimentos e a 
execução de metas educacionais.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Pedro Taques, apenas para saudar esta 
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grande representação de turistas que vem aqui fazer 
uma visita ao Senado Federal.

Está falando da tribuna o Senador Pedro Taques, 
do PDT, do Estado do Mato Grosso.

Bem-vindos todos a esta sessão aqui do Sena-
do Federal.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se-
jam bem-vindos!

Srª Presidente, obrigado.
Hoje ocupo esta tribuna para fazer um compa-

rativo entre os indicadores econômicos do meu Esta-
do, Mato Grosso, e os investimentos e a execução de 
metas educacionais.

Pois bem, começo pelo lado bom, Senador Aloy-
sio: o PIB de Mato Grosso representa, atualmente, 
quase 20% da economia regional, da economia do 
Centro-Oeste. Conforme os dados do Governo, o Pro-
duto Interno Bruto, no exercício 2012, foi quase quatro 
vezes maior – repito: quase quatro vezes maior – do 
que o registrado pelo Brasil. Ou seja: nosso PIB foi de 
algo próximo a 5,5%, ao passo que o País registrou 
um PIB de 1,4%, quase um “pibinho”, vamos dizer as-
sim. A receita do Estado passou de R$6,5 bilhões, em 
2007, para mais de R$11,5 bilhões, em 2012, conforme 
o próprio balanço do Estado. Os recursos estaduais 
quase que dobraram!

Cito agora o outro lado da moeda: Mato Grosso 
tem o maior índice de analfabetismo e o menor tempo 
de permanência na escola no comparativo regional. Tais 
contrastes, senhoras e senhores, comprometem tanto 
o crescimento quanto a sustentabilidade da economia. 
Os erros da gestão do Estado de Mato Grosso estão 
deixando rastros cada vez mais difíceis de serem es-
condidos e marcas profundas de desrespeito a uma 
geração inteira de mato-grossenses.

A falência da gestão estadual ficou evidenciada 
nas recomendações e advertências feitas pelo Minis-
tério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso, quando da análise das 
contas anuais da Secretaria de Estado de Educação 
(Seduc), no exercício 2011. Os números mostram, mais 
uma vez, que Mato Grosso pode ser considerado um 
pobre Estado rico.

O governo de Estado, infelizmente, não tem dado 
a atenção devida a este tema. Não é possível ingres-
sar num ciclo de desenvolvimento social e econômico 
sustentável quando se possui os piores resultados nos 
indicadores de educação do País ou quando o ensino 
médio no Estado apresenta altos índices de abandono 
e registra baixo desempenho escolar.

Não é possível falar de futuro, Srª Presidente, 
quando se investe quatro vezes mais recursos em 
um reeducando do sistema penitenciário do que em 

um aluno da rede estadual de ensino – quatro vezes 
mais num reeducando do que no aluno da rede esta-
dual de ensino!

Srªs e Srs. Senadores, vamos ao relatório.
Mato Grosso investiu em educação, em 2011, 

2,25% do PIB. Contudo, nosso pobre Estado rico ain-
da não atingiu nem está perto de atingir os objetivos 
definidos na Meta 5, que recebe a seguinte denomi-
nação: Investimento em Educação ampliado e bem 
gerido, do movimento “Todos pela Educação”. Repito: 
Mato Grosso investiu 2,2% no PIB, e nós estamos mui-
to longe da meta, a chamada Meta 5, do movimento 
“Todos pela Educação”.

Na média nacional, o investimento em educação 
é de 3,9% do PIB estadual; nacionalmente, 3.9%. Por 
outro lado, interessante notar que, em análise anterior, 
verificou-se um aumento de 40% nos gastos com o par-
lamento do Estado do Estado – 40% de aumento dos 
gastos com o parlamento do Estado!. Essa diferença 
revela para onde estão indo as prioridades governa-
mentais do Estado de Mato Grosso.

O custo médio anual de um aluno, na rede esta-
dual, em 2011, foi de R$2.632,00 – R$2.632,00! Para 
o mesmo período, o custo médio de um reeducando, 
no sistema penitenciário estadual, foi de R$9.652,20. 
É de R$2.632,00 o custo médio para um estudante e 
R$9.652,00, o custo médio para um reeducando.

Um dado vergonhoso revela-se agora, Srª Presi-
dente: o ingresso de novos internos no sistema prisional 
é maior que o ingresso de novos alunos na rede esta-
dual de educação. Estamos acolhendo mais detentos 
nas prisões que alunos nas escolas.

Mato Grosso possui os piores resultados em 
diversos indicadores de educação, no comparativo 
nacional, regional e, isoladamente, com os demais 
Estados da Região Centro-Oeste. Os resultados mais 
desfavoráveis se referem ao ensino médio, evidencian-
do a necessidade de uma política pública voltada para 
esse nível de ensino, tão importante para a definição 
das possibilidades profissionais dos jovens.

O ensino médio no Estado ainda apresenta al-
tos índices de abandono e registra baixo desempe-
nho escolar. E a melhora do ensino médio é fator que 
condiciona fortemente a evolução do ensino superior 
no Estado. Além disso, o abandono do ensino médio 
é 11,5 vezes maior que do ensino fundamental – 11.5 
vezes maior que do ensino fundamental!

Em 2008, a taxa de reprovação no ensino médio 
era de 5,3% e aumentou – pasmem, cidadãos do Es-
tado de Mato Grosso! – para 18,2%. A taxa de aban-
dono, por sua vez, aumentou em mais de 4,3%, com 
pico de quase 50% em 2009. Somando todas as per-
das com abandono e reprovação, são 36.374 jovens 
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que perdem a oportunidade de suas vidas a cada ano 
– 36.374 jovens que perdem a oportunidade de suas 
vidas a cada ano!

Transformar essa negligência, essa forma de tra-
tamento negligenciado no ensino médio, é a principal 
missão dos governos estaduais dentro do sistema es-
tabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Mas essa obrigação e os resultados parecem 
não incomodar o Governo atual. Apesar de registrar os 
piores indicadores em educação nos últimos anos, o 
orçamento da subfunção Ensino Médio sofreu redução 
– repito, redução – de 81,4% em 2011, demonstran-
do que não se trata de prioridade na política pública 
governamental.

Será que as energias e os recursos do Estado 
estão dedicados a outras frentes do ensino? Infeliz-
mente, não – esta é a resposta.

A erradicação do analfabetismo no Estado, na 
faixa etária de 15 anos ou mais, evoluiu de forma muito 
lenta. Em 2000, 12,4% dos mato-grossenses não sa-
biam ler nem escrever; não sabem ler nem escrever o 
que está escrito na Bandeira Nacional: “Ordem e pro-
gresso”. Se mudarmos ali, como diz o Senador Cris-
tovam, para “Progresso e ordem” ou colocarmos outra 
frase na Bandeira Nacional, muitos mato-grossenses 
não saberão ler o que está escrito naquela Bandeira. 

Repito: 12,4% dos mato-grossenses não sabiam 
ler nem escrever; em 2009, foram 10,2%; e, em 2010, 
foram 8,5% dos mato-grossenses que não sabiam ler 
nem escrever. A queda de apenas 3,9% em 11 anos 
revela o ritmo lento que exclui ainda 191.616 cidadãos 
de Mato Grosso com mais de 15 anos, que não sabem 
ler nem escrever e que, portanto, estão privados de 
quase todas as oportunidades de renda, de emprego 
e de cidadania.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 

Essa privação incide de forma desigual: entre a popu-
lação negra, Srª Presidente, o índice sobe a 13,7% de 
analfabetos com 15 anos ou mais. Considerando-se o 
valor per capita, ou seja, o quanto se gastou na fun-
ção educacional dividido pelo número de habitantes, 
verifica-se que o nosso pobre Estado rico ocupa posi-
ção intermediária entre os Estados do Centro-Oeste, 
com R$438,00 investidos por habitante em educação 
no ano de 2010.

Contudo, nem mesmo os investimentos afasta-
ram Mato Grosso dos indicadores mais desfavoráveis 
da região quanto à qualidade da educação, bem como 
quanto aos maiores índices de analfabetismo e ao me-
nor tempo de permanência na escola.

Isso demonstra, Sra Presidente, que, embora os 
recursos destinados à educação sejam semelhantes 

aos dos demais Estados da região, em Mato Grosso, 
eles foram aplicados de forma ineficiente, sem con-
seguir chegar até o bem-estar e o desenvolvimento 
do nosso aluno.

Em 2010, Mato Grosso tinha 89,4% das crianças 
de 4 a 17 anos na escola, o menor índice entre os Esta-
dos da Região Centro-Oeste. No Brasil, em 2009, esse 
índice foi de 91,9%. Não estamos conseguindo sequer 
atender às crianças que procuram as escolas públicas.

Mas aquelas que conseguem uma vaga são bem 
atendidas? Essa pergunta tem que ser feita. Infeliz-
mente, mais uma vez, não.

No Sistema de Avaliação de Educação Básica 
de 2009, o desempenho dos alunos de Mato Grosso 
foi inferior à média dos alunos do Brasil, em todos os 
quesitos analisados. Foi o pior resultado do Centro-
-Oeste em português e matemática nos ensinos fun-
damental médio.

E esses meninos que conseguem chegar até a 
escola vão até o final de sua trajetória? Esta pergun-
ta tem que ser feita também. Aqui, mais uma vez, a 
resposta é...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... 

é negativa: não, Sra Presidente.
Peço mais um tempo, para que eu possa encer-

rar a minha fala. 
No Brasil como um todo, a taxa de conclusão 

do ensino médio aos 19 anos foi de 50,2%, em 2009. 
Em Mato Grosso, foi de 43,2%, o menor valor entre os 
Estados da Região Centro-Oeste. Como resultado, em 
Mato Grosso, em 2009, somente 66,5% dos jovens de 
16 anos tinham concluído o ensino fundamental e so-
mente 43,2% dos jovens de 19 anos tinham concluído 
o ensino médio. Esses percentuais são inferiores aos 
de todos os outros Estados da Federação.

E o desfilar de números trágicos não para: os 
piores índices e percentuais de qualidade e resultado 
continuam pesando sobre nós. Mato Grosso possui 
9,5% dos alunos com 10 a 14 anos com mais de dois 
anos de atraso escolar, mais que a média do Centro-
-Oeste. A defasagem escolar média em anos de estu-
do das crianças com 10 a 14 anos em Mato Grosso, 
um ano, é a pior de toda a região. O mesmo acontece 
com a escolaridade média em anos de estudo das 
pessoas com 25 anos ou mais, o pior índice no com-
parativo regional e nacional, com somente sete anos 
de escolaridade média.

Taxas de aprovação, abandono, evasão, repe-
tência e reprovação no ensino estadual, no ensino 
fundamental e médio, também são maiores que a mé-
dia regional. No desempenho da prova do Enem, os 
alunos do Estado obtiveram as piores notas em todos 
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os quesitos, com notas significativamente abaixo da 
média nacional e da média regional.

Uma avaliação global, desconsiderando o Ideb 
2009, coloca Mato Grosso como o Estado com o pior 
índice do ensino médio frente à média nacional e aos 
demais Estados...

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... 

do Centro-Oeste, Sr. Presidente (Fora do microfone.). 
Esta, infelizmente, é a realidade.

Nós todos sabemos que a educação desempe-
nha papel fundamental para construir os conhecimen-
tos, habilidades e competências necessárias para os 
indivíduos participarem ativamente da sociedade e da 
economia. Em Mato Grosso, o resultado dos indicado-
res, Sr. Presidente, revelam baixa qualidade da educa-
ção, inferior à média nacional e regional, alta evasão 
e reprovação escolar, principalmente no que se refere 
ao ensino médio, alta taxa de analfabetismo escolar e 
funcional e aplicação ineficiente dos recursos públicos.

E já me encaminho para o final, Sr. Presidente.
Fora da sala de aula, a análise das contas da 

educação aponta, reiteradamente, práticas irregulares 
de gestão que não surpreendem, porque compõem o 
quadro que gera os lamentáveis resultados que aqui 
eu falei.

Restou-se, portanto, Srªs e Srs. Senadores, am-
plamente...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... 

demonstrado que a gestão da Secretaria de Estado 
de Educação não tem planejamento, e a falta de or-
ganização do órgão evidencia que há deficiência na 
gestão dos recursos públicos e, por consequência, no 
provimento de serviços à sociedade de Mato Grosso.

Nós, cidadãos do pobre Estado rico, não pode-
mos mais sofrer os efeitos desastrosos da má gestão 
da educação pública. Encarar o desafio de fazer uma 
profunda reforma do sistema educacional não é tarefa 
fácil. Ela deve passar por choque de gestão; diversifi-
cação de opções de formação; inversão da escala de 
prioridade; melhor formação de professores, diretores 
e inspetores; instauração de avaliações de desempe-
nho para premiar méritos e penalizar ineficiências, e, 
acima de tudo, senhoras e senhores, respeito ao que 
é público.

Termino este discurso, Sr. Presidente, com a frase 
de um grande pensador da educação, Rubem Alves, 
que diz: “A vida não pode ser economizada para ama-
nhã. Acontece sempre no presente”.

Srªs e Srs. Senadores, o tempo da implementação 
de uma educação pública de qualidade é certamente o 
tempo presente. Poderia, inclusive, dizer que estamos 

atrasados na condução dessa política pública que con-
sidero a mais importante, a mais libertadora de todas.

Nós todos sabemos, Sr Presidente, que a edu-
cação liberta; a educação transforma o indivíduo em 
cidadão. Mato Grosso é um Estado muito rico.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – É o 

Estado que mais produz proteína vegetal, é o Estado 
que mais produz proteína animal, graças ao empe-
nho dos produtores do nosso Estado, que precisam 
de logística, estradas, modais de transporte de todos 
os tipos – hidrovias, ferrovias e rodovias. Agora, nós 
não estamos preparando o nosso Estado para o pós-
-logística, o que vai acontecer depois que as estradas 
estejam todas conforme determina a vontade do setor 
produtivo do nosso Estado.

Nós precisamos pensar no pós-logística, porque 
sabemos que a proteína vegetal tem um tempo para 
ser cultivada e colhida. Mato Grosso tem o maior gado 
bovino do Brasil, 29 milhões de cabeças. O nosso reba-
nho é de 29 milhões de cabeças, mas nós precisamos 
aqui tratar da educação.

Sempre lembrando, Sr Presidente, que saber é 
diferente de sabedoria. O saber é formal. Hoje, na so-
ciedade globalizada que nós temos, para que o nosso 
Estado possa produzir mais, precisamos educar mais, 
sob pena de termos o chamado desemprego funcio-
nal, desemprego estrutural. Nós temos pessoas que-
rendo trabalhar, colocação no mercado de trabalho, e 
não temos pessoas qualificadas para trabalhar. Isso já 
ocorre em cidades produtoras do nosso Estado, como 
Sorriso, Nova Mutum, Lucas de Rio Verde, Primavera, 
Tampo Verde, que são cidades produtores com grande 
número de colocações no mercado de trabalho, mas 
pessoas sem preparo para trabalhar.

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – A 

educação do Estado de Mato Grosso, a educação do 
nosso Estado, está precisando de outros olhares. Ape-
sar da qualidade dos professores, apesar da qualida-
de dos servidores da educação, infelizmente, nós não 
estamos tratando com o respeito devido.

Eu disse que saber é diferente de sabedoria: o 
saber é formal; a sabedoria está contida no cidadão.

O meu pai não tem o 1º grau completo. D. Te-
reza, uma quilombola que morreu há uns dois anos 
em Mato Grosso, sabia exatamente que remédio dar 
àquele cidadão que estava com dor de barriga. Isso 
é sabedoria. A sabedoria das populações tradicionais 
deve ser preservada e garantida, mas, na sociedade 
em que nós vivemos, o saber é importante, porque as 
sociedades caminham hoje em cima de três palavras: 
conhecimento, tecnologia e inovação.
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(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 

Nós não atingiremos os objetivos que o nosso Estado 
busca sem que tenhamos estas três palavras: conhe-
cimento, tecnologia e inovação. E, sem educação, isso 
não é possível.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, a Srª 
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Pedro Taques, 
pelo pronunciamento, e convido para fazer uso da 
palavra, pela Liderança do PSDB, o nobre Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando se preten-
de registrar nos Anais do Congresso um documento, 
algo que mereça ser lembrado, o usual é encaminhar o 
pedido da inserção nos Anais da Casa por escrito. Vou 
tomar essa providência, Sr. Presidente, mas eu gosta-
ria de registrar hoje o artigo pelo qual o ex-Governador 
José Serra volta ao debate público, pelas páginas de 
O Estado de S. Paulo.

No artigo intitulado “Nada além dos fatos”, José 
Serra discorre, com muita propriedade, disseca, com a 
precisão de um cirurgião – ele foi um grande Ministro 
da Saúde, sem ser médico –, as causas que estão le-
vando aos acontecimentos mais dramáticos da nossa 
história recente: a desindustrialização do Brasil. Isso 
o ex-Governador faz, apontando objetivamente fatos 
que merecem ser do conhecimento de todos. Por isso 
é que peço que esse artigo seja inscrito nos Anais do 
Senado.

Não sei, Sr. Presidente, se V. Exª foi alfabetizado 
em escola pública ou em escola particular. Eu fui alfa-
betizado em escola pública. V. Exª também foi alfabe-
tizado em escola pública? O Senador Ruben Figueiró, 
que teve sua primeira infância no meio rural, lembrava 
que, naquela época, os professores iam à casa dos 
alunos. Eu fui alfabetizado em escola pública, em São 
José do Rio Preto, no Grupo Escolar Cardeal Leme, 
aos sete anos de idade. Talvez tenha sido essa mes-
ma idade na qual o Senador Valdir Raupp aprendeu as 
primeiras letras. Era a idade usual. No primeiro ano do 
ensino fundamental, aprendia-se a ler e a escrever. O 
que me traz à tribuna é exatamente esse tema.

Eu me alfabetizei em 1952. Vejam V. Exªs que faz 
mais de 60 anos. E o Senado deve examinar, deliberar, 
na terça-feira próxima, sobre a Medida Provisória nº 

586, em que o Governo Federal, no bojo de um pro-
grama chamado Pacto Nacional por uma Alfabetização 
na Idade Certa, propõe que o Brasil adote como meta 
a alfabetização, na escola pública, aos oito anos de 
idade, no terceiro ano do ensino fundamental.

Então, quase 60 anos depois que eu, Aloysio 
Nunes Ferreira, fui alfabetizado na escola pública aos 
sete anos de idade, há no Senado, proposição do Go-
verno para estabelecer como meta, a ser atingida até 
2022, a alfabetização dos alunos, na escola pública, 
com oito anos de idade. É realmente estarrecedor, Sr. 
Presidente! É estarrecedor!

Dirão que, hoje, ainda há um bom contingente de 
alunos não alfabetizados nessa idade. A revista Veja, 
quando noticiou esse programa, fala em 15% de crian-
ças de oito anos que ainda não foram alfabetizadas. 
Mas será que essa é uma situação com a qual nós 
devamos nos conformar?

Senador Maldaner, meta é desafio, meta é olhar 
para frente, meta é desejo de superar obstáculos, 
mediante a identificação daquilo que deve ser feito 
para tanto.

O Governo propõe uma série de medidas interes-
santes para atingir a meta da alfabetização. Não nego 
inteiramente o mérito dessa medida provisória. Propõe 
a premiação de escolas e reciclagem de professores, 
propõe que um contingente grande de professores seja 
treinado na chamada educação especial, propõe ava-
liações periódicas, que o meu estado de São Paulo já 
faz, desde o Governo de José Serra. Até aí, concordo. 
São medidas importantes. Merecem aqui ou ali um re-
paro, que procuraremos fazer. Mas o centro da questão 
é que o Governo olha para trás quando propõe a meta 
da alfabetização aos oito anos de idade.

Talvez, o Governo tivesse em mente ainda a si-
tuação anterior à que vige hoje, quando a duração do 
ensino fundamental era de oito anos, quando, portanto, 
as crianças se matriculavam aos sete anos de idade. 
Poderia ser razoável, dentro desse contexto, imaginar 
o seguinte: a alfabetização começa aos sete anos e 
se conclui até o final do primeiro ano de ensino funda-
mental ou, no máximo, até o final do segundo ano de 
ensino fundamental. Mas, hoje, o ensino fundamental 
tem nove anos de duração, as crianças se matriculam 
aos seis anos de idade.

Mais ainda, Sr. Presidente, a proposta do Plano 
Nacional de Educação que foi apresentada pelo Gover-
no prevê que, até 2016, nós tenhamos universalizado 
a pré-escola. Então, não tem cabimento universalizar 
a pré-escola até 2016 e, depois, jogar como meta a 
alfabetização, no ano de 2012, aos oito anos de idade. 
Há alguma coisa errada aí, que precisa ser corrigida. 
E temos a oportunidade de corrigi-la, porque essa 
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medida provisória já está na pauta e a tranca, sendo 
votada pelo Senado na próxima terça-feira. Nós temos 
a oportunidade única de legislar sem estarmos premi-
dos pelo fato de o calendário nos enfiar goela abaixo 
determinadas matérias que não podemos alterar, sob 
pena de fazê-las voltar para a Câmara e, com isso, 
acarretar a perda da eficácia.

Essa medida provisória perde a eficácia apenas 
no dia 18 de abril, Sr. Presidente. Então, temos tempo 
para examiná-la melhor, para adotar meta que seja 
realizável – e é realizável – pelo Brasil. E por que é 
realizável? Porque, nas escolas particulares, a alfabe-
tização começa aos seis anos de idade. O que temos 
de fazer é adotarmos para a escola pública algo que 
é hoje prática corrente nas escolas particulares, sob 
pena de ampliarmos ainda mais o fosso existente en-
tre os alunos que cursam a escola pública e a escola 
particular.

A aquisição da habilidade da leitura tem hora, 
tem idade, e é por isso que o Governo se preocupa em 
lançar programa de alfabetização na idade certa. Há 
uma idade em que a criança tem mais capacidade de 
associar os sons dos fonemas às letras, de tal modo 
a adquirir capacidade, que hoje nos parece muito na-
tural, de passar os olhos sobre os signos das letras e 
já saber qual é o som que eles significam.

A criança que se alfabetiza mais cedo se abre 
mais cedo para a aquisição de bens culturais, faz desa-
brochar sua inteligência mais cedo. Por que condenar 
as crianças da escola pública a alfabetização tardia? 
Por que fazê-lo se nós podemos corrigir isso?

Faço esse apelo aos meus colegas Senadores, 
para que nos esforcemos para colocar essa questão 
fora do debate partidário, Senador Jorge Viana...

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – ...V. Exª foi prefeito, foi governador, é 
um dirigente importante do seu Partido. Vamos, por um 
momento, esquecer nossas disputas e procurar fazer 
alguma coisa juntos!

Por acaso, há emenda do Senador Alvaro Dias, 
mediante a qual se corrige esse problema da Medida 
Provisória nº 586, trazendo para os seis anos de idade 
e para o primeiro ano do ensino fundamental objetivo 
a ser alcançado pelo programa.

Penso que devemos trabalhar, nessa terça-feira, 
levando em conta que as crianças brasileiras não são 
do PT, não são do PSDB, não são do PSB, não têm 
candidato à Presidência da República, são simples-
mente cidadãos em formação, seres humanos que 
merecem ter suas potencialidades desenvolvidas. Te-
mos de fazer aquilo que esteja ao nosso alcance. E 
isso está ao nosso alcance. 

Vejo, neste plenário, o Presidente de um grande 
Partido, o PMDB, o Senador Valdir Raupp e lhe diri-
jo apelo, bem como ao seu Partido, o PMDB. Vamos 
olhar com cuidado essa Medida Provisória nº 586. Nós 
temos tempo para aperfeiçoá-la. Este é um dos raros 
momentos em que é possível estabelecer um diálogo 
adulto, maduro, e soluções positivas para o nosso País, 
a partir desse diálogo.

Fica aqui esse apelo a todos os Senadores, para 
que possamos, nessa terça-feira, formular um pacto 
para valer para a educação no nosso País, visando 
exatamente a atender aquele que é mais vulnerável, 
que é a criança que ingressa no ensino público, no 
primeiro ano do ensino fundamental.

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Isso não é complicado.
Eu me lembro, até hoje, da minha primeira pro-

fessora, D. Zenaide Cury, e da minha primeira carti-
lha, a Cartilha Sodré. É perfeitamente possível, se nos 
afastarmos dos dogmas que, hoje, frequentam as fa-
culdades de Pedagogia, e formularmos materiais pe-
dagógicos confecção simples e de fácil acesso, para, 
com isso, fazermos, realmente, uma grande cruzada 
pela alfabetização na idade certa.

Sr. Presidente, se V. Exª me permite, ouço o apar-
te do Senador Valdir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª 
está abordando esse tema da educação com muita 
propriedade. Eu falava, ainda há pouco, sobre um 
programa da TV Senado, o programa Argumento. Nós 
precisamos investir mais na educação e na saúde, so-
bretudo na educação, porque, através da educação, 
consequentemente, melhora a saúde também. Então, 
aproveitemos este momento que o Brasil está viven-
do, de royalties de petróleo, de crescimento da eco-
nomia. Espero que, neste ano, haja um crescimento 
mais vigoroso, um crescimento mais forte. Somos a 
sexta economia do mundo. Por que não investimos 
um pouco mais em educação? De minha parte, não 
tenho objeção em discutir um pouco mais a Medida 
Provisória nº 586, se esta não trancar a pauta. Hoje, 
votaríamos um projeto de interesse do meu Estado, 
que é a transposição dos servidores de Rondônia, que 
V. Exª assinou, como Líder.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É claro!

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu 
agradeço. O regime é de urgência. Foi aprovado o re-
querimento na terça-feira para que a gente pudesse 
votar em regime de urgência, sem a tramitação nas 
comissões. Mas, hoje, não será mais possível votar, 
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porque a pauta está trancada, pois chegou aqui a MP 
nº 586, que tranca a pauta.

(Soa a campainha.)
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Então, 

se a discussão, na terça-feira, evoluir para o desblo-
queio da pauta, para continuar a discussão, não farei 
objeção. Não faço objeção desde que a medida não 
tranque a pauta, pois, com isso, votaremos esse pro-
jeto de interesse do meu Estado de Rondônia. Muito 
obrigado a V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço a V. Exª. O projeto é de inte-
resse do seu Estado e de interesse nacional também. 
Na medida em que V. Exª se dispõe a examinar com 

simpatia a tese que estou apresentando desta tribuna, 
de fazer com que o Brasil adote o padrão que é ado-
tado pela França, por Portugal, pelo Chile, por países 
que têm língua com a mesma complexidade que a 
nossa, e nas escolas particulares do Brasil, creio que 
nós votaremos rapidamente essa medida e que ela não 
trancará mais a pauta. Ela irá para a Câmara, para ser, 
finalmente, sancionada pela Presidente Dilma Rousseff.

Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio. Eu queria 
só dizer que compartilho dessa preocupação. Eu acho 
que é uma bela oportunidade de debatermos mais 
isso, porque há uma precocidade das crianças hoje. 
Isso é fato, é real.

Abusando, quero dizer que vivi uma experiência 
logo que assumi a Prefeitura, junto com o Secretário 
e ex-Governador Arnóbio Marques, que, hoje, trabalha 
no MEC e que me trouxe dados de que as crianças 
reprovavam na primeira série da escola pública. Nós 
fomos saber de quem as crianças pobres eram filhas, 
qual era a origem delas. E vimos que, diferentemente 
daqueles que têm mais condição – a primeira coisa 
que estes fazem é entregar papel, caneta ou lápis para 
os filhos pintarem e se familiarizarem com isso –, as 
crianças pobres, filhas de pais analfabetos, não têm 
esse material em casa, nem papel, nem lápis, nem 
caneta. Para quê? A primeira vez em que elas tinham 
contato com lápis, com borracha e com papel se dava 
na escola. Com isso, elas demoravam mais tempo para 
se adaptar do que outras crianças que já chegavam 
ali com familiaridade com o lápis, com o papel. Então, 
houve o argumento de que, mais cedo, nas creches, 
em algum lugar, as crianças têm que ter acesso a isso.

É importante esse debate. Espero que, desta vez, 
possamos fazê-lo com tempo.

Convido a fazer uso da palavra, como último ora-
dor – depois, daremos início à Ordem do Dia –, para 
fazer uma comunicação inadiável, o Senador Casildo 
Maldaner.

Eu queria informar ainda ao Senador Aloysio Nu-
nes, que usou da tribuna, que a solicitação de S. Exª 
de constar o documento a que se referiu nos Anais do 
Senado será atendida, na forma regimental.

Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner, para 
fazer uma comunicação inadiável.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, caros colegas, eu penso em 
trazer este tema, porque, no próximo dia 19, a CAE 
deve analisar a questão do FPE, que é um assunto 
que está muito premente.

Ainda agora de manhã, estiveram reunidas a CCJ 
e a Comissão de Assuntos Econômicos, tratando jus-
tamente desse tema, e várias propostas surgiram. Há 
uma preocupação. E, como há um prazo praticamente 
determinado, nós estamos aí com certa urgência. A 
preocupação é profunda entre os governadores que 
estiveram aqui ontem, anteontem, os secretários da 
Fazenda. E o fato é digno de reconhecimento. É inédita 
a união dos governadores em relação a esse tema. Es-
tão preocupados em relação a isso. Reuniram-se aqui 

em Brasília, várias sugestões. Sem dúvida, há pontos 
que não alcançam uma posição unânime e pacífica. 
Contudo, há pontos de intersecção, e esses devem ser 
priorizados por nós.

São temas que temos tratado continuamente 
dessa tribuna em várias oportunidades. A questão dos 
indexadores da dívida dos Estados está em pauta; a 
questão da dívida; o controle de taxas, porque os Es-
tados pagam – na época em que foram firmados era 
uma inflação alta – hoje as mesmas taxas. E, no fundo, 
a União passa a ser um agiota em relação aos Esta-
dos. É um tema que está muito premente: vai pagando 
e não vence, porque os custos dos serviços, com as 
taxas da época, isso implica valores altos.

Destaco a proposta defendida, inclusive, pelo 
catarinense Luiz Henrique. Parte dessas dívidas dos 
serviços se recolhe todo mês, um percentual em tor-
no de 20%, e se aplica em infraestrutura nos Estados, 
combinado com o Governo Federal.

Outro ponto crucial da pauta diz respeito à uni-
ficação do ICMS. É uma discussão profunda. Hoje de 
manhã, ainda, foi muito debatida.

Quanto ao Fundo Regional, também, há muitas 
dúvidas em relação à sua criação, e é preciso garan-
tir a efetividade desses fundos, mas de que maneira? 
A Lei Kandir é um exemplo de que não funcionou, e 
aí os governos reclamam muito. Por isso, a definição 
de novas regras do Fundo de Participação dos Esta-
dos e dos Municípios, cujo relatório está nas mãos do 
eminente Senador Walter Pinheiro – deve ser apre-
ciado agora na terça-feira – é vital. Apresentou-se um 
quadro de entendimento, uma proposta, para ver se é 
possível consensuar.

Sabemos dos esforços, Senador, mas não pode-
mos tratar desse assunto isoladamente, desvinculan-
do-o de outros temas que são importantes, porque os 
Estados até concordam em garantir, mas dali a pouco 
o Governo Federal, no andar da carruagem, vem e diz: 
“Olha, eu preciso beneficiar tal setor da economia”. E 
aí, como se debateu hoje de manhã, retira o Fundo 
de Participação, ou melhor, tira o IPI ou o Imposto de 
Renda de determinado item da economia; com isso, 
a programação dos Estados nos seus Orçamentos 
plurianuais vai cair.

Há um Orçamento, e não tem jeito. O que se 
pensa agora, a grande novidade? É de se fazer um 
vinculação do Cofins e do CLS. É vincular o Cofins. Se, 
por acaso, o Governo precisar beneficiar determinado 
setor da economia e tiver que desonerá-lo do IPI ou 
do Imposto de Renda, muito bem, ele vai retirar não 
só da parte do Governo Federal; vai retirar dos Esta-
dos também.
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Mas, então, para não haver solução de continuida-
de, está crescendo o movimento, Senador Jorge Viana, 
de vincular o Cofins e o CLS. Tem que vincular. Quer 
dizer, tem que amarrar isso. Esse movimento cresce. 
Se não houver necessidade, não é preciso. Senão, 
até por uma medida, por uma emenda constitucional.

Hoje de manhã, o nosso Líder Eunício Oliveira 
se propôs a reunir a Bancada do PMDB, na terça-feira 
agora, para propor uma solução nessa direção. Isso é 
fundamental para que tenhamos condições de cumprir 
com os Orçamentos.

Eu trago essa preocupação porque ela é urgente, 
é premente. Os dados são muito claros. Inclusive, o 
Secretário do Confaz, que é o Presidente do Conse-
lho de Administração do Confaz, Dr. Cláudio Trinchão, 
hoje de manhã, disse que os setores – não o IPI e o 
Imposto de Renda – decaíram para os Estados enor-
memente de uns tempos para cá.

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – E as contribuições não vinculadas cresceram 
de 24% para 45%.

Por isso, Sr. Presidente, venho trazer a preocu-
pação, para darmos sustentabilidade, darmos uma 
garantia de que possamos amarrar essa proposta no 
conjunto, já na semana que vem.

Eu até pediria a V. Exª que desse como lidos 
essa proposta, esse encaminhamento e essas preo-
cupações, para que possamos dar sequência a isso.

Agradeço a oportunidade de trazer essa preocu-
pação ao plenário do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR CASILDO MALDANER.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, a urgência de um novo 
pacto federativo, no sentido mais pleno desse conceito, 
não é novidade nessa Casa. Todos sabemos a situação 
de penúria que nossos Estados e municípios enfrentam 
– uns mais, outros menos, gerando uma excessiva e 
perniciosa dependência do Governo Federal.

O fato novo, e digno de nosso reconhecimento, é 
a inédita união dos governadores, em um forte clamor 
suprapartidário, que presenciamos ontem, reunindo 
governadores e parlamentares com um único objetivo: 
buscar saídas viáveis que permitam uma mudança no 
quadro atual.

Sem dúvida, há pontos que não alcançam uma 
posição unânime e pacífica entre os Estados. Contu-
do, há, sim, pontos de intersecção, e esses devem ser 
priorizados por nós. São temas que temos tratado con-

tinuamente nesta tribuna, como Fundo de Participação 
dos Estados, reestruturação da dívida com a União e 
uma distribuição mais equânime da arrecadação de 
tributos, por exemplo.

A questão dos indexadores da dívida de Estados 
com União, por exemplo, aflige todos os governantes. 
As taxas de juros das dívidas dos Estados. Os contratos 
em vigor foram assinados quando o Brasil enfrentava 
altos índices de inflação. Com o controle dos preços, 
as taxas mantiveram-se iguais, transformando a União 
em perversa agiota dos Estados, cobrando juros muito 
acima do mercado.

Destaco a proposta defendida pelo senador e 
ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique, que 
propõe que o Governo Federal permita a utilização de 
20% do saldo devedor de cada Estado em obras de 
infraestrutura, permitindo uma consolidação de bases 
de crescimento em todo país, de forma descentrali-
zada e ágil.

Outro ponto crucial da pauta diz respeito à unifi-
cação das alíquotas interestaduais de ICMS. É pacífico 
o entendimento de que a chamada ‘guerra fiscal’ pre-
judica o crescimento, mas por outro lado os incentivos 
foram, na maioria absoluta dos casos, instrumentos 
legítimos de atração de investimento. O governo ace-
na com a criação de um Fundo de Compensação de 
Receitas (FCR), pelo qual fará transferências aos Es-
tados para cobrir perdas com a redução de alíquotas, 
além do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), 
que substituirá o ICMS como instrumento de atração 
de investimentos privados.

É preciso garantir a efetividade desses fundos, 
para que não se dê o mesmo que ocorre com a mal-
fadada Lei Kandir. Criada para compensar os estados 
da isenção de ICMS sobre produtos exportados, seus 
repasses tem sido feitos a conta-gotas, variando con-
forme o humor do ocupante do Palácio no momento. Só 
para se ter uma idéia, as perdas são hoje avaliadas em 
R$ 28 bilhões ao ano, e são compensadas parcialmen-
te, em apenas em R$ 3,6 bilhões anualmente. Cabe a 
nós, parlamentares, construirmos uma alternativa legal 
que garanta as compensações devidas.

A definição das novas regras do FPE, Fundo de 
Participação dos Estados, cujo relatório está nas mãos 
do senador Walter Pinheiro, e deve ser apreciada no 
próximo dia 19, é igualmente vital. Sabemos dos esfor-
ços do senador, mas não podemos tratar esse assunto 
isoladamente, desvinculado de outros temas que defi-
nem o equilíbrio federativo. Prospera, e conta com nos-
so apoio, a tese de inclusão, na base do FPE, de duas 
contribuições sociais – a Cofins e a CSLL –mesmo que 
para tal seja necessária uma emenda constitucional. 
Hoje, a Constituição diz que o fundo é composto de 
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21,5% da receita de dois impostos – o de renda (IR) 
e o sobre produtos industrializados (IPI).

Ora, a informação trazida por Cláudio Trinchão, 
coordenador do Conselho de Administração Fazendá-
ria, CONFAZ, é esclarecedora: o IPI e o IR, que signi-
ficavam 76% das receitas da União, em 1988, tiveram 
seu peso reduzido a 55%, em 2010. Na rota inversa, 
as contribuições, que hoje são receita exclusiva da 
União, subiram de 24% para 45%.

Esses e outros tantos pontos evidenciam um qua-
dro único, perverso e preocupante: o da centralização, 
financeira e administrativa, nas mãos da União, enfra-
quecendo Estados e Municípios -justamente aqueles 
que deveriam ser os principais agentes públicos de 
desenvolvimento. A União, distante da realidade das 
pessoas, de seu dia-a-dia, deveria caber um papel muito 
mais regulador, formulador de políticas e de correção 
de eventuais desequilíbrios federativos – e não o que 
desempenha atualmente, de executor e dono do cofre.

Estamos em um ano livre das distrações típi-
cas do processo eleitoral, oportunidade perfeita para 
unirmos forças, de maneira suprapartidária. Se juntos 
conseguirmos construir as bases de um novo pacto 
federativo, que tenha como mandamento absoluto o 
equilíbrio e o desenvolvimento, deixaremos, indubita-
velmente, um legado memorável.

São nossas reflexões, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner. 
V. Exª será atendido nos termos regimentais. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – 

ORDEM DO DIA
Conforme entendimento mantido com as Lide-

ranças partidárias, na sessão de ontem, 13 de março, 
as matérias constantes da Ordem do Dia de hoje, 14 
de março, constarão da pauta da sessão deliberativa 
ordinária da próxima terça-feira, 19 de março de 2013.

Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 2, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 

União aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente 
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE); 
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo 
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 2, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 147, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 2, de 2013 (nº 4.787/2012, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que dispõe sobre as tabelas de 
salários, vencimentos, soldos e demais van-
tagens aplicáveis aos servidores civis, aos 
militares e aos empregados oriundos do ex-
-Território Federal de Rondônia integrantes do 
quadro em extinção de que trata o art. 85 da 
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá 
outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

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

4 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
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do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

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

Eu fiz uma permuta com o nobre Senador Val-
dir Raupp. 

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

O Senador Cyro Miranda não está.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Jorge Viana, que preside neste 
momento a sessão do Senado Federal, V. Exª que é 
o Vice-Presidente desta Casa. Cumprimento as Srªs 
Senadoras e os Srs. Senadores. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, antes de iniciar mi-
nha fala, meu pronunciamento sobre a pauta de expor-
tações, eu gostaria de comunicar, em especial ao meu 
Estado de Rondônia, que o projeto de lei do Governo 
Federal que regulamenta o salário dos servidores do 
Estado de Rondônia, que vão ser transpostos para os 
quadros da União, não será possível votar hoje, devido 
ao trancamento da pauta pela MP nº 586, uma medida 
provisória muito importante, que, como já foi aqui fala-
do pelo Senador Aloysio Nunes, de São Paulo, versa 
sobre a educação do nosso País.

Mas espero que, na próxima terça-feira, possa-
mos destravar a pauta, votando ou fazendo um enten-
dimento para continuar a discussão da MP, para que 
possamos, então, votar, na terça-feira, na Ordem do 
Dia, o projeto da transposição dos servidores do Es-
tado de Rondônia.

Queria anunciar e agradecer a presença de um 
empresário do meu Estado de Rondônia, o Anderson, 
da empresa Motopam, que é a maior fabricante de 
semirreboques para motocicletas do Brasil. E a sede 
dessa empresa é em Ariquemes, cidade importante 
do nosso Estado de Rondônia, que acolheu também 
milhares de pessoas de todo o Brasil e que é a terra 
do nosso Governador, Confúcio Moura, do PMDB de 
Rondônia, que foi Prefeito da cidade de Ariquemes por 
dois mandatos e Deputado Federal por três mandatos, 
na Câmara Federal, e que é da cidade do nosso amigo 
Anderson, que visita neste momento o Senado Federal.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no 
ano passado, a corrente de comércio exterior brasi-

leiro, que é o resultado da soma das exportações e 
importações, registrou a marca de US$465 bilhões. As 
exportações responderam por US$242 bilhões, e as 
importações, por US$233 bilhões.

Trata-se de números expressivos, se considerar-
mos que, 10 anos antes, em 2002, o total de comércio 
transacionado pelo Brasil era pouco inferior a US$108 
bilhões. Portanto, ao longo de uma década, o País mais 
que quadriplicou seu volume de comercio.

É preciso, no entanto, considerar que o resultado 
de 2012 foi impactado pela crise internacional e pela 
redução do preço das commodities, que reduziram as 
exportações brasileiras em cerca de 5%.

Assim, não obstante os vigorosos avanços regis-
trados na última década, a pauta comercial brasileira 
necessita ser ampliada e diversificada, para que o co-
mércio externo brasileiro seja proporcional ao tamanho 
da nossa economia. O Brasil hoje é a sexta economia 
do mundo. Logo, precisa exportar mais.

O Brasil ocupa 22ª posição no ranking dos paí-
ses exportadores. Vejam só: somos a sexta economia 
do mundo e ocupamos a 22ª posição no ranking dos 
países exportadores. Para ficar entre os dez primei-
ros exportadores mundiais, o País teria que exportar 
mais que US$400 bilhões ao ano. Já para ficar entre 
os cinco maiores exportadores mundiais, teríamos 
que exportar acima de US$600 bilhões ao ano. Por-
tanto, precisamos crescer muito. Inclusive, o Senador 
Requião tem falado muito sobre a economia do nosso 
País, o Senador Ataídes, a Senadora Ana Amélia e os 
demais Srªs e Srs. Senadores. 

Como atingir tais patamares? A resposta óbvia 
é que temos que melhorar nossas condições de com-
petitividade, o que demandará a adoção de medidas 
que superem a questão da política cambial.

Na edição de 6 de janeiro de 2013, o jornal O 
Globo publicou matéria anunciando que, a fim de ata-
car a burocracia da legislação cambial brasileira, o 
Governo Federal deverá lançar o cadastro positivo de 
importadores e exportadores. De fato, a criação do ca-
dastro positivo vem sendo amadurecida no âmbito do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e da Receita Federal do Brasil. Essa iniciativa 
se insere em um contexto maior de reformulação do 
comércio exterior, que é uma prioridade estabelecida 
pela Presidenta Dilma Rousseff.

Os Estados Unidos da América, a China, a União 
Europeia, o Japão e o Canadá estão entre os países 
ou grupo de países que já possuem mecanismos se-
melhantes ao cadastro positivo que se quer implantar 
no Brasil. 

Na União Europeia, as aduanas emitem o que 
se chama de Certificado de Operador Econômico Au-
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torizado, que é o reconhecimento de que determinado 
agente, pessoa física ou jurídica, por seu histórico de 
regularidade, cumpre requisitos de segurança e con-
fiabilidade estabelecidos pelas autoridades aduaneiras.

Em contrapartida, Sr. Presidente, o Operador 
Econômico Autorizado tem seus procedimentos alfan-
degários simplificados e recebe tratamento prioritário 
no desembaraço de suas mercadorias. Além dessa 
simplificação, desse desembaraço, precisamos tra-
balhar fortemente na melhoria da logística da infraes-
trutura de transporte do nosso País, seja de portos, 
de aeroportos, de ferrovias, de rodovias, de hidrovias. 
Precisamos urgentemente melhorar essa logística. 

Essa medida de abrir os portos de nosso País 
para a iniciativa privada, para construção de novos 
terminais é um bom começo. O pacote de licitações e 
leilões de ferrovias que o Governo Federal lançou re-
centemente também é um bom sinal para ampliar os 
modais de transporte de nosso País. A restauração, a 
duplicação, a recuperação, a construção de rodovias, 
que ainda estão muito lentos, espero que sejam ace-
lerados, também é um bom sinal de que a Presidente 
da República quer melhorar essa logística de trans-
porte. E assim se estende também para as nossas hi-
drovias, as nossas pontes de integração que estamos 
construindo em Rondônia, via Manaus, via Acre, via 
Bolívia, a ponte binacional, as nossas hidroelétricas, 
para gerar energia farta para o desenvolvimento da 
nossa indústria brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, o cadastro positivo de 
exportadores e importadores visa conciliar a simplifi-
cação e a agilidade dos procedimentos à segurança 
e ao controle das operações.

Calcula-se que 60% do fluxo comercial brasileiro 
poderá se beneficiar da criação do cadastro positivo, 
bastando, para tanto, que as 100 maiores empresas 
exportadoras e importadoras sejam certificadas. Ape-
nas 100. Poderíamos certificar 500, mil ou mais em-
presas brasileiras.

Quero parabenizar todos os técnicos e autori-
dades do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior e da Receita Federal do Brasil que 
trabalham nesse importante projeto. Entretanto, gostaria 
de pedir que redobrassem seu empenho e dedicação, 
pois a implantação do Cadastro Positivo de Exporta-
dores e Importadores é urgente e inadiável. 

Faço ainda, Sr. Presidente, um apelo ao Minis-
tério da Indústria e Comércio e aos outros ministérios 
envolvidos para que aprovem o mais rápido possível 
– e sei que isso vai acontecer, tenho recebido sinais 
do Ministério da Indústria e Comércio de que isso vai 
acontecer em breve – a autorização para a implantação 

da Zona de Processamento de Exportação em meu 
Estado, Rondônia, na cidade de Porto Velho. 

Nós temos uma logística muito importante: temos 
a hidrovia do Madeira, já com vários terminais portuá-
rios; temos as pontes de integração de que acabei de 
falar; e vamos ter, num futuro muito próximo, o início da 
construção da Ferrovia Transcontinental, mesmo que 
apenas em alguns trechos – de Lucas do Rio Verde a 
Vilhena, entrada do meu Estado, portal da Amazônia, 
divisa com Mato Grosso; de Vilhena a Porto Velho, com 
fretes vindo de Porto Velho para Vilhena, de Vilhena 
para Porto Velho. Ali, sim, já há viabilidade mais do que 
suficiente para comportar a construção de uma ferrovia 
desse porte. E a Zona de Processamento de Expor-
tações, a ZPE, viria coroar todo esse progresso, todo 
esse desenvolvimento do meu Estado de Rondônia. 

Sei que lá no Acre já existe uma Zona de Proces-
samento pronta, ou praticamente pronta, esperando 
alguns procedimentos para começar a operar. Espero 
que a nossa comece a operar este ano. Já temos uma 
área de 300 hectares. O Grupo Maggi, que comprou 
uma área de 1,3 mil hectares para construir um novo 
porto graneleiro, vai investir mais de R$200 milhões 
nesse porto em breve, já está para iniciar essa obra.

E eu quero agradecer aqui, de público, ao Sena-
dor Blairo Maggi, um grande empreendedor. Quando 
eu era governador do meu Estado e ele apenas em-
presário – depois se tornou governador também, do 
Mato Grosso, hoje é Senador –, nós construímos um 
porto graneleiro, o primeiro porto graneleiro de Porto 
Velho, que está operando muito bem, com milhões de 
toneladas todos os anos. Depois vieram a Bunge e a 
Cargill, com mais dois terminais portuários graneleiros 
em Porto Velho.

Então, com a construção desse novo porto, do 
porto do Maggi, e do porto de carga organizado que o 
Estado vai construir em parceria com a União, a ZPE 
viria coroar todo esse processo de progresso e de-
senvolvimento, com a geração de empregos e renda 
para o povo de Rondônia e, consequentemente, para 
o povo brasileiro.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exa, Senador Valdir Raupp, e 
convido para fazer uso da palavra, para uma comuni-
cação inadiável, a Senadora Ana Amélia.

Desculpe, para comunicação inadiável já não é 
mais possível, mas sim como oradora inscrita. Fiz a 
permuta. Depois, inclusive, peço a V. Exa que venha à 
Mesa, porque estou como orador inscrito. 

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
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Caro Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana, 
Sras e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, visitantes desta 
sessão, boas-vindas! Que aproveitem para verificar 
as atividades da Casa, que são realizadas não só no 
plenário, que aparentemente pode estar vazio, mas os 
Senadores participam das comissões e de audiências 
fora do Senado. Então é uma múltipla atividade.

Hoje e ontem, esta semana toda tem sido utilizada 
com grande atenção e até prioridade dos parlamenta-
res, especialmente aqui do Senado, que é a Casa da 
República, felizmente formada por ex-governadores, 
como os Senadores Roberto Requião e Jorge Via-
na; empresários, como o Senador Ataídes Oliveira; o 
nosso Senador Suplicy, que tem uma experiência na 
área acadêmica, mas é um Parlamentar que todos 
conhecem e respeitam; ex-Presidentes da República, 
diversos ex-governadores, ex-prefeitos. E isso confere 
ao tema federativo uma relevância ainda maior, pelo 
que determina a Constituição, porque aqui somos os 
representantes, os defensores do Estado. Os Senado-
res, por isso, são três de cada Estado, independente 
do tamanho. O grande e rico Estado de São Paulo tem 
a mesma legitimidade que um Estado pequeno como 
Sergipe. Assim é a composição desta Casa, para se 
ter a noção desse equilíbrio representativo.

Para muitos, o pacto federativo pode ser uma 
ideia vaga, mas nada mais é – talvez assim as pessoas 
entendam melhor – do que uma relação mais harmo-
niosa e mais justa entre a União, o Governo Federal, 
os Estados e os Municípios.

Até costumamos brincar que é a União é a prima 
rica; os Estados, os primos remediados; e os Municí-
pios, os primos pobres dessa dita Federação. É isto 
que estamos discutindo: equilibrar, tornar mais justo 
esse relacionamento. 

Basta olhar os números de ontem. Em cerimônia 
realizada ontem, no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados, portanto, uma sessão do Congresso, com 
quase todos os governadores, o Governador do Acre, 
Tião Viana, irmão do Senador Jorge Viana, o Gover-
nador de Tocantins, o Governador do Paraná, o Go-
vernador de São Paulo, teve início um debate conjunto 
e que foi, para minha surpresa, com tantos políticos 
reunidos, absolutamente produtivo. Em 45 minutos, 
quatro ou cinco governadores apresentaram, objeti-
vamente, as propostas, houve consenso sobre elas 
e se chegou a uma definição de data, que é 19 deste 
mês, na semana que vem, para votarmos a questão 
do FPE, que é uma obrigação que tem o Senado Fe-
deral, porque é uma determinação do próprio Supremo 
Tribunal Federal.

Assim é que as conversas iniciadas ontem, aqui 
em Brasília, entre os governadores e os representantes 
da Câmara e do Senado, das quais também fiz parte 
como representante do meu Partido Progressista, pre-
cisam, sim, resultar em acordos duradouros. É preci-
so administrar os temas que envolvem o federalismo 
brasileiro e proteger o equilíbrio federativo, como for-
ma de proteger a estabilidade política e a estabilidade 
institucional.

Hoje, inclusive, houve um consenso na audiência 
conjunta de três Comissões – a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, a Comissão de Assuntos 
Econômicos e a Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo –, que debateu a necessidade de regras 
permanentes para cálculo, repasse e controle das libe-
rações do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Está tramitando nesta Casa a PEC 70 – aliás, 
de minha autoria –, que obriga a União a garantir 
compensação para Estados e Municípios, nos casos 
de desoneração fiscal. Isso é para evitar prejuízos 
financeiros a Estados e Municípios quando a União 
decide, às vezes corretamente, reduzir alíquotas do 
IPI, que, com o Imposto de Renda, formam o recurso 
que é constituído: o FPE, Fundo de Participação dos 
Estados, e o Fundo de Participação dos Municípios. 

O Governador do Ceará, Cid Gomes, ilustrou 
com precisão o que aconteceu nos últimos vinte anos. 
Antes da Constituição de 88, o Imposto de Renda e o 
IPI representavam 77%, Governador Senador Rober-
to Requião, da composição da receita do FPE – IPI e 
Imposto de Renda, que são as grandes receitas. Se-
tenta e sete por cento. Hoje esses dois impostos repre-
sentam apenas, do que é repartido com os Estados e 
Municípios, 45%, enquanto as contribuições, que não 
são compartilhadas nem com os Estados, nem com 
os Municípios, nesse mesmo período, passaram de 
23% para 55%.

Portanto, hoje, as receitas obtidas pela União, 
a prima rica, com as contribuições de toda natureza, 
chegam a 55%. Portanto, volume superior àquele que 
a União arrecada via IPI, que é o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados, ou o Imposto de Renda. É aí 
que está a raiz dos problemas graves, inadministráveis, 
de falência da Federação e de falência financeira dos 
Estados e Municípios.

Como Senadora municipalista, eu penso que 
essa situação é literalmente insustentável. E isso foi 
dito ontem, de uma regra geral, por governadores do 
PT, do PSDB, do PMDB, do PSB, de todos os partidos. 
Há um consenso em torno do diagnóstico e também, 
aparentemente, um consenso em torno da receita a 
ser aplicada.
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Portanto, essa minha emenda à Constituição, 
a Emenda 70... Há pouco, o Senador Valdir Raupp 
anunciou que o PMDB terá uma reunião para discutir 
esse tema. O próprio Senador Eunício Oliveira, Líder 
do Bloco, falou de tomar uma iniciativa como essa. Já 
está na Comissão de Constituição e Justiça, desde 
2012, essa minha PEC, só que, até agora, o Presidente 
não nomeou o relator dessa PEC, para ser discutida – 
como sói acontecer, Senador Requião.

Então, eu peço encarecidamente ao Senador 
Vital do Rêgo, que é diligente, que é atento, que no-
meie um relator.

É claro que estamos aqui para colaborar. Não es-
tou preocupada com a maternidade, visto que se trata 
de uma Senadora, desta matéria. Mas precisamos dar 
prosseguimento a este debate. Não é porque agora 
se acordou para a gravidade da situação que vamos 
tratar desse assunto. 

Não há como se construir um novo pacto fede-
rativo sem avançar em temas como a unificação das 
alíquotas do ICMS; resolver as pendências das dívidas 
dos Estados com a União; o Fundo de Participação dos 
Estados, o FPE, que está sob a relatoria também do 
competente e diligente Senador Walter Pinheiro, que 
hoje discutiu, com grande habilidade e conhecimento 
de causa, com Senadores e também com o presidente 
do Confaz, todos os critérios disso. Aceitou também 
muito a sugestão de que o prazo de transição não seja 
de dois, mas de cinco anos, e também o consenso 
de que é preciso realmente criar a condição de obri-
gatoriedade para que a União, sempre que conceder 
um benefício, unilateralmente, que afete a receita de 
Estados e Municípios, faça uma compensação, e não 
faça, como é hoje, festa com chapéu alheio!

Essa é a maneira mais justa de a União ter com 
os Estados e com os Municípios uma relação absolu-
tamente responsável e, do ponto de vista institucional, 
eu diria republicana.

Como foi feito no ano passado, algumas prefei-
turas, de uma hora para outra, perderam R$1 milhão, 
R$2 milhões, R$5 milhões de sua receita. Perderam 
por conta da sua administração? Não. Simplesmente o 
Governo passou a tesoura naquele dinheiro, que era de 
direito da prefeitura municipal. E muitos prefeitos não 
puderam fechar as contas no ano passado, correndo 
o risco de se tornarem inelegíveis em função de uma 
decisão unilateral, como eu disse, do Governo Federal.

Nós precisamos também ter uma divisão mais 
justa das receitas dos impostos, hoje concentradas 
em poder da União.

A situação de penúria financeira de Estados e 
Municípios é a prova de que o atual modelo federati-

vo do nosso País está ultrapassado e absolutamente 
esgotado. Eu diria até falido!

É preciso uma compreensão da sociedade e do 
Poder Público sobre a necessidade de ajustes possíveis 
na complexa e difícil relação entre os chamados entes 
federados: a União, o Governo Federal; os Estados, 
cujos líderes são os governadores, e os Municípios, 
com os prefeitos municipais. 

Basta relembrarmos aqui as disputas bem recen-
tes sobre os royalties do petróleo, para exemplificar a 
questão federativa e os problemas dela decorrentes. 
Como disse ontem o Presidente desta Casa, se os 
temas que envolvem o pacto federativo tivessem sido 
tratados de forma conjunta, os desdobramentos se-
riam mais lógicos, menos colaboradores ao desequi-
líbrio federativo.

Avançar com essas reformas é aumentar as chan-
ces para que as políticas públicas resultem em melho-
rias reais para a população, com melhor saúde, melhor 
educação e infraestrutura. É um processo de efeitos 
duradouros, que precisa começar.

“Esquecer que os defeitos no federalismo bra-
sileiro existem é uma acomodação indesejável” – re-
feriu, com muita propriedade, o colunista Fernando 
Rodrigues, em comentário publicado ontem no jornal 
Folha de S.Paulo.

O Governador de Minas Gerais, Antônio Anas-
tasia, no artigo publicado também ontem, no Correio 
Braziliense, afirmou que reverter a centralização de 
poder da União em relação a Estados e Municípios 
exigirá conscientização da população, além de um 
forte engajamento de governadores, prefeitos e de 
parlamentares.

Esse foi, inclusive, o tom da conversa que tive 
ontem com o Governador de Pernambuco, Eduardo 
Campos (PSB); com o Senador Armando Monteiro 
(PTB-PE), ex-presidente da Confederação Nacional da 
Indústria; e também com o Líder do PSB na Câmara 
Federal, Deputado Federal Beto Albuquerque (RS). É 
de S. Exª o Governador Eduardo Campos a feliz ini-
ciativa de defender a negociação entre Estados produ-
tores e não produtores de petróleo, um entendimento, 
um acordo, porque o pior caminho, a judicialização, é 
um prejuízo para todos. Além de demorado, estare-
mos revelando a perda de uma grande oportunidade 
de entendimento.

Claro que, nesse caso, precisaríamos todos de 
fazer uma concessão. E aí é que está a habilidade dos 
grandes líderes políticos. Aliás, hoje a Federação tem, 
caro Presidente Jorge Viana, um enorme envolvimento 
com problemas que afetam todas as cidades e todos 
os Estados. É o caso da logística. E não é só da logís-
tica, mas, agora há pouco, o Senador Pedro Taques e 
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o Senador Aloysio Nunes Ferreira fizeram referência 
a um tema crucial: a questão da educação em nosso 
País e nos Estados, em particular.

Fico extremamente preocupada ao saber que, 
no meu Estado do Rio Grande do Sul, considerado 
um Estado tão politizado, um Estado tão importante, 
com uma história tão bonita, tenha hoje mais de 240 
mil crianças, Presidente, de 4 a 16 anos, fora da esco-
la. Isso é dramático para um Estado que tem grandes 
desafios, um Estado que está diversificando, cada dia 
mais, a sua economia, que tem uma inserção enorme 
no Mercosul e que tem também um futuro extremamen-
te importante do ponto de vista do desenvolvimento, 
do agregar valor e também da produção agropecuária.

Portanto, não é só a qualidade de vida, mas é 
toda a estrutura que precisa partir de uma educação 
de qualidade, e nisso também está a questão federa-
tiva. Ao definir, esta Casa, um piso nacional para os 
professores, os Estados não estão cumprindo o deci-
dido. E nós não podemos impor uma decisão a que o 
Estado não possa corresponder porque as finanças 
não permitem. Quando tomamos uma decisão aqui, 
nós temos que dizer de onde vai sair o recurso, da 
mesma forma que a União, quando decide desonerar 
do IPI alguns setores industriais, para estimular a eco-
nomia, precisa também compensar ou dizer de onde 
vai sair o recurso, mas não comprometer a situação. É 
claro que os Estados precisam estar comprometidos 
com a educação, que é um plano nacional, e aí nós 
batemos à porta do Procurador-Geral da República, 
pedindo que ele diga aos governadores e os acione, 
do ponto de vista da defesa da sociedade, para que o 
piso seja aplicado. E aí, ele, o Procurador, responde.

Na semana anterior, os prefeitos e alguns go-
vernadores foram lá, dizendo que não têm condições 
financeiras de aplicar o piso nacional dos professores.

Que País é este? Que sociedade é esta? Que 
relação institucional e política é esta em que nós cria-
mos uma situação de absoluto descompasso entre o 
que decidimos aqui e o que é feito na realidade?

Os professores precisam que esse piso seja 
respeitado, mas a situação está nesse pé de abso-
luta falta de realidade entre o que decidimos e o que 
é feito. A própria Ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior, que esteve no meu Estado nessa terça-feira 
para vistoriar investimentos da área da infraestrutura, 
certamente, observou lá as nossas necessidades e as 
nossas demandas.

A construção da Rodovia do Parque, a BR-448, 
a mais importante obra em andamento no Estado, que 
ligará a capital, Porto Alegre, a Sapucaia do Sul, foi 
uma das estruturas avaliadas pela Ministra. Durante 
a visita, ela disse que voltará, no fim do ano, ao Rio 

Grande do Sul, com a Presidente Dilma Rousseff, para 
inaugurar a obra da BR-448.

Assim, nós esperamos. Esperamos sinceramente 
que isso aconteça. Na ocasião, a Ministra disse que 
antecipará, em seis meses, o início da construção da 
segunda ponte do Guaíba, que é uma importante obra 
para a economia do Rio Grande do Sul, que já deveria 
estar em andamento.

Para exemplificar como a infraestrutura precária 
afeta a vida de todos, cito o exemplo da velha ponte do 
Rio Guaíba, em Porto Alegre. Anualmente, ocorrem, 
nessa ponte, 600 içamentos do vão móvel da estrutura 
da ponte. Isso paralisa o trânsito em 33 dias por ano. 
O prejuízo anual ultrapassa R$200 milhões. Pessoas 
já morreram dentro de ambulâncias paradas, aguar-
dando para fazer a travessia da ponte, e partos foram 
realizados em veículos, devido aos congestionamentos 
na rodovia ou quando há o içamento da ponte, porque 
não há alternativa. 

A Ministra do Planejamento se comprometeu a 
lançar as licitações para as obras da ponte no segun-
do semestre deste ano. É uma importante iniciativa, 
que precisa se reverter em menos burocracia e maior 
eficiência logística, especialmente no transporte rodo-
viário, ainda a principal opção de escoamento da safra 
agrícola nacional.

Ficaram evidentes as graves deficiências da nos-
sa logística e os danos causados à produção agrope-
cuária na última sexta-feira, na audiência pública da 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizada 
na Expodireto Cotrijal, maior feira da América Latina, 
em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, a qual tive 
a honra de presidir.

Os principais jornais do País também têm dado 
atenção aos impactos negativos de uma infraestrutura 
limitada. A colunista Miriam Leitão escreveu ontem, em 
sua coluna publicada...

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... no 

jornal O Globo, que o Brasil enfrentará problemas já 
conhecidos, como engarrafamento de caminhões nas 
estradas até os portos, mesmo tendo uma produtivi-
dade agrícola elevada, com mais uma safra recorde.

Por isso, apoio a conclusão das obras e a gestão 
financeira eficaz dos recursos destinados aos projetos 
logísticos. São ações fundamentais, porque corrigem 
deficiências históricas e estimulam o desenvolvimen-
to econômico.

No caso do Rio Grande do Sul, que tem o quar-
to maior Produto Interno Bruto do Brasil, após São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a situação das 
estradas é, no mínimo, calamitosa e aquém das ne-
cessidades do Estado.
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Estou terminando, Sr. Presidente. Estou termi-
nando. 

O jornal Zero Hora de Porto Alegre publicou, no 
último fim de semana, um minucioso levantamento 
indicando a necessidade de adoção urgente de pro-
vidências: maior ênfase ao capital privado para suprir 
as carências de recursos públicos e a busca de resul-
tados de médio e longo prazos, sem restrições a uma 
ou outra administração específica. Segundo editorial 
publicado nesta terça-feira, só em 2011, os prejuízos 
impostos pelo abandono da infraestrutura rodoviária 
do Rio Grande do Sul somaram R$20 bilhões, quantia 
suficiente para concluir mais de 20 projetos semelhan-
tes à Rodovia do Parque, a BR-448, no meu Estado, 
e que será inaugurada este ano – espero – pela Pre-
sidente da República.

Um total desperdício de dinheiro! Prova incon-
testável se sermos perdulários e talvez da má gestão 
desses recursos.

Dados do próprio Governo, do Tesouro Nacional, 
mostram que os recursos do Ministério dos Transportes 
encolheram 0,12 ponto percentual do Produto Interno 
Bruto em 2012, na comparação com o ano anterior.

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Traduzin-

do em recursos: caíram de R$13,5 bilhões, ou 0,33% do 
PIB, para R$9,2 bilhões, 0,21% do PIB. Isso represen-
ta o maior recuo entre os órgãos do Governo Federal. 
Preocupante situação, considerando que o Ministério 
dos Transportes é o carro-chefe das obras de infraes-
trutura. Em resumo: o setor de infraestrutura recebeu 
R$4,3 bilhões a menos de investimentos.

Na noite desta segunda-feira, participei de uma 
audiência pública sobre a modernização do Aeroporto 
Salgado Filho, em Porto Alegre, o sexto do País em 
movimentação internacional. O debate foi presidido pelo 
Vereador João Carlos Nedel, do PP, e teve a participa-
ção do Deputado Federal Afonso Hamm e do Prefeito 
de Porto Alegre, José Fortunati. Nesse encontro, pro-
movido pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, 
falamos sobre a importância de ampliar a estrutura 
aeroportuária do Rio Grande do Sul, que acompanhe 
a demanda de passageiros durante e após o período 
da Copa de 2014.

Portanto, Sr. Presidente, é preciso agilidade, efi-
ciência e muito profissionalismo na elaboração de pro-
jetos, maior fiscalização sobre o tráfego de caminhões 
com excesso de peso, a fim de manter rodovias em 
bom estado.

Empreiteiras que cumpram prazos e prestem 
serviços de boa qualidade também são exigências 
necessárias ao desenvolvimento eficiente da infraes-

trutura nacional, para a construção de rodovias, ferro-
vias, hidrovias, portos ou aeroportos.

Nesta semana, a Presidente Dilma Rousseff vi-
sitou trechos do Canal do Sertão Alagoano, uma das 
maiores obras de infraestrutura da Região Nordeste. 
Na ocasião, a Presidente afirmou que o Produto In-
terno Bruto...

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –...do Brasil 

precisa crescer para melhorar a vida de cada brasileiro.
Ampliar as condições para que as obras de in-

fraestrutura realmente sejam concluídas também são 
condições para melhorar a economia brasileira e, con-
sequentemente, a vida dos brasileiros.

Por isso, caro Presidente, eu gostaria que este 
pronunciamento fosse dado como lido, na íntegra, por-
que faltam ainda duas páginas, mas eu espero que os 
Srs. Senadores inscritos tenham também preferência.

Bom, agradeço a compreensão do Senador. Falta 
só aqui uma conclusão.

Chegou a hora de adotar medidas estruturantes e 
estratégicas! Toda a sociedade precisa se envolver com 
as questões que afetam diretamente a vida de quem 
mora nas cidades, como as melhorias da infraestrutu-
ra. O jornal Valor Econômico disse que as conversas 
do Governo, lideradas pelo Ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, estão adiantadas para a criação de um 
fundo de investimentos focado em infraestrutura, com 
recursos do Tesouro Nacional.

É um modelo que precisa ser construído de forma 
estratégica, como defende o presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcelo Cortes 
Neri. Segundo ele, as políticas públicas precisam de 
um horizonte de tempo mais longo do que as políticas 
macroeconômicas tradicionais, como é o caso do setor 
de infraestrutura e do novo pacto federativo.

Como municipalista que sou, tenho defendido 
maior atenção aos Municípios, o primo pobre dos entes 
federados. Por isso a importância de avanços sobre o 
novo modelo da Federação. União, Estados e Muni-
cípios precisam se empenhar para que, em conjunto 
com esta Casa, possamos votar ajustes que permitam 
o equilíbrio da Federação e a distribuição mais justa 
dos recursos. A participação de todos nesse debate, 
especialmente da representação municipalista, é rele-
vante para que as articulações da Ministra de Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti, com os Líderes partidários 
resultem em bons acordos.

É exatamente isso o que eu queria dizer, lem-
brando que, no ano passado, eu relatei o PLS nº 335, 
de autoria do Senador Luiz Henrique da Silveira, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a 
União a abater, do saldo devedor da dívida pública 
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mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, o equivalente a até 20% para programas de 
investimentos. Há pouco, o Senador Casildo Maldaner 
fez referência a essa boa iniciativa. Essa sugestão de 
ajuste, apensada a outras propostas importantes que 
tramitam nesta Casa, é uma forma prática de contri-
buir para o debate necessário sobre o pacto federativo.

Espero, portanto, que esse e outros projetos 
recebam o apoio dos Senadores e Senadoras para 
diminuirmos o peso sobre os ombros dos Municípios 
e dos Estados, pois é sabido que muitas prefeituras 
e muitos Estados, já limitados por questões orçamen-
tárias, têm absorvido responsabilidades que são da 
União, onerando os custos das prefeituras e dos Es-
tados, dificultando o acesso da população às soluções 
básicas, como saúde, educação, segurança pública e, 
claro, infraestrutura.

Muito obrigada, Presidente!

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Senadores, 
Senadoras, servidores desta Casa, Telespectadores 
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,

Avançar com o novo pacto federativo é um ca-
minho necessário para ampliar reformas importantes 
no setor de infraestrutura, uma das áreas em que a 
União tem grande influência. As conversas iniciadas 
ontem, aqui em Brasília, entre os governadores e os 
presidentes desta Casa, Renan Calheiros (PMDB-RS), 
e da Câmara Federal, Henrique Alves (PMDB-RN) e 
da qual também fiz parte como representante do meu 
partido, PP, precisam resultar em acordos duradouros. 
É preciso administrar os temas que envolvem o fede-
ralismo brasileiro e proteger o equilíbrio federativo!

Hoje, inclusive, houve um consenso na audiên-
cia conjunta das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), de Assuntos Econômicos (CAE) e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) sobre 
a necessidade de regras permanentes para cálculo, 
repasse e controle das liberações do Fundo de Partici-
pação dos Estados (FPE). Já tramita nesta Casa, uma 
Proposta (PEC 70/12), de minha autoria, que obriga 
a União a conceder benefícios fiscais para Estados e 
Municípios, nos casos de desonerações fiscais. Isso é 
para evitar prejuízos financeiros a Estados e Municípios 
quando a União desobrigar a cobrança de parte de al-
guns impostos. A proposta está aguardando a defini-
ção de relator na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ). É um caminho a ser considerado!

Não há como construir um novo pacto federativo 
sem avançar em temas, como unificação das alíquotas 

do ICMS, dívida dos Estados com a União, Fundos de 
Participação dos Estados (FPE) e Municípios (FPM) e 
divisão das receitas dos impostos.

A situação de penúria financeira de muitas pre-
feituras é a prova de que o atual modelo federativo do 
Brasil está ultrapassado, completamente esgotado!

É preciso uma compreensão da sociedade e do 
poder público sobre a necessidade de ajustes possíveis 
na complexa e difícil relação entre os Entes Federados 
(União, Estados e Municípios). Basta relembrarmos as 
disputas recentes sobre os royalties do Petróleo, para 
exemplificar. Como disse ontem o presidente desta 
Casa, se os temas que envolvem o pacto federativo 
tivessem sido tratados de forma conjunta, os desdo-
bramentos seriam mais lógicos, menos tendenciosos 
ao desequilíbrio federativo.

Avançar com essas reformas é aumentar as chan-
ces para que as políticas públicas resultem em melho-
rias reais para a população, com mais saúde, educação 
e infraestrutura. É um processo de efeitos duradouros 
que precisa começar.

Esquecer que os defeitos no federalismo brasileiro 
existem é uma acomodação indesejável, como citou o 
colunista Fernando Rodrigues, em editorial publicado 
ontem no jornal Folha de S. Paulo.

O governador de Minas Gerais, Antonio Anasta-
sia, em artigo publicado nesta quarta-feira, no jornal 
Correio Braziliense, afirma que reverter a centraliza-
ção de poder da União, em relação a Estados e Mu-
nicípios, exigirá conscientização da população, além 
de forte engajamento de governadores prefeitos e de 
parlamentares. Esse foi, inclusive, o tom da conversa 
que tive ontem com o governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos (PSB), o Senador Armando Monteiro 
(PTB-PE) e com o líder da bancada do PSB, deputado 
federal, Beto Albuquerque (RS).

Hoje, a Federação tem um enorme envolvimen-
to com problemas que afetam a todas as cidades. É o 
caso da problemática infraestrutura nacional. A quali-
dade de vida de quem mora nos municípios, seja qual 
for o tamanho, é afetada diretamente pelas limitações 
de nossas rodovias, portos, aeroportos, ferrovias e 
hidrovias, por exemplo.

Inclusive, a ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior, esteve no meu estado, o Rio Grande do Sul, 
nesta terça-feira (12), para vistoriar os investimentos 
em infraestrutura. A construção da Rodovia do Parque 
(BR 448), a mais importante obra em andamento no 
estado, que ligará a capital Porto Alegre a Sapucaia 
do Sul, foi uma das estruturas avaliadas. Durante a 
visita, a ministra disse que voltará, no fim do ano, ao 
meu estado, com a presidente Dilma Rousseff, para 
inaugurar a obra da BR 448.
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Na ocasião, a ministra afirmou também que an-
tecipará em seis meses o início da construção da se-
gunda ponte do Guaíba, uma importante obra para a 
economia do Rio Grande do Sul que já deveria estar 
em andamento.

Para exemplificar como a infraestrutura precária 
afeta a vida de todos, cito o exemplo da velha ponte 
do rio Guaíba, no meu estado. Anualmente, ocorrem 
nessa ponte 600 içamentos do vão móvel da estrutura. 
Isso paralisa o trânsito em 33 dias por ano. O prejuízo 
anual ultrapassa R$ 200 milhões. Pessoas já morreram 
dentro de ambulâncias paradas aguardando para fa-
zer a travessia da ponte e partos foram realizados em 
veículos devido aos congestionamentos na rodovia. 
A ministra do Planejamento se comprometeu a lan-
çar as licitações para as obras da ponte no segundo 
semestre desse ano. É uma importante iniciativa que 
precisa se reverter em menos burocracia e maior efi-
ciência logística, especialmente no transporte rodovi-
ário, ainda a principal opção de escoamento da safra 
agrícola nacional.

Ficaram evidentes as graves deficiências da nos-
sa logística e os danos causados ao agronegócio, na 
última sexta-feira, em audiência pública da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, realizada na Ex-
podireto Cotrijal, maior feira da América Latina, em 
Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, da qual tive a 
honra de presidir.

Os principais jornais do Brasil também têm dado 
atenção aos impactos negativos de uma infraestrutura 
limitada. A colunista Mírian Leitão escreveu ontem, em 
coluna publicada no Jornal O Globo, que o Brasil en-
frentará problemas já conhecidos, como engarrafamen-
tos de caminhões nas estradas até os portos, mesmo 
tendo uma produtividade agrícola elevada, com mais 
uma safra recorde. Por isso, apoio a conclusão das 
obras e a gestão financeira eficaz dos recursos desti-
nados aos projetos logísticos. São ações fundamentais 
porque corrigem deficiências históricas e estimulam o 
desenvolvimento econômico.

No caso do Rio Grande do Sul, que tem o quar-
to maior Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, após 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a situação 
das estradas é calamitosa e aquém das necessida-
des do estado.

O Jornal Zero Hora de Porto Alegre publicou, no 
último fim de semana, um minucioso levantamento 
indicando a necessidade de adoção urgente de pro-
vidências: maior ênfase ao capital privado para suprir 
as carências de recursos públicos e a busca de resul-
tados de médio e longo prazos, sem restrições a uma 
ou outra administração específica. Segundo editorial 
publicado nesta terça-feira, só em 2011, os prejuízos 

impostos pelo abandono da infraestrutura rodoviária 
do Rio Grande do Sul somaram R$ 20 bilhões, quantia 
suficiente para concluir mais de 20 projetos semelhan-
tes à Rodovia do Parque (BR-448), no meu estado.

Um total desperdício de dinheiro! Prova incon-
testável de má gestão dos recursos.

Dados do próprio governo, do Tesouro Nacional, 
mostram que os recursos do Ministério dos Trans-
portes encolheram 0,12 ponto percentual do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2012, na comparação com o 
ano anterior.

Traduzindo em recursos: caíram de 13 bilhões e 
500 milhões Reais, ou 0,33% do PIB, para 9 bilhões 
e 200 milhões, 0,21% do PIB. Isso representa o maior 
recuo entre os órgãos do governo federal. Preocupante 
situação, considerando que o Ministério dos Transportes 
é o carro-chefe das obras de infraestrutura. Em resu-
mo: o setor de infraestrutura recebeu 4 bilhões e 300 
milhões de Reais a menos de investimentos.

Na noite desta segunda-feira, participei de au-
diência pública sobre a modernização do Aeroporto 
Salgado Filho, em Porto Alegre, o sexto do país em 
movimentação internacional.

O debate foi presidido pelo vereador João Car-
los Nedel (PP) e teve as participações do deputado 
federal Afonso Hamm (PP-RS) e do prefeito de Porto 
Alegre, José Fortunati.

No encontro, promovido pela Câmara de Vere-
adores de Porto Alegre, falamos sobre a importância 
de ampliar a estrutura aeroportuária no Estado, que 
acompanhe a demanda de passageiros durante e após 
o período da Copa do Mundo, em 2014.

Portanto, é preciso eficiência na elaboração de 
projetos e maior fiscalização sobre o tráfego de cami-
nhões com excesso de peso, afim de manter rodovias 
em bom estado.

Empreiteiras que cumpram prazos e prestem 
serviços de boa qualidade também são exigências 
necessárias ao desenvolvimento eficiente da infraes-
trutura nacional, sejam para a construção de rodovias, 
ferrovias, hidrovias, portos ou aeroportos.

Nesta semana, a presidente Dilma Rousseff vi-
sitou trechos do Canal do Sertão Alagoano, uma das 
maiores obras de infraestrutura da região Nordeste. Na 
ocasião, a presidente afirmou que o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil precisa crescer para melhorar a 
vida de cada brasileiro.

Ampliar as condições para que as obras de in-
fraestrutura realmente sejam concluídas também são 
condições para melhorar a economia brasileira, e con-
sequentemente, a vida do brasileiro.

Chegou a hora de adotar medidas estruturantes, es-
tratégicas! Toda a sociedade precisa se envolver com as 



10226 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

questões que afetam diretamente a vida de quem mora nas 
cidades, como as melhorias de infraestrutura. Segundo o 
jornal Valor Econômico, as conversas do governo, lideradas 
pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega, estão adian-
tadas para a criação de um fundo de investimentos foca-
do em infraestrutura, com recursos do Tesouro Nacional.

É um modelo que precisa ser construído de forma 
estratégica, como defende o presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Marcelo Cortes 
Neri. Segundo ele, as políticas públicas precisam de 
um horizonte de tempo mais longo do que as políticas 
macroeconômicas tradicionais, como é o caso do setor 
de infraestrutura e do novo pacto federativo.

Como municipalista que sou, tenho defendido 
maior atenção aos municípios, o primo pobre dos 
Entes federados. Por isso, a importância de avanços 
sobre o novo modelo da Federação. União, Estados e 
Municípios precisam se empenhar para que, em con-
junto com esta Casa, possamos votar ajustes que per-
mitam o equilíbrio da federação e a distribuição mais 
justa de recursos. A participação de todos no debate, 
especialmente das representações municipalistas, é 
importante para que as articulações da ministra de 
Relações Institucionais, Ideli Salvatti, com os líderes 
partidários, resultem em bons acordos.

No ano passado, relatei o PL 335/2011 de autoria 
do Senador Luiz Henrique da Silveira, na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), que autoriza a União a 
abater do saldo devedor da dívida pública mobiliária 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, valor 
equivalente a até 20% para programas de investimentos.

Essa sugestão de ajuste, apensada a outras pro-
postas importantes que tramitam nessa Casa, é uma 
forma de contribuir para o debate necessário sobre o 
novo pacto federativo.

Espero, portanto, que esse e outros projetos 
recebam o apoio dos Senadores para diminuirmos o 
peso sobre os ombros dos municípios, pois é sabido 
que muitas prefeituras, já limitadas por questões orça-
mentárias, têm absorvido responsabilidades que são 
da União, onerando os custos das prefeituras e difi-
cultando o acesso da população às soluções básicas, 
como saúde, educação e infraestrutura.

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

AC) – Cumprimento V. Exª e solicito... 
Senador Requião, vou fazer uso da palavra. Como 

a Senadora Ana Rita é a próxima inscrita e ela havia 
pedido que, caso não chegasse a tempo, se fizesse a 
inversão, V. Exª é o próximo. Fiz uma inversão com a 
Senadora Ana Rita. V. Exª, que era o último, passou a 
ser o próximo. Fica tanto melhor assim.

Leio Expediente sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa os seguintes parlamentares 
para integrarem os Conselhos e Comissão do Senado 
Federal, de acordo com as indicações da Liderança 
do Partido Comunista do Brasil-PCdoB:

Senadora Vanessa Grazziotin para o Conselho 
do Prêmio Mérito Ambiental, para o Conselho do Diplo-
ma Mulher-Cidadã Bertha Lutz e para o Conselho da 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara;

Senador Inácio Arruda para o Conselho do Di-
ploma José Ermírio de Moraes e para a Comissão do 
Projeto Jovem Senador.

São os seguintes os Ofícios:

Of. GLPCB n° 1/2013

Brasília, 13 de março de 2013

Em atenção ao Of. SF n° 497/2013, relativo ao 
art. 4° da Resolução n° 35, de 2009, faço a indicação 
do meu próprio nome para compor o Conselho do Di-
ploma José Ermírio de Moraes como representante do 
Partido Comunista do Brasil.

Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Lí-
der do PCdoB.

Of. GLPCB n° 2/2013

Brasília, 13 de março de 2013

Em atenção ao Of. SF n° 494/2013, relativo ao 
art. 17 da Resolução n° 42, de 2010, faço a indicação 
do meu próprio nome para compor a Comissão do 
Projeto Jovem Senador como representante do Parti-
do Comunista do Brasil.

Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Lí-
der do PCdoB.

Of. GLPCB n° 3/2013

Brasília, 13 de março de 2013

Em atenção ao Of. SF n° 496/2013, relativo ao art. 
6° da Resolução do Senado Federal n° 15, de 2012, 
indico a Senadora Vanessa Grazziotin para represen-
tar o Partido Comunista do Brasil na composição do 
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental.

Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Lí-
der do PCdoB.

Of. GLPCB n° 4/2013

Brasília, 13 de março de 2013

Em atenção ao Of. SF n° 495/2013, relativo ao 
art. 4° da Resolução do Senado Federal n° 2, de 2001, 
indico a Senadora Vanessa Grazziotin para representar 
o Partido Comunista do Brasil na composição do Con-
selho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Lí-
der do PCdoB.
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Of. GLPCB n° 5/2013

Brasília, 13 de março de 2013

Em atenção ao Of. SF n° 513/2013, relativo ao 
art. 4° da Resolução do Senado Federal n° 14, de 
2010, indico a Senadora Vanessa Grazziotin para re-
presentar o Partido Comunista do Brasil na composi-
ção do Conselho da Comenda de Direitos Humanos 
Dom Hélder Câmara.

Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Lí-
der do PCdoB.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido, para fazer uso da palavra como orador 
inscrito, o Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta Ana Amélia, colegas Senadores e Senadoras, 
eu queria cumprimentar todos os que nos acompa-
nham, os que nos visitam aqui no plenário do Senado, 
os que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV 
Senado e também pela Internet.

Eu venho à tribuna, Srª Presidenta, para fazer o 
registro de um ato de que tivemos o privilégio de parti-
cipar ontem no Ministério das Cidades com o Ministro 
Aguinaldo, que é membro do Partido de V. Exª e tão 
bem nos recebeu. Eu estava acompanhando o Go-
vernador Tião Viana na assinatura da primeira etapa 
do projeto do Governo do Estado do Acre chamado 
Cidade do Povo. Com isso, foram assinados ontem 
R$207 milhões.

O Governo do Estado iniciará o projeto na pró-
xima segunda-feira, e, se Deus quiser, estarei lá no 
ato em que se fará a assinatura das ordens de servi-
ço, para que se iniciem os trabalhos pelas empresas. 
O Governo está trabalhando nesse projeto há muito 
tempo, há mais de um ano, e um grupo grande de em-
presas – são mais de dez empresas que trabalham no 
Acre –, certamente centenas ou dezenas de pequenas 
empresas e microempresas da construção civil estarão 
envolvidas nesse projeto.

A área que o Governo adquiriu é de 700 hectares. 
Eu, pelo menos, não vejo, há muito tempo, o Acre ser 
referência como agora do ponto de vista da ocupação 
urbana. Nós temos que cuidar das cidades, porque 84% 
do povo brasileiro vive nas cidades hoje.

Eu fui prefeito, fui governador e, graças a Deus, 
pude dar minha contribuição, até porque gosto – não 
sou arquiteto, sou engenheiro florestal –, sempre gos-
tei muito da ideia de trabalhar o desenvolvimento ur-

bano, de pensar a história das cidades e os lugares 
públicos. Rio Branco é hoje uma referência de cidade 
que valoriza sua história, busca fazer o registro de sua 
memória, mas, especificamente, Rio Branco começou 
a viver um processo de urbanização que poucas cida-
des da Amazônia estão experimentando: as ciclovias, 
as calçadas, as praças desprivatizadas.

Quer dizer, eu mesmo apelidei de desprivatizar 
as áreas públicas. As áreas públicas têm que ser ga-
rantidas para todos os cidadãos. Eu mesmo apresentei 
uma proposta de fazer a cidade voltar a ficar de frente 
para o rio, de onde ela nasceu, o Rio Acre. Todo um 
conjunto de ações, ao longo desses anos, foi feito, seja 
pela prefeitura ou pelo Governo do Estado, e sempre 
em parceria com o Governo Federal.

Eu lembro bem que, na época, o Presidente 
Fernando Henrique me ajudou muito quando fomos 
iniciar o Parque da Maternidade. Ele se envolve pes-
soalmente para que nós deixássemos de ter uma 
página, que era uma mácula, que era um problema 
por conta dos vícios, da corrupção, dos desmandos, 
que era o caso do Canal da Maternidade, mas, ao 
mesmo tempo, até cumprindo uma decisão judicial, 
nosso governo refez o projeto, transformou o projeto 
do canal no Parque da Maternidade, que hoje é um 
dos espaços públicos mais interessantes, mais fre-
quentados de Rio Branco.

A minha vinda aqui à tribuna, Srª Presidente, é 
para falar do projeto da Cidade do Povo. O Governa-
dor Tião Viana tem se empenhado, e o projeto começa 
agora com 2.348 casas. As três faixas de construção 
de habitação são: a primeira vai atender famílias até 
R$1.600,00 de renda, ou seja, a família de zero a três, 
as famílias mais carentes, mais pobres. Essas pessoas 
vão pagar em torno de 5% de sua renda durante 10 
anos. Normalmente se trabalha com comprometimento 
de renda de 30%, 35% para moradia, ou seja, aluguel 
para aquisição de imóveis; os mais pobres têm que 
pagar menos mesmo e em alguns casos não pagar 
nada. Esse país tem uma dívida com uma parcela da 
população que, agora, depois do governo do Presi-
dente Lula e com a Presidenta Dilma, vive algo que o 
mundo inveja, que é um processo de inclusão social.

Hoje saíram os dados do IDH. Obviamente que 
se eles forem olhados de uma maneira rápida: “Ah, 
estamos com muito problema”; mas, se forem olhados 
com cuidado, com zelo, vamos ver que o nosso País é 
o que mais está tendo uma mudança no IDH, porque 
nós estávamos muito atrás nessa fila.

E esse processo de recuperação, de resgate da 
cidadania, é um projeto que tem que ser de nação, de 
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país. E boa parte das mães, das famílias, neste País, 
não tinha moradia.

A Presidenta Dilma coordenou, ainda no gover-
no do Presidente Lula, o lançamento do Minha Casa, 
Minha Vida. Eu, ainda na prefeitura, conversando com 
um empresário acriano, ele me falava: “Prefeito Jorge 
Viana, se tiver que estabelecer uma prioridade, esta-
beleça a habitação”, porque o caos estava posto em 
Rio Branco, no Acre, no Brasil todo, estou falando de 
quase 20 anos atrás, Senadora. Quando paramos para 
observar, fazer moradia no País talvez seja a atividade 
que mais mexa na cadeia produtiva. É a que mais gera 
emprego, e gera um emprego muito especial, porque 
ela pega e gera emprego para a pessoa mais sofistica-
da, o mais qualificado, mas também possibilita a uma 
pessoa que não tenha qualificação quase nenhuma 
trabalhar. Um auxiliar de pedreiro, um servente, pega 
ali horas de treinamento e já consegue trabalhar; mas 
também são necessárias pessoas com grande quali-
ficação. Mas ela mexe com toda atividade industrial e 
comercial quando você vai fazer uma casa, quando 
você vai construir um conjunto habitacional.

Eu trabalhei os programas de habitação do Go-
verno e tenho muito orgulho do que nós fizemos, mas 
num momento difícil, num momento em que o Brasil 
vivia uma crise profunda, não tinha dinheiro.

Hoje, não. Com o lançamento do Minha Casa, 
Minha Vida, o Brasil vive hoje algo... No final do ano 
passado saíram alguns dados, que faço questão de 
registrar aqui, já que tenho um pouco de tempo. O nú-
mero de moradias entregues até o final do ano passado 
pelo programa Minha Casa, Minha Vida, tocado pelo 
Ministério das Cidades, que tem o Ministro Aguinaldo 
lá, volto a repetir, que tem uma pessoa como a Inês 
trabalhando, supervisionado quase que semanalmente 
pela Presidenta Dilma, foi de 934 mil moradias. Con-
cluiu a entrega de 934 mil moradias, quase 1 milhão 
de moradias. Isso é fruto de um trabalho de três anos. 
Ou seja, da meta estabelecida, até o final do ano pas-
sado, 48% das casas contratadas e apartamentos, 
que somavam 1,96 milhão de unidades residenciais, 
já estavam entregues.

A Presidenta Dilma, outro dia, em um evento – eu 
pude presenciar –, em um diálogo com o Presidente 
Lula… O Presidente Lula reclamando que esses núme-
ros mudam toda hora, quando ele fala que é 1,96 milhão 
de casas passa para 2 milhões de casas; quando ele 
começa a repetir que são 2 milhões de casas, passa 
para 2,1 milhões; e a Presidenta Dilma falou: “Não, a 
dinâmica é essa mesmo”. E há um mês, já passava 
de 2,2 milhões de unidades habitacionais contratadas. 
Esse, sem dúvida, é um dos maiores programas de 

habitação do mundo. E, sem dúvida nenhuma, o maior 
programa habitacional da história do Brasil.

E é no bojo, é acompanhando, é estabelecendo 
parceria com esse programa que o Governador Tião 
Viana assinou, ontem, com a Caixa Econômica, com o 
Banco do Brasil e com um grupo de mais de dez em-
presas do Acre. Isso também é um mérito do nosso 
Governo: valorizar a prata da casa, dar oportunidade 
para os empresários locais para que eles possam 
crescer, ter expertise.

Eu fiz uma fala, também, defendendo o envolvi-
mento – que é um compromisso do Governador Tião 
Viana – dos microempresários, das pequenas empre-
sas de construção civil. Lá no Acre, Senador Requião, 
nós estamos contratando 10,3 mil unidades e quem vai 
executar todo esse programa são empresas do Acre – 
grandes, médias e pequenas empresas do Acre. Com 
isso, há um esforço nosso para que esse dinheiro cir-
cule no Acre, que ele possa gerar empregos no Acre 
e que ele possa, obviamente, atender àquilo que é 
um clamor da família, que é uma moradia. E a priori-
dade para a habitação fecha na moradia, quer dizer, 
na mãe, na chefe de família. Isso não é fácil, porque a 
gente vê que a maioria desses recursos, quando são 
aplicados… Eu estou falando de um projeto, Senador 
Requião, de R$1,2 bilhão, R$1,2 bilhão. É um terço do 
orçamento do Acre, que será executado agora, a par-
tir de segunda-feira. E nós estamos dizendo que esse 
projeto será executado por empresas acrianas, por 
empresas que venceram a licitação, não há um grupo 
dominante e certamente vão dar garantia da qualidade 
de que nós precisamos para essas moradias. Em todas 
as mudanças que nós fizemos no Acre, praticamente 
todas, nós tivemos a participação direta da expertise 
do empresariado, dos empreendedores acrianos. Com 
isso, as empresas do Acre, que não teriam nenhuma 
chance, caso a opção do Governo fosse outra, criaram 
condição hoje de concorrer nas mais diferentes áreas. 
E, agora, quando nós temos um empreendimento des-
se tamanho, está assegurado que ele será executado 
pelas empresas que trabalham no Acre.

Vou aqui, rapidamente, dizer que o projeto como 
um todo envolve 10.512 unidades habitacionais; são 
700 hectares; nessa primeira etapa, são 3.348 casas; 
os contratos foram assinados; e, nessa primeira eta-
pa, são até três salários mínimos, mas é importante 
dizer que nós vamos ter uma segunda faixa de famílias 
atendidas, aquelas famílias que tenham renda total 
bruta de até R$3.275. Elas terão um financiamento 
com juros reduzidos, de 5% a 6%, e um abate, por 
parte do programa, de R$25.000, para que a pres-
tação seja uma prestação possível de ser paga para 
essa faixa de renda. Dos interessados na faixa 2, com 
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renda bruta de até R$3.275, as famílias podem procu-
rar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e solicitar 
o financiamento. A faixa 1, para as famílias que têm 
renda bruta de até R$1.600, é direto com o Governo. 
A faixa 3 é para as famílias que têm renda bruta entre 
R$3.275 até R$5.000. 

Com isso, nós estamos fazendo um programa, o 
Governo do Estado do Acre está fazendo um programa 
em que não há uma espécie de segregação: pobre de 
um lado, quem tem de um lado, quem não tem do ou-
tro. Não, mas colocar o espelho nesse grande bairro 
de Rio Branco da nossa sociedade. 

Eu mesmo tive um privilégio, a pedido do Tião, do 
Governador, de ajudar na identificação do local e, mais 
ainda, de ajudar na concepção do projeto. E, como sou 
ligado à ideia de buscar o desenvolvimento sustentá-
vel, sabendo que hoje o grande desafio para que te-
nhamos o desenvolvimento sustentável no nosso País 
é o problema urbano, 84% dos cidadãos brasileiros, 
das famílias, estão nos centros urbanos. É ali que está 
a péssima qualidade de vida, onde o transporte não 
funciona, os serviços públicos são de péssima quali-
dade e ao mesmo tempo não há mobilidade nenhuma.

É uma perda de tempo. É um custo das cidades. 
Tem o custo Brasil. O custo de morar nas cidades no 
Brasil é insuportável, e quem paga a maior conta é o 
que pode menos. 

Em São Paulo mesmo, acabei de ter uma con-
versa com o Secretário de Saúde de São Paulo, que 
assumiu agora, do Prefeito Haddad, e ele estava estu-
dando a possibilidade de fazer transporte de médicos 
por helicóptero, para que os médicos possam chegar 
aos centros e postos de saúde da periferia, sob pena 
de cada profissional desses gastar, às vezes, quatro, 
cinco horas por dia no deslocamento de casa para o 
trabalho, do trabalho para casa. E aí fica impraticável 
uma atividade profissional nesses termos. 

O Governador Tião Viana me convidou, partici-
pei de reuniões com o Secretário Wolvenar Camargo, 
que é um grande arquiteto e urbanista, eu dei alguns 
palpites e ele trabalhou intensamente e montou, junto 
com a equipe de técnicos capacitada, um projeto que 
a gente pode chamar de cidade sustentável. 

A cidade, que terá suas obras iniciadas na se-
gunda-feira, em Rio Branco, deve ter de 40 a 50 mil 
habitantes, será a terceira maior cidade do Acre, mas, 
certamente, a melhor referência de ocupação urbana 
na Amazônia brasileira, porque ela leva em conta a ci-
clovia, leva em conta o cuidado com as crianças, com 
os idosos, a mobilidade. 

Essa cidade, que eu chamo de cidade sustentá-
vel, Cidade do Povo, terá habitação, terá da pré-escola 
à creche, as escolas de ensino fundamental e médio, 

escolas profissionalizantes, Unidades Básicas de Saú-
de (UPAs) e as unidades básicas de saúde (UBS). E, 
mais do que isso, a preocupação do projeto também 
do Governador Tião Viana é que se estabeleça, pró-
ximo das moradias, oportunidade de emprego e de 
trabalho para as pessoas. 

Então, com o paisagismo, com a maneira de 
ocupação do solo, com a área verde, com o respeito 
à vegetação que temos na área, e um cuidado com o 
transporte coletivo, cuidado com o transporte do pobre, 
que é a bicicleta, é moderno e muito funcional para 
as pessoas que podem menos, o Governo do Acre, 
certamente, com esse projeto, está criando mais uma 
referência, mais um cartão postal, mais um termo de 
mostrar que quando se trabalha com honestidade, com 
dedicação, em equipe, se pode construir, enfrentando 
problemas, referências para o nosso País. 

Então, eu queria agradecer e cumprimentar e toda 
a equipe do Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, 
agradecer à Presidenta Dilma pela maneira como ela 
tem acreditado no Acre e nos acreanos, dizer que o 
desejo do Governador Tião Viana, do Senador Anibal 
Diniz, meu, de toda a Bancada federal, é que a Pre-
sidenta possa estar, em maio ou junho, no Acre. Aí, 
sim, depois do nosso inverno, depois das águas de 
março, com três, quatro mil operários trabalhando na 
Cidade do Povo, a Presidenta Dilma vá a Rio Branco 
para que a gente possa, em nosso solo acreano, agra-
decer, primeiro, por ela ter ajudado a criar o programa 
Minha Casa Minha Vida. Segundo, pelo governo que 
está fazendo, mas, terceiro, com todo o respeito, pelo 
apoio incondicional que tem dado ao Governador Tião 
Viana para que ele possa bem desempenhar a função 
a que se dedica tanto, que é a de governar o Acre.

Eu quero dizer também, ainda tenho um pouqui-
nho de tempo, que será criado um centro integrado de 
monitoramento ambiental, talvez o prédio mais sus-
tentável que possa mais simbolizar o nosso respeito 
à governança ambiental e florestal. Todos os órgãos 
do Estado estarão nesse prédio – é um prédio verde, 
como a gente chamar. O Instituto de Meio Ambiente 
do Acre, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
do nosso Secretário Edgar, o Instituto de Mudanças 
Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais, o 
Instituto de Terras do Acre, todos eles vão estar cen-
trados num prédio inteligente, sustentável, que fará 
parte desse espaço da Cidade do Povo. 

Tenho aqui comigo o convite do Governador Tião 
Viana e não tenho dúvida de que é um case novo o 
que o Acre está construindo, que os arquitetos, urba-
nistas vão ter um bom termo de referência mais prá-
tico, concreto, com a Cidade do Povo, que começa a 



10230 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

virar realidade graças à parceria Governo do Estado 
e Governo Federal a partir de segunda-feira.

Mais uma vez, cumprimento o Prefeito de Rio 
Branco, o Governador Tião Viana, toda a equipe, es-
pecialmente os empresários, operários e o Vice-Go-
vernador, César Messias que coordena o projeto a 
pedido do Governador. 

Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Jorge Viana, a referência que V. Exª 
fez sobre a importância da construção civil na ativação 
econômica brasileira é, de fato, relevante. Eu acrescen-
taria que ela, além da questão de uso de profissionais 
de alta qualidade, até o servente de obras, também 
é um dos setores de maior índice de nacionalização, 
desde a areia, o cimento, até o mais sofisticado pro-
duto usado na construção civil.

Senador Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 

Presidente, para solicitar a V. Exª minha inscrição como 
Líder, quando for possível. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está inscrito para falar como orador, pela 
Liderança do Democratas.

Eu convido, porque já estava anunciado pelo Se-
nador que antecedeu, o Senador Roberto Requião. Em 
seguida, V. Exª usará da palavra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senadora Ana Amélia, sua última observação 
foi extraordinariamente pertinente. A construção civil 
e a indústria da panificação são as grandes gerado-
ras de emprego no País, e, como V. Exª destacou, são 
indústrias absolutamente nacionais, de cabo a rabo, 
do começo ao fim.

Senadora, aproveitando aqui a presença do Lí-
der do PT, Senador Pinheiro, estou apresentando um 
projeto de decreto legislativo para sustar uma antiga 
resolução do falecido Conselho Nacional de Defesa do 
Consumidor, que proíbe o comerciante de estabelecer 
diferença de preço de venda, quando o pagamento é 
feito com cartão de crédito. E é em defesa dos consumi-
dores, especialmente dos mais pobres, que apresento 
a proposta de suspensão dessa medida.

Essa proibição foi determinada em 1989, há 25 
anos, portanto.

Vivíamos uma época de inflação elevada, ul-
trapassando 80% ao mês. E como o valor do crédito 
era repassado às lojas em 30 dias, os comerciantes 
acrescentavam um sobrepreço às compras feitas com 
cartão, a fim de se ressarcirem da corrosão diária pro-
vocada pela inflação.

Proibidos de cobrar a mais de quem comprasse 
com cartão, os comerciantes fizeram o óbvio: aumen-
taram os preços das mercadorias. E o mesmo preço 
passou a valer para todas as modalidades de com-
pras, quer pagamentos feitos em dinheiro, cheque ou 
cartão. A unificação de preços, Senador Agripino, é 
claro, fez-se pelo valor mais elevado. E a inflação, que 
galopava, disparou.

Esse aumento de preços elevou também o valor 
da carga tributária incidente sobre as mercadorias. 
Nas empresas em geral, sobre o acréscimo passou a 
incidir, como determina a legislação, o valor do Cofins, 
o valor da contribuição para o PIS e o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias, o ICMS. 

Em média, o custo financeiro decorrente da venda 
por cartão eleva-se em mais de 21%. Nas empresas 
tributadas por meio da sistemática de lucro presumido, 
o acréscimo tributário foi elevado em 7,28% decorrentes 
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre 
o Lucro incidente sobre o faturamento. Enfim, todo o 
processo econômico foi contaminado. 

Mas, na verdade, o Conselho Nacional de De-
fesa do Consumidor ultrapassou as suas funções ao 
baixar a resolução. Ele produziu uma ilegalidade, já 
que caberia exclusivamente ao Congresso Nacional 
prescrições a respeito do assunto. 

O Conselho, que já se extinguiu quando foi san-
cionado o Código de Defesa do Consumidor, não tinha 
poder normativo e sua capacidade de interferir no orde-
namento jurídico limitava-se simplesmente a propor, a 
quem de direito, o aperfeiçoamento ou a revogação de 
normas relativas ao consumo e aos direitos do consu-
midor; jamais a legislar sobre o assunto. E, como o fez, 
o feito torna aquela resolução de 1989 inconstitucional, 
logo, inválida. Esta é a segunda razão que me leva a 
propor o Decreto Legislativo anulando a resolução.

A primeira razão é a caducidade da medida. Ela 
foi expedida em uma época em que a “inflação feijão 
com arroz”, do brilhantíssimo Mailson da Nóbrega, batia 
todos os recordes planetários, o que não acontece hoje.

Desde a sua edição, os comerciantes têm, em 
geral, oferecido cada produto a um preço único, inde-
pendentemente do meio de pagamento.

Esse preço, logicamente, embute o custo finan-
ceiro das vendas por cartão, por cartão de crédito, por 
cheques pré-datados, e tal acréscimo é cobrado do 
consumidor indistintamente, independendo do meio 
de pagamento. Na prática isso significa que o consu-
midor que compra com cartão de crédito paga mais 
e, como forma de estímulo, ganha algumas recom-
pensas econômicas, como, por exemplo, pontos de 
milhagem para viagens aéreas, planos de milhagem. 
Já os menos aquinhoados economicamente, aqueles 
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que não têm acesso a cartão de crédito, são obrigados 
a pagar o mesmo preço pela mesma compra, tendo 
que desembolsar os mesmos valores sem que lhes 
seja dada qualquer vantagem em troca. A economia 
de mercado leva os consumidores a buscar melhores 
preços, especialmente os mais pobres, para quem a 
utilidade marginal das poucas unidades monetárias é, 
sem sombra de dúvida, muito mais elevada. 

Mas a Resolução 3.489 proíbe os comerciantes 
de oferecer descontos por pagamentos efetuados em 
dinheiro, cartão de débito ou cheque, em detrimen-
to fundamentalmente das classes mais pobres, que 
pagam à vista com o acréscimo relativo ao custo do 
dinheiro no tempo. 

O art. 1º da Constituição Federal alçou a funda-
mento da República brasileira os valores sociais da 
livre iniciativa. Entre os valores sociais está o de ofe-
recer descontos a quem desembolse dinheiro à vista 
para fazer suas compras, seja para economizar, seja 
porque não tem acesso a cartão de crédito. 

A malfadada Resolução, todavia, afronta a um só 
tempo, primeiro, o direito do comerciante de oferecer 
ao consumidor o preço subtraído do custo imposto 
pelas administradoras de cartão. Segundo, o direito 
do cidadão de pagar menos por uma mercadoria e de 
não ver sobre o custo que paga por uma mercadoria 
a incidência do PIS, do Cofins, do ICMS. 

Trata-se de uma intervenção execrável do Poder 
Público na ordem econômica, que fere o livre exercício 
da atividade econômica, violando, assim, o disposto 
no parágrafo único do art. 170 da Constituição Fede-
ral, que estatui:

“É assegurado a todos o livre exercício de qual-
quer atividade econômica, independentemente 
de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei”. 

O que a lei não proíbe o extinto conselho natu-
ralmente não podia também proibir, mas a proibição 
existe e está vigendo até hoje.

Em face das razões históricas, jurídicas e econô-
micas que elenquei, proponho ao Congresso Nacio-
nal a sustação definitiva da Resolução do Conselho 
Nacional de Defesa do Consumidor nº 34, de 1989.

E peço às Srªs e Srs. Senadores apoio a este 
Decreto Legislativo que ora proponho e agradeço a 
oportunidade.

Mas requeiro ainda à Mesa, Srª Senadora Ana 
Amélia, que o texto desse meu discurso seja rapi-
damente enviado ao Ministro da Justiça, que pode-
ria nos poupar do esforço de tramitação na extinção 
dessa medida por decreto legislativo, porque o antigo 
conselho estava vinculado a sua Pasta e ele pode de 

sponte propria anular essa resolução, e o efeito dessa 
anulação será, Senador Agripino, evidentemente anti-
-inflacionário no momento em que a luta do Governo 
brasileiro contra a inflação é uma das prioridades de 
toda a nossa política econômica.

Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Parabéns, Senador Roberto Requião, pela 
judiciosa avaliação feita. E, na forma regimental, a 
solicitação de V. Exª para que seja encaminhada ao 
Ministro será atendida.

Com a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sim, Senador.
O próximo orador inscrito, pela Liderança do 

Democratas, é o Senador Agripino Maia, mas, pela 
ordem, o Senador Suplicy e, em seguida, o Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Permita-me, Srª Pre-
sidenta Ana Amélia e prezado Senador José Agripino, 
fazer aqui um convite geral a todos os Senadores e 
Senadoras e ao povo em geral para uma participação 
especial no festival que se realizará no próximo sábado, 
16 de março, a partir da 14h30, no Centro de Eventos 
de Santo Antônio do Pinhal, Avenida Ministro Nelson 
Hungria, s/nº, em benefício da experiência pioneira da 
Renda Básica de Cidadania.

O propósito é angariar recursos para o Fundo 
Municipal da Renda Básica de Cidadania. Sem cobrar 
cachês, lá estarão se apresentando: os Racionais MCs, 
Chambinho do Acordeon, que atuou como Luiz Gonza-
ga, no filme “Gonzagão e Gonzaguinha”; Chico César; 
Brothers of Brazil, meus filhos, Supla e João Suplicy, 
e Vento Verde, que tem o cantor branco local, em be-
nefício do Fundo da Renda Básica de Cidadania local.

Além deles, o Grupo Jovem de Teatro de Cacon-
de, sob a direção do dramaturgo Asdrubal Serrano, en-
cenará peça curta sobre como os trabalhadores serão 
afetados com muito maior grau de dignidade e liberda-
de, uma vez introduzida a Renda Básica de Cidadania.

Será uma excelente oportunidade para que todos 
os que visitarem a bonita e agradável estância climá-
tica de Santo Antônio do Pinhal e os seus habitantes 
possam refletir sobre as vantagens da Renda Básica 
de Cidadania.

Na oportunidade, o prefeito Clodomiro Júnior, o 
ex-prefeito José Augusto Guarnieri Pereira, os membros 
do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania 
estarão refletindo sobre como será possível implantar 
por etapas essa Renda Básica de Cidadania, tendo 
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em conta a disponibilidade de recursos, que serão, 
inclusive, em parte, arrecadados nessa oportunidade.

Quero muito agradecer a todos que têm cola-
borado, depois irei dizer fazendo o balanço, com a 
transparência total, para a realização desse evento 
e os próprios resultados que advierem desse festival.

Agradeço, prezado Senador José Agripino, por 
ter me permitido fazer esse aviso.

Muito obrigado, Srª Presidente, Ana Amélia. 
O SR. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Suplicy, desejando 
sucesso a essa promoção que tem grande interesse 
e alcance social.

Com a palavra o Senador José Agripino, pela 
Liderança dos Democratas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Ana 
Amélia, Srªs e Srs. Senadores, os noticiários de hoje 
estão dando conta do anúncio pelo PNUD dos índices 
de IDH – Índice de Desenvolvimento Humano –, em 
que o Brasil, lamentavelmente, permanece na mes-
ma posição do ano passado, 85º lugar do ranking de 
187 países. 

É uma coisa de se lamentar, porque, no mesmo 
período, a Líbia, que é um país que está em guerra, 
disparou em melhoria de Índice de Desenvolvimento 
Humano.

Mas eu não quero falar sobre IDH, que é uma 
notícia de última hora, nem em questões do nosso 
PIB, de 0,9%, nem nas questões econômicas que nos 
afligem tanto, eu quero falar de um momento novo 
que o Congresso está vivendo e de propostas que eu 
ouso colocar ao Congresso para melhorar a vida dos 
brasileiros, principalmente a vida dos brasileiros mais 
jovens, dos universitários.

Esta semana ocorreu uma reunião inédita no Sa-
lão Negro do Congresso, com a presença dos Presiden-
tes do Senado e da Câmara dos Deputados, à frente 
o Deputado Henrique Alves, que é o meu conterrâneo 
do Rio Grande do Norte, reunindo os governadores 
de vinte Estados do Brasil para discutirem, franca e 
abertamente, as suas dificuldades e apresentarem as 
suas propostas.

Houve um porta-voz dos governadores, o de San-
ta Catarina, que apresentou propostas de consenso 
entre todos e o que eles solicitaram foi a tramitação e 
aprovação de projetos de lei que se encontram trami-
tando no Congresso e que, se aprovados, vão melhorar 
a vida e a saúde financeira dos Estados.

É uma atitude saudável dos Presidentes da Câ-
mara e Senado em benefício do bom funcionamento 
da Federação, até porque o encontro recebeu o nome 
de encontro em nome do pacto federativo.

E na semana que entra vai haver uma reunião 
agora entre os prefeitos de capitais, que vão falar da 
situação dos Municípios do Brasil, em geral, com os 
mesmos líderes partidários, com os mesmos Presiden-
tes da Câmara e do Senado, para que o pacto federa-
tivo, aí sim, com o reforço da opinião das prefeituras, 
possa se aprimorar ainda mais.

O Presidente da Câmara, Henrique Alves, na últi-
ma sessão do Congresso, quando se votou a derruba-
da do veto dos royalties, anunciou um fato que reputo 
da maior importância, o projeto de Resolução, que já 
está entregue ao Presidente do Senado, que disciplina 
a apreciação dos vetos daqui para frente.

Os vetos apostos, em 48 horas, têm que ser li-
dos e têm que ser apreciados em 30 dias porque se 
não o forem a pauta da Câmara, Senado e Congresso 
fica travada.

Isso significa a devolução ao Congresso da últi-
ma palavra sobre tudo o que tramita, tanto na Câma-
ra como no Senado em termos de proposições ou de 
dentro da Casa, ou do Poder Executivo, que é a regra, 
do Poder Executivo para o Congresso Nacional.

Mais importante que isso tudo é a matéria que 
está por vir, que é o Orçamento impositivo, que espero 
que os líderes, os novos líderes da Câmara e do Se-
nado possam cumprir aquilo que foi anunciado. 

O Deputado Henrique Alves, em quem eu con-
fio, anunciou como bandeira de sua campanha como 
candidato a Presidente da Câmara essas duas ques-
tões: 1) atenção privilegiada aos vetos; 2) adoção do 
orçamento impositivo. S. Exª já tomou providências 
efetivas para que essa matéria pudesse ser conside-
rada. Isso significará uma nova história das relações 
entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Na hora 
em que o Orçamento, votado pelo Congresso, tiver a 
força da imposição, ou seja, o produto do debate vier 
a ser aprovado, vai ter de ser efetivado. Os recursos 
garantidos no Orçamento terão de ser efetivamente 
liberados e garantidos para as matérias que os parla-
mentares, Deputados e Senadores, tiverem, pela força 
do debate, aprovado.

Isso me anima, Srª Presidente, a trazer ao co-
nhecimento da Casa dois projetos de lei que falam 
muito de perto aos anseios da juventude. Eu, quando 
fui candidato a Senador, neste meu quarto mandato, 
em minha campanha, tomei como compromisso fazer 
deste mandato um instrumento a favor ou em benefí-
cio da causa dos jovens, dos universitários, daqueles 
que significam a geração do futuro do Brasil. Tenho 
procurado cumprir os meus compromissos. Ainda há 
um mês, em companhia da governadora, entregava 
147 ônibus escolares para o atendimento da popula-
ção mais carente dentro da população estudantil do 
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meu Estado. São os estudantes da área rural, os que 
morram nas vilas, distritos e povoados do meio rural 
e que, muitas vezes, deixam a escola, aumentando 
os índices de evasão escolar, pelo fato de serem obri-
gados a se deslocarem para a escola em boleias de 
caminhão, quando muito, ou em carrocerias de cami-
nhão ou de camionete, expostos à poeira, ao sol e a 
todo tipo de desconforto.

Agora, quero apresentar à Casa dois projetos que 
elaborei, que apresentei, e que já estão tramitando. 
Voltam-se fundamentalmente aos jovens. 

Presidente Ana Amélia, reúno-me todos os finais 
de ano com os meus colegas de turma, com os mais 
próximos, da turma de Engenharia. Eu me formei no 
Rio de Janeiro e a cada final de ano procuro me en-
contrar com o grupo com que mais convivi à época de 
estudante, todos os anos. E uma coisa que eu constato, 
não no meu grupo, mas em muitos grupos e, segura-
mente, no seu grupo: os vencedores, os exitosos, nos 
nossos grupos, não são necessariamente aqueles que 
se destacavam por serem os melhores alunos. Esses 
vencem, sim. Mas os mais exitosos são os que têm 
capacidade de liderança. São os mais ousados, são os 
empreendedores. São aqueles que ganham na vida, 
que se transformam em capitães de empresa ou em 
líderes políticos ou em líderes, porque têm capacida-
de de liderança.

Isso não é coisa que tenha geração espontânea. 
Muitas vezes tem geração espontânea. Mas, se você 
puder exercitar a capacidade empreendedora e desper-
tar o espírito de liderança das pessoas, tanto melhor.

E é nesse sentido que eu apresentei um projeto 
voltado para a organização, dentro de universidades, 
de grupos de pessoas que tenham dentro de si um po-
tencial empreendedor a ser cultivado e a ser explorado. 
O projeto de lei que já está tramitando – Projeto de Lei 
do Senado nº 437, de 2012 – disciplina a criação e a 
organização das associações denominadas “empresas 
juniores”, com funcionamento perante instituições de 
ensino superior. 

São as empresas juniores. O que é isso? Dar su-
porte institucional, dentro de uma faculdade, dentro de 
uma faculdade, a um grupo de universitários, de estu-
dantes, capitaneados por um professor que se disponha 
a capitaneá-los; eles se organizarem para prestarem 
serviços na assessoria de gestão hospitalar, na ela-
boração de projetos ou pré-projetos de engenharia, na 
elaboração de projetos de viabilidade econômica, de 
empreendimentos, por menores que sejam. Grupos de 
dez, cinco, vinte, trinta jovens que, capitaneados por um 
professor, supervisionados e autorizados pela entidade 
da faculdade à qual pertençam, se organizem, sem fins 
lucrativos, para oferecerem a prestação de serviços, 

exercitando o quê? A capacidade empreendedora de 
pessoas que, se não lhes for dada a oportunidade de 
se dedicarem a uma atividade empreendedora, elas 
podem não ser nunca empreendedoras, mas se pude-
rem, aos 19, 20, 21, 22 anos, experimentar o gosto do 
empreendedorismo na universidade, em grupos orien-
tados, acobertados, do ponto de vista institucional, por 
um projeto das empresas juniores, elas podem come-
çar a trabalhar, a produzir, a ganhar dinheiro, que vai 
voltar e vai ser revertido no aumento da capacidade 
da empresa júnior, mas, acima de tudo, estimulando a 
capacidade empreendedora das pessoas.

Presidente Ana Amélia, o Brasil vai para frente 
na hora em que for competitivo. Nós temos minério de 
ferro, nós temos grãos, nós temos carne, nós temos 
avião da Embraer, nós temos um mundo de matérias-
-primas e potencialidades. Temos rios que fornecem 
energia elétrica, temos ventos que produzem energia 
eólica. Temos um mundo de potencialidades! Agora, se 
não formos competitivos, se não produzirmos a nossa 
capacidade de empreender de forma competitiva, não 
seremos uma Coréia do Sul nunca; não seremos um 
Japão nunca; não seremos os Estados Unidos; não se-
remos o México, a Colômbia, o Peru ou o Chile nunca! 
Estamos sendo ultrapassados na corrida pelos nossos 
companheiros dos Brics e pelos nossos companheiros 
regionais da América Latina.

Temos de ser competitivos e para isso é preciso, 
com responsabilidade, claro, baixar a carga de tributos, 
prover a infraestrutura correta, diminuir a burocracia. 

E aí entra a minha contribuição, no sentido da 
organização das empresas juniores, sem burocracia, 
produzindo, como consequência e como resultado, o 
fomento à capacidade empreendedora de jovens uni-
versitários.

Eu, pessoalmente, como presidente de partido, 
já entreguei ao meu Partido esse projeto e vou pesso-
almente visitar universidades, onde já existe o espírito 
implantado nessas empresas juniores, para, sem ne-
nhum caráter partidário ou político, estimular uma coisa 
como brasileiro e como patriota que quer ver estimulada 
a capacidade empreendedora de pessoas que, como 
eu digo, na minha turma, os mais exitosos não foram 
os que tiveram as melhores notas, e sim aqueles que 
têm algo mais dentro de si próprios: têm capacidade 
de liderança e visão empreendedora. 

Um segundo projeto, também voltado para jovens 
universitários, é o das Start-ups. É o Projeto de Lei do 
Senado nº 321, de 2012, que dispõe sobre o Sistema 
de Tratamento Especial a Novas Empresas de Tecno-
logia – SisTENET, seu regime tributário diferenciado 
e dá outras providências.

O que é isso?
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Presidente Ana Amélia, existem hoje, em uni-
versidades ou fora de universidades, inúmeros jovens 
talentosos, com um QI lá encima, meio gênios, como 
existiram no Vale do Silício, capazes de produzir ou 
dar assessoria em serviço de e-mail, em hospedagem 
e desenvolvimento de sites e blogs, em comunicação 
pessoal em redes sociais, em mecanismos de busca 
e divulgação publicitária na Internet, em distribuição 
ou criação de software original, por meio físico ou vir-
tual para uso em computadores ou outros dispositivos 
eletrônicos móveis ou não, em desenhos de gabinetes, 
projetos de gabinetes em computadores, em atividades 
de pesquisa e desenvolvimento ou implementação de 
ideia inovadora com modelo de negócios baseados na 
Internet e nas redes telemáticas. 

Presidente Ana Amélia, na minha avaliação pes-
soal, eu posso obter a discordância de muitos, mas a 
maior novidade, a coisa que aconteceu no mundo, no 
do século XX e que permanece no século XXI, como 
a maior novidade na humanidade na relação entre as 
pessoas foi a Internet e as suas consequências. 

Você apoiar, com um sistema um sistema dife-
renciado tributário, jovens que tenham capacidade de 
assumir isso que eu falei, um software, e que não seja 
obrigado a, porque ele é gênio, ele produz alguma 
coisa e ele vende a uma Gradiente dessas da vida, e 
morreu aí, se nós pudermos ajudar a que esse jovem 
se organize em uma empresa chamada Start-up – é 
este o nome, Start-up – cujo faturamento não exceda 
a R$ 30 mil por trimestre, e você dê a ele isenção total 
de impostos e dê o suporte institucional para que ele 
exista e, quando vender o software, quando oferecer 
assessoria para a mídia, para a rede social, para e-mail, 
para Internet, quem venda seja a empresa dele e não 
morra com a venda, nós estamos também incentivan-
do a criatividade, estamos incentivando a capacidade 
empreendedora e estamos prestigiando os jovens. 

Voltado este projeto também para as universida-
des, e o meu Partido, eu pessoalmente vou visitar. Já 
mantive contato inclusive com ex-Reitor da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, que dirige um 
projeto chamado Cidade Digital, que organiza coisas 
semelhantes e para quem eu vou levar os fundamen-
tos desse projeto com as consequências e com os 
benefícios. 

Acho que o Congresso, que vai viver, eu tenho 
certeza, um momento diferente, precisa se debruçar 
e precisa ter tempo para discutir esse tipo de iniciativa 
que objetiva o crescimento do País, para que o IDH 
do Brasil, em 2014, deixe a 85ª posição no ranking e 
suba alguma coisa, pela capacidade individual dos seus 
cidadãos e cidadãs, não pelo óbolo que se dê a eles, 
mas pela capacidade deles de produzirem o seu pró-

prio crescimento. Neste sentido é que eu, com esses 
dois projetos, ofereço ao meu País, modestamente, 
esta contribuição à inteligência dos jovens no Brasil. 

Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador José Agripino pela 
abordagem desse tema.

No Rio Grande do Sul, Senador, essa questão é 
tratada com muito zelo. Há um grupo, chamado Junior 
Achievement, que cuida de levar isso também para o 
ensino médio de escolas particulares e algumas pú-
blicas que aceitem e tenham abertura e compreensão 
pela relevância disso. É a forma prática, com exemplos 
de participar. Universidades em Porto Alegre também, 
algumas faculdades particulares fazem e, na práti-
ca, montam projetos de negócios para viabilizar e ali 
executam, numa feira dessas operações, para revelar 
a eficácia ou a criatividade e o talento, porque o em-
preendedorismo requer também criatividade e, como 
disse V. Exª, liderança.

Então, eu apenas queria endossar a sua mani-
festação e cumprimentá-lo pela iniciativa.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado, Presidente. 

Só para complementar, se V. Exª me permite, a 
criatividade do brasileiro é uma marca nossa. A mú-
sica do baiano, do carioca, o êxito mundial, por si só, 
a capacidade inventiva, criativa, do brasileiro é nossa. 
Se esses jovens do seu Rio Grande do Sul e do meu 
Rio Grande do Norte estão, espontaneamente, levan-
do à frente ideias como essa, cabe a nós, Senadores, 
que temos que dar o exemplo, a obrigação de dar o 
suporte institucional para que um dom que é deles 
seja impulsionado, seja estimulado e seja incentivado. 
É assim que eu enxergo o futuro sustentado do nosso 
País: pela capacidade das pessoas ajudadas e incenti-
vadas politicamente, de forma honesta, a construir um 
futuro consistentemente sustentado, até porque aquilo 
que ocorre no seu Rio Grande do Sul e no meu Rio 
Grande do Norte... Mantive contato com o ex-Reitor 
Ivonildo Rego, que dirige o projeto da Metrópole Digi-
tal, que se comprometeu comigo a fazer uma primeira 
reunião para debatermos o projeto e para ver que tipo 
de colaboração ou de sugestão os jovens do meu Es-
tado, como jovens de outros Estados podem dar para 
o aperfeiçoamento do projeto.

Obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – E essa experiência está nos países que hoje 
estão no ranking dos países desenvolvidos em função 
do estímulo que deram a projetos semelhantes a esse.

Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro, como 
orador inscrito.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, deixe-me aproveitar ou, como se diz 
na minha terra, botar a colher de pau nessa panela, já 
que V. Exª e o Senador Agripino estavam falando em 
inovação, em criatividade. 

Aqui, no Brasil, nós discutimos a adoção de tec-
nologia para TV digital. Na época, havia uma pressão 
muito grande para que nós adotássemos o padrão que 
foi desenvolvido pelos japoneses. Nós temos, na reali-
dade, quatro padrões no mundo: europeu, americano, 
japonês e chinês. Eu defendia muito, naquela época, 
que tivéssemos oportunidade de navegar também nes-
sa onda dos padrões, e não conseguimos êxito. Mas nós 
conseguimos – inclusive, quero fazer este registro aqui 
–, com o apoio do nosso Ministro das Comunicações 
da época, que era o Ministro Miro Teixeira, meu caro 
Senador Agripino, que nós fizéssemos investimentos 
nas universidades, Senador Capi. E um bloco de uni-
versidades, lideradas pela Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, pela PUC, com o Prof. Luiz Fernando, 
conseguiu desenvolver um middleware, que é uma 
espécie de intermediário, um software de ligação, que 
dialoga com os quatro padrões existentes no mundo. E 
os que inventaram essa solução batizaram-na com o 
nome de Ginga, exatamente pela sua capacidade ou 
pelo jeito de corpo de lidar com os diversos padrões. 
Então, essa criatividade, Senadora Ana Amélia, é fun-
damental estimularmos. 

Hoje, a Presidenta Dilma assinou mais uma linha 
de recursos, de incentivo ao processo de inovação. Nós 
não vamos interferir no processo de competitividade, 
não vamos aquecer a economia, se não adotarmos 
medidas de inovação. Inovação, Senador Capi, não 
é só na produção de supercondutores, não; a inova-
ção é na micro e na pequena empresa; inovação é na 
atividade administrativa, em todas as fases, em todas 
as etapas do setor de produção, do setor terciário, do 
setor de comercialização, enfim, não importa. Na cul-
tura – que lugar melhor que a cultura para a inovação?

Os baianos. Todo mundo sabe da história de Dodô 
e Osmar. A guitarra tão famosa hoje era conhecida como 
“pau elétrico”. Era um pedaço de pau e, hoje, sofistica-
ram. O Gilberto Gil usou, durante muitos anos – não 
sei se ainda usa hoje –, uma guitarra fabricada por um 
jovem, um jovem do subúrbio ferroviário de Salvador, 
que a fabricava de forma personalizada, com alto grau 
de sofisticação e com todas as técnicas para um ins-
trumento musical conter, já nesse tempo, as diversas 
saídas ou facetas para as ferramentas tecnológicas. 

Hoje, você tem, no cinema, cinema 3D.
Viu, Senador Capi, eu me lembro de que, uma vez 

em que estive em um dos grandes estúdios brasileiros 

de produção, que o sujeito me disse assim: “Pinheiro, 
esse negócio do HD agora ou Full HD; portanto, com 
qualidade extrema...” Mas tem até um perigo, Senadora 
Ana Amélia: se o paletó tiver uma manchinha, aparece. 
Aquela casa que a gente pintava ali, porque um cená-
rio, a pessoa monta, desmonta, e se pintar direitinho 
aqui, tudo bem; se não, aparece! Se não vamos agora 
ter de também usar mais tecnologia na montagem do 
nosso cenário, senão a imagem, que agora é bonita 
e bela, vai retratar algo que não é tão bonito e belo. E 
isso interfere na economia. É decisivo para a econo-
mia, o setor da cultura, meu Senador Capi.

Há o nosso projeto que nós aprovamos nesta 
Casa. O Senado aprovou importante projeto de pro-
dução cultural no Brasil, no ano passado, o PL nº 116, 
que está estimulando o setor da produção cultural no 
Brasil. Ou alguém tem dúvida de que Hollywood é um 
dos grandes vetores da economia americana? Então, 
nós precisamos aproveitar essa criatividade, aprovei-
tar toda essa potencialidade, minha Presidente, para 
que tenhamos a oportunidade inclusive de interferir 
na economia e, é óbvio, permitir que essa criatividade 
brasileira tenha como se expressar, porque não bas-
ta só o estímulo à produção. E como essa veiculação 
se processa?

Por isso que nós buscamos garantir no projeto de 
lei a obrigatoriedade de coisas produzidas no Brasil. 
Três horas só por semana é muito pouco. Mesmo as-
sim, muita gente reclamou. Mas isso é o que vai per-
mitir o surgimento de diversas unidades de produção 
no Brasil e garantir que o que está sendo produzido 
vai ser veiculado. Então, é importante esse cenário, 
para mexermos, de uma vez por todas, em diversos 
setores da economia.

Eu, na semana do dia 25 ao dia 28, participei de 
um dos eventos que considero, pelo menos na minha 
área de atuação profissional, um dos mais importantes 
do mundo: o Mobile World Congress, o Congresso de 
Tecnologia Móvel, na cidade de Barcelona. Em Bar-
celona, se não me falha a memória, deve ser a sua 
oitava edição. Esse congresso começou na cidade de 
Cannes; por problemas estruturais, mudou para a ci-
dade de Barcelona. Ele é uma consequência de um 
outro evento que acontecia há muitos anos. Eu partici-
pei inclusive dele, em 1999, na cidade de Genebra, o 
World Congress. Esse evento não é uma feira. Tenho 
insistido muito nisso. Hoje, inclusive, no horário do 
almoço, conversei com um dos representantes des-
sa entidade, o Sr. Amadeu, que é o representante da 
GSMA, a associação mundial que congrega diversas 
empresas, operadoras, fabricantes, que passaram a 
utilizar também essa tecnologia GSM.
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Mas é importante lembrar que isso não é uma 
feira para o sujeito consumir, ver produtos, ver novida-
des. É óbvio que tem novidades, mas esse é um con-
gresso em que debatemos soluções. Como é que isso 
se aplica à vida de cada cidadão? Como é que isso 
chega do outro lado? Como é que eu posso eliminar 
as distâncias do Amapá, fazendo chegar aos pontos 
remotos a mesma condição de imagem que há na 
capital, Macapá? Como é que eu faço para que uma 
pessoa doente renal, que precisa fazer diálise, possa 
ser assistida por um médico nefrologista, no interior do 
Amapá, da mesma forma que ele é assistido na capital 
Macapá, na capital Salvador, na capital Rio de Janei-
ro? Portanto, é esse uso que é importante, senão a 
gente entra no bibelô, na brincadeirinha de estar aqui 
teclando, carregando na mão. 

Eu, por exemplo, não uso mais laptop, nem ta-
blet eu uso mais; uso um aparelho que cabe no bolso, 
é muito mais prático, faz tudo que um laptop faz; faz 
tudo que um tablet faz; aliás, faz tudo, inclusive, que 
um desktop faz, quanto mais um desse tipo. Agora, isso 
não pode ser só para consumo. Se for para consumo 
dessa natureza, eu, V. Exª, Presidente, o Senador Capi, 
nós temos condições de ter; e a maioria da população? 
Então, isso tem que ser ferramenta disponibilizada para 
a agricultura, para a saúde, para a educação, para o 
trânsito, para organizar as cidades, para a Defesa Civil. 
É isso que a gente tem que aproveitar, é isso que nós 
discutimos, ao longo desses anos, nesse congresso a 
que me referi aqui, na cidade de Barcelona.

Portanto, nós precisamos usar essa história da 
banda larga para permitir que a gente alargue, de uma 
vez por todas, as tendas; que a gente permita que os 
serviços cheguem a todos os lugares do Brasil. É im-
portante que a gente faça isso usando tecnologia. Acho 
que essa é a virtude desse nosso tempo. Eu posso usar 
isso, Senador Capi, da mesma forma que os ingleses 
utilizaram agora nas Olimpíadas, que o núcleo espa-
nhol está utilizando na área de saúde, e que até – vou 
usar uma expressão aqui para a gente localizar bem – 
aqueles que têm programas de assistência, portanto, 
não é um público rico. No Quênia, programas de assis-
tência utilizam um processo da bancarização, acessam 
um crédito em área remota, pelo celular, que está na 
mão. No Quênia, e não é agora. Estou tentando apro-
var esse projeto aqui agora; no Quênia, é desde 2009.

Hoje, todo mundo fala da tal da tecnologia NFC, 
Senador Capi, que permite passar o celular num lugar 
e fazer a leitura. Basta bater um no outro para transferir 
arquivo. Não é nenhuma novidade. Desde 2009, isso 
está na roda. Portanto, isso está acessível agora; não 
pode ser modismo. Modismo não resolve. Quem pode 

pagar tem. Quem não pode só vai lá e visita a feira ou 
então fica delirando na frente da TV.

Nós não queremos a tecnologia para isso. Nós 
queremos a utilização dessa Internet, dessa banda 
larga, desses serviços para eliminar as distâncias e 
acabar com essas fronteiras que terminam isolando 
uma parcela expressiva da população, mantendo-a 
distante dos serviços.

Um aparte, Senador Capi.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-

nador Walter Pinheiro, eu estou convencido de que a 
integração através da comunicação e da tecnologia 
vai-nos levar àquilo que nós imaginamos para o futu-
ro: uma governança global, que inclusive vai permitir 
que continuemos vivendo no nosso Planeta. Cheguei 
ontem da Guiana, onde participei de uma reunião de 
cooperação, porque temos uma fronteira comum. As 
pessoas têm dificuldade de entender quando falamos 
que temos uma fronteira comum com a União Euro-
peia. V. Exª sabe que a França tem um departamento 
francês colado às nossas fronteiras – são 600km de 
fronteira com a França. Nós construímos uma ponta 
binacional – a ponte está pronta – e queremos inaugu-
rá-la com um belíssimo espetáculo, com uma sinfonia 
composta de indígenas, músicos clássicos e jovens de 
Macapá, transmitindo isso em tempo real em cima da 
ponte. A ideia é fazer essa inauguração em cima da 
ponte, com essa orquestra sinfônica multicultural – é 
por isso que eu acredito na tecnologia e na cultura –, 
e transmitir o espetáculo para o mundo todo através 
da comunicação, da eletrônica. E mais: nós estamos 
finalmente levando para o Amapá, em função dessa 
cooperação, dessa aproximação com a Guiana, com 
a França, a banda larga, à qual vamos ter acesso em 
breve. Nós vivemos na região mais isolada do Planeta. 
Não há nenhuma região mais isolada do que o Amapá 
e os países do Platô das Guianas, e nós vamos nos 
integrar, graças à cooperação, graças à tecnologia, 
graças à comunicação. Eu acho que é a oportunida-
de dos mais pobres. Quanto mais tecnologia, mais 
chances os mais pobres têm de progredir. Acho que 
é uma maneira de dar um passo adiante, de superar 
dificuldades e atrasos, investindo em tecnologia. V. Exª 
falou do seu celular; eu também já não uso tablet. Faço 
tudo do celular, que carrego no bolso, e eu acho que 
faremos muito mais. Mas, enfim, eu comungo dessa 
mesma ideia. Do mesmo jeito que o celular chegou e 
se universalizou, nós vamos ter que universalizar a 
comunicação e os meios para o povo brasileiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Isso, e universalizar através de serviços para chegar à 
vida do cidadão, chegar à vida das pessoas. Acho que 
esse é o traço mais importante para este momento, 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 10237 

conseguir que isso ocorra efetivamente. Então, é uma 
coisa inusitada, mas aí, quando se fala nisso, as pes-
soas... Mas não é, isso virou uma coisa normal. Nós 
temos 260 milhões de celulares; a população já sabe 
usar. Então, por que a gente não universaliza o aces-
so à saúde, educação, serviços de um modo geral? 
Serviços de fronteira.

Eu participei, Senador Capi, da discussão sobre 
a questão dos caças. Agora, minha opinião, na com-
pra dos caças – não entendo nada de caça, não sou 
da aviação, não sou militar –, é que eu gostaria que o 
Brasil pudesse adquirir o caça cujo aparelho tivesse 
o maior número de aplicativos que eu pudesse usar 
em outras coisas.

Ora, se um caça consegue atingir um alvo no meio 
da selva lá na região de V. Exª, conseguindo identificar 
claramente onde ele está, imagine que tipo de software 
não está sendo utilizado. Imagine esse software agora, 
Senador Capi, sendo utilizado para fazer imagem, para 
descobrir qual é o problema que o sujeito tem, usar 
na Medicina. Eu quero é isso. Então, eu quero essa 
tecnologia do caça sendo colocada para outro lugar.

Quem vai transferir isso para a gente deve ser, 
inclusive, o ganhador da licitação. Foi essa coisa que 
eu discuti na época. Entre três grandes fabricantes no 
mundo, o Brasil não quer... Ah, transfira para mim a 
tecnologia de construir caça. Eu vou lá construir caça 
para concorrer com os maiores fabricantes? Quando eu 
encostar neles, na fabricação de caça, meu Presiden-
te, aí o tempo já foi. Eles agora já estão caçando outra 
coisa. Esse caça já é abatido, já é coisa do passado. 
Então, é importante isso. Eu acho que é fundamental 
essa experiência.

Eu vi agora isso, recentemente. Eu virei avô de 
trigêmeos. Meus netinhos nasceram antes da hora, 
tiveram que nascer prematuros, e eu vi todo o uso de 
tecnologia para atender essas crianças que nasceram 
prematuras. 

São três meninos, estão na UTI ainda, e eu, des-
de terça-feira, Senador Capi, estou aqui me batendo 
atrás de um medicamento. E olha que meus três netos 
estão num hospital de ponta, usando tecnologia de 
ponta, numa UTI neonatal.

Eu quero saber é isto: como é que eu posso pe-
gar essa mesma tecnologia de ponta e conseguir fazer 
chegar a todos os hospitais, em qualquer lugar? Ou 
só os filhos daqueles que nascem nessas cidades, ou 
que podem, vão ter o direito de fazer essa fase, essa 
travessia?

O que faz uma UTI neonatal? Ela exatamente 
simula aquilo que o útero faz, principalmente nas últi-
mas semanas, quando a criança, segundo os médicos, 
tem uma capacidade de formação muito maior. Então, 

é o uso dessa tecnologia, é a possibilidade de você 
espalhar esse conhecimento. Uma pessoa como a 
Drª Katiaci, a chefe da UTI dessa unidade do Hospital 
Aliança, em Salvador, se essa mulher pode passar os 
seus conhecimentos, via banda larga, para o interior, 
para orientar alguém que está em outro hospital, ótimo! 
Ajuda outras vidas! Eu não tenho – me desculpe aqui 
a Drª Katiaci – tanta Katiaci para distribuir no Estado 
da Bahia, mas, se pudermos espalhar pelo Estado a 
experiência dela e de outros, vamos conseguindo fa-
zer essas coisas andarem e vamos salvando vidas.

Amanhã, Sr. Presidente, vou estar na cidade de 
Cabrália, próxima a Porto Seguro, para o lançamen-
to de um programa que virou case mundial, que foi 
uma proposta que eu fiz a duas empresas do mundo: 
a Qualcomm, que é uma das maiores empresas de 
desenvolvimento de supercondutores, e a Telefónica 
de España, através da Vivo, aqui no Brasil, utilizando 
tecnologia móvel; sabe para quê? Para orientar pesca-
dores. Vou lá amanhã, na cidade de Cabrália. Foi uma 
proposta. Os pescadores terão, através do telefone ce-
lular: comercialização, informações, GPS, orientação. 
Os pescadores lá de Cabrália estão usando tecnologia 
para a pesca, melhorando a sua vida, melhorando a 
sua produção, melhorando a sua renda. Portanto, nós 
precisamos aplicar em diversas fases da vida. Vamos 
estar lá no dia de amanhã.

Sr. Presidente, quero encerrar aqui o meu pro-
nunciamento. Antes de fechar com essa coisa do FPE, 
que é importante, quero somar-me a tantas iniciativas 
que aqui foram já apresentadas em relação ao Papa 
Francisco I. Eu até fiz uma brincadeira nas redes so-
ciais, que acho que a nomeação de um Papa latino-
-americano é muito importante para nós. Não há que 
ter essa guerra com a Argentina. Pelo contrário, acho 
que isso vai nos ajudar mais ainda nas boas relações. 
A única coisa que nos separa da Argentina é a pelo-
ta. É a única coisa que nos separa. O único momento 
em que a gente tem mais acirramento é na hora do 
futebol. Quanto ao restante, os argentinos são nossos 
irmãos. E é muito importante um Papa com esse per-
fil do Francisco I, que já demonstra claramente a sua 
vocação por realçar que a Igreja não é um conjunto 
de bancos, não é um conjunto de obras de arte, não 
é também um conjunto de prédios bonitos…

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

Óbvio que se situa nisso. A Igreja é fundamentalmente 
Cristo, como diz o Papa. Então, acho que essa é uma 
das mensagens mais importantes que o Francisco I já 
deixou. Aliás, o Apóstolo Paulo já dizia isso e já prati-
cava isso nas suas andanças, e até quando chamava 
a atenção das igrejas. Mais do que os templos, ou o 
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luxo dos templos… A figura do homem mais importante 
é exatamente a figura de Jesus, e não o culto ao ho-
mem. Então, quero fazer esta saudação aqui a todo o 
povo católico do mundo e, particularmente, do Brasil, 
acerca da chegada do novo Papa.

Sr. Presidente, nós tivemos hoje mais uma audi-
ência pública e, ao mesmo tempo, um bom debate, e 
espero que assim como nós tivemos o Habemus Pa-
pam, meu caro Senador Capiberibe, na semana que 
vem, espero que a gente possa ver a fumaça branca e 
pronunciar Habemus FPE. Bem antes do prazo de 150 
dias dado pelo Supremo Tribunal Federal, espero que, 
na próxima semana, na data, inclusive, até fixada pelo 
Senador Renan Calheiros, nós tenhamos a oportuni-
dade aqui de apreciar, no plenário, a votação do Fun-
do de Participação dos Estados, Senadora Ana Rita.

Essa reunião hoje foi conjunta com a CAE, CCJ 
e CDR – Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça 
e Desenvolvimento Regional. Portanto, fizemos uma 
boa discussão, com a presença do coordenador do 
Confaz, Sr. Cláudio Trinchão, com diversos Senado-
res e Senadoras.

Eu quero chamar a atenção para dois aspec-
tos. O projeto que nós estamos relatando – e o que 
nós vamos tentar aprovar – é, na prática, um projeto 
que busca distribuir o que nós temos. E não foi fácil 
encontrar essa equação. A equação foi buscada para 
distribuir o que a gente tem, mantendo o mesmo piso 
com o qual os Estados se planejaram. Quando o Es-
tado do Espírito Santo, Senadora Ana Rita, construiu 
o seu PPA, projetou sua receita de FPE até 2015. O 
PPA vale até 2015.

Então, o que eu busquei nesse projeto foi garan-
tir que esses Estados recebam – obviamente, com as 
devidas correções, inflação – esses recursos até 2015, 
sem frustração de receita, sem queda na arrecadação. 
É óbvio que os Senadores pleitearam que a gente pu-
desse dar um prazo um pouquinho maior, aumentando 
assim a etapa de transição para até 2017. Concordo, 
não há nenhum problema. Não dava para aceitar até 
2018, porque seria jogar o FPE, de novo, num ano 
eleitoral. É para inviabilizar.

Então, na realidade, com esses dois anos a mais, 
nós passaríamos a ter uma estabilidade, uma condição 
jurídica legal, não perfeita, porque não temos a perfei-
ção, mas, pelo menos, ajustada a esse novo tempo, 
para que os Estados possam continuar executando os 
seus orçamentos com base no seu planejamento plu-
rianual e, claro, respondendo, de forma altiva, à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, fazendo a distribuição desses 
recursos, por parte da União.

O segundo ponto para o qual eu quero chamar 
a atenção – o primeiro é a distribuição – é que, dentro 

desse projeto, não cabe medida de aumentar o bolo do 
FPE. Não é aqui. Aqui, é ajustar o que a gente tem e 
resolver o problema legal para distribuir. Para aumentar 
o bolo, nós temos que mudar as regras na Constitui-
ção. Então, nós vamos ter tempo suficiente para fazer 
isso. O Senador Eunício até anunciou a apresentação 
de uma emenda à Constituição com essa natureza. 
Portanto, nós vamos ter espaço, tema, aliás, pleito 
feito pelos governadores no dia de ontem. Inclusive, o 
próprio Governador Cid Gomes disse: “Não, Pinheiro. 
Eu tenho clareza de que isso aqui só com emenda á 
Constituição. Agora nós temos que resolver o proble-
ma da distribuição.”

Esses dois aspectos podem caminhar juntos. 
Então, aprovemos o FPE na semana que vem e aden-
tremos o debate de como nós poderíamos aumentar o 
bolo do Fundo de Participação dos Estados. E mais: de 
que forma a gente poderia fazer novas distribuições, 
contemporizando as situações regionais, os problemas 
cruciais de território, como o caso da Amazônia, como 
o caso dos Estados do Norte e, particularmente, meu 
caro Capi, o caso dos ex-Territórios – vou chamar as-
sim, porque aí todo mundo localiza bem –, porque são 
situações muito atípicas: são territórios imensos, com 
baixa densidade populacional.

Consequentemente, cria-se uma distorção no per 
capita, que vai lá para cima, e induz-se a erro. Portan-
to, é fundamental que a gente trate dessa distribuição 
e se debruce sobre as novas regras. 

Então, minha expectativa é de que isso seja vo-
tado e, mais ainda, que o nosso Presidente daqui do 
Senado possa não só assumir a condução desse pro-
cesso de votação, como também assumir o processo 
de negociação com a Câmara dos Deputados, para 
que, no passo seguinte, a matéria possa ser aprovada 
pela Câmara dos Deputados, seguir para a sanção e, 
consequentemente, cumprir aqui o prazo dado pelo 
STF, mas, principalmente, cumprir outra coisa que é 
muito melhor, a segurança jurídica para que os Esta-
dos possam receber esses recursos.

Volto a frisar, o FPE é oriundo de uma composi-
ção de dois impostos. Estou tomando a base principal, 
Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Indus-
trializados, que acho que é importante. Então, na com-
posição do Fundo, para que a gente tenha uma ideia, 
esses tributos caíram de 76 para 46, principalmente 
com as isenções de IPI. A isenção é feita, de IPI, no 
plano federal, óbvio que se aplica na ponta, mas quem 
paga a conta são os Estados. Foi importante a isenção 
de IPI, claro que foi! Agora, de um lado, e aí a história 
do cobertor, cobriu a testa, botou o dedão do pé para 
fora ou cobriu o dedão do pé, a testa fica descoberta. 
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Então é importante que a gente tente trabalhar 
isso mais uma vez aqui, votando a matéria, dialogando 
com a Câmara, dialogando com os governadores, para 
que eles possam também atuar na Câmara, para que 
essa matéria possa seguir. E, aí, os futuros ajustes ou 
os ajustes desejados, vamos ter tempo suficiente para 
outro trabalho, o trabalho com a PEC, com lei comple-
mentar, com os próprios governadores, com a União, 
para a gente montar, talvez, o FPE dos nossos sonhos, 
na linha daquilo que a gente tem buscado fazer aqui 
no Senado, que é um novo pacto federativo, ajustando, 
de uma vez por todas, a questão fiscal, financeira e 
orçamentária de Estados e Municípios em nosso País. 

Era isso, Senadora Ana Rita. 
Muito obrigado e boa noite. 

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. João Costa.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o 
Sr. João Costa deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Ana Rita.

A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Obrigada, Senador Walter Pinheiro, parabéns pela 
sua fala. 

Nossa expectativa com relação ao FPE é muito 
grande e acreditamos muito que possamos resolver 
isso da melhor maneira possível, para que todos os 
Estados possam se beneficiar a contento. 

Com a palavra, o Senador João Capiberibe, do 
PSB, para que utilize o tempo regimental. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senadora Presidenta desta sessão, Ana Rita, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cheguei ontem 
da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um departa-
mento da França colado à fronteira com o meu Estado, 
o Amapá. Fui acompanhar o Governador Camilo Capi-
beribe na VIII Reunião da Comissão Mista de Coope-
ração Transfronteiriça Brasil/França e Amapá/Guiana. 

O Governador Camilo tomou a decisão de re-
tomar, de forma decidida, a cooperação que sofreu 
uma paralisia nos últimos anos, uma cooperação fun-
damental para nós que vivemos ali na região que eu 
classifico a mais isolada no Planeta. Nós estamos na 
margem esquerda do Rio Amazonas, assim como o 
Departamento Francês da Guiana e os países do pla-
tô da Guiana, o Suriname e a República da Guiana. 

A Comissão Mista Transfronteiriça Brasil/Fran-
ça foi criada em 1997, graças à inclusão do art. 6º no 
Tratado de Cooperação Franco-Brasileira, que foi re-
novado em maio de 1996, em uma grande cerimônia 

com a presença do Presidente Fernando Henrique e 
do Presidente Jacques Chirac, em Paris, e tive a honra 
de estar presente junto com meu homólogo, meu ami-
go e companheiro Antoine Karam que, naquele então, 
presidia o Conselho Regional da Guiana, ou seja, era 
o Governador da Guiana e, nós, juntos, trabalhamos e 
nos articulamos para que os dois Presidentes pudes-
sem se encontrar poucos meses depois na fronteira. 

Nós tivemos uma reunião histórica em São Jorge 
do Oiapoque entre o Presidente Fernando Henrique e 
o Presidente Jacques Chirac. Naquele momento, foram 
tomadas decisões que repercutem até hoje. Dezesseis 
anos depois, o êxito dessa articulação, dessa ação 
diplomática dos Estados... Porque, naquele período, 
Senadora Ana Rita, o exercício da diplomacia, das 
relações internacionais era exclusivo do Itamaraty. Os 
Estados brasileiros desenvolviam essas atividades de 
forma muito tímida, mas a partir daquela ação concreta 
de buscar, junto com nossos vizinhos, uma cooperação 
no campo da economia, 

no campo da cultura, no campo da ciência e da 
tecnologia fez que o Itamaraty criasse uma Secretaria 
de Relações Institucionais para poder acompanhar a 
ação de articulação internacional dos Estados.

Essa oitava edição da Comissão Mista Transfron-
teiriça Amapá/Guiana contou com a presença de 44 
pessoas do Amapá, técnicos e secretários, represen-
tando 24 órgãos, além de representante do Governo 
Federal. O Embaixador Santiago Mourão, chefe do De-
partamento de Europa, estava presente nessa oitava 
reunião da comissão mista, e o Governador Camilo 
Capiberibe fez a abertura da reunião e conduziu as 
negociações com o lado francês.

Como resultado dessa última reunião, posso des-
tacar alguns pontos. Por exemplo, a inauguração da 
ponte binacional sobre o Rio Oiapoque. A ponte está 
pronta, é resultado daquele encontro do Presidente 
Jacques Chirac e do Presidente Fernando Henrique. 
Essa ponte foi construída no governo do Presidente 
Lula e foi concluída em 2011.

No entanto, a estrutura aduaneira e de fiscaliza-
ção ainda não está concluída. O lado francês está to-
talmente concluído. Toda a estrutura necessária para 
atender o fluxo de transporte e de passageiros e de 
pessoas na ponte, no lado francês, está pronta, no 
nosso lado restam os prédios para colocar a Polícia 
Federal, a Receita Federal, a Anvisa, enfim, as insti-
tuições que vão cuidar da fiscalização naquela fron-
teira. Mas nós temos absoluta convicção de que essa 
questão será solucionada em breve, até porque há um 
grande interesse em abrir essa ponte para o fluxo de 
veículos e de pessoas.
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Outra ação concreta que vai beneficiar, e muito, 
a população que vive em nosso Estado é a linha de 
fibra ótica que está vindo da Guiana, resultado de uma 
cooperação entre a Oi e a Guaiacom, uma empresa de 
comunicação da Guiana. Eles estão construindo essa 
rede de fibra ótica e faltam apenas 44 quilômetros para 
ligar Caiena a Macapá, permitindo acesso de alta velo-
cidade em Macapá, que nós não temos. Em Macapá, 
para se conseguir uma conexão viável, paga-se uma 
fortuna. Essa rede de fibra ótica vai ser construída 
através da associação dessas duas empresas e do 
Governo do Amapá. o Governador Camilo Capiberi-
be está investindo R$ 16 milhões nessa linha, nessa 
rede de fibra ótica, para nos conectar, porque além do 
isolamento físico, além de estarmos do outro lado, na 
margem esquerda do Rio Amazonas, sem conexão 
rodoviária, não temos conexão com a internet. Então, 
dentro em breve, segundo nos foi informado pela Oi 
e pelos representantes da Guaiacom, essa conexão 
deverá estar concluída e os serviços passarão a ser 
ofertados a partir de maio a pelo menos 70%, 80% do 
Estado do Amapá.

Outra questão fundamental que foi discutida é a 
abertura, pelo lado Francês, para o comércio de produ-
tos alimentícios. A alimentação na Guiana é caríssima 
em função de algo que nós ainda não conseguimos 
superar. Vejam que a carne comercializada na Guiana 
é carne brasileira. Só que não é a carne produzida no 
Amapá, que está ali na fronteira. É carne produzida 
no Rio Grande do Sul. Mas essa carne, para chegar 
à Guiana, vai primeiro à França. Ela é exportada para 
a França, atravessa o Atlântico e, mais uma vez, da 
França para a Guiana. Portanto, um quilo de filé, em 
Caiena, custa nada mais nada menos que R$100,00. 
E nós poderíamos ofertar esses alimentos a um preço 
muito mais barato. Para isso, é preciso que se abra a 
fronteira para o comércio, para o intercâmbio comercial 
entre as nossas duas regiões.

Nós já tínhamos desenvolvido inúmeros projetos 
na área da pesquisa científica, e esses projetos estão 
sendo retomados e muitos outros estão sendo propos-
tos. Mas o que nos causou muita alegria é sentir que 
há uma disposição do lado francês de eliminar o visto 
para entrada na Guiana. Um brasileiro que vai a Paris, 
se tomar um avião em São Paulo, ou aqui em Brasília, 
ele entra na França sem necessidade de visto. Mas se 
ele for para Paris, passando pela Guiana, ele precisa 
de visto para entrar na Guiana

Então, a expectativa é de que a gente possa, 
definitivamente, resolver esse problema que, do meu 
ponto de vista, não auxilia, não ajuda a impedir a imi-
gração clandestina, que é muito comum naquela região. 

Outra questão que foi levantada, debatida, discuti-
da, para a qual teremos soluções em breve, é o acordo 
que limita a comercialização de produtos de garimpos, 
como, por exemplo, o mercúrio. A Guiana tem muitos 
problemas com a garimpagem clandestina, como nós 
também, no Brasil, temos o mesmo problema. Eles têm 
problema com a pesca predatória, nós também temos 
problema com a pesca predatória. Portanto, a decisão 
é de cooperar no sentido de combatermos esses males 
que afligem tanto a Guiana quanto o Brasil.

Por isso, essa VIII Reunião da Comissão Mista 
Transfronteiriça produziu resultados que nos deixa-
ram todos muito animados. Ainda hoje, pela manhã, 
o Governador Camilo Capiberibe encontrou-se com o 
embaixador da França e saiu de lá animadíssimo com 
as amplas possibilidades que essa cooperação repre-
senta para nós, do Amapá, e para a França, através 
do departamento da Guiana.

Eu gostaria de analisar, rapidamente, as políticas 
desenvolvidas em relação à nossa Região. É verdade 
que o Brasil sempre pensou no Amapá e nos Estados 
fronteiriços, voltados para dentro. Nós, quando gover-
namos o Amapá, pensamos numa outra maneira de 
construir o desenvolvimento daquela região. Metade do 
nosso Estado está no Hemisfério Norte, nós estamos lá 
em cima, e para nós os rumos do desenvolvimento têm 
relação com o Norte, é buscar intensificar as nossas 
relações, do mesmo jeito com que Roraima intensifi-
ca as suas relações com a Venezuela, com os países 
do Caribe. A nossa vocação de desenvolvimento é a 
integração com o departamento francês da Guiana, 
com os países do Platô das Guianas e com o Caribe.

É importante que o Brasil nos apóie nessas inicia-
tivas, para que a gente possa colocar, cada vez mais, 
os nossos produtos nesses mercados. É verdade que 
o Amapá tem uma população pequena, 680 mil habi-
tantes, mas muito compatível.

A Guiana Francesa são 250 mil; o Suriname, salvo 
engano, entre 800 e 900 mil; a República da Guiana, 
com um milhão e pouco. Então, essa população inte-
grada representa já um mercado considerável.

Portanto, o nosso desenvolvimento caminha na-
quela direção e a gente precisa buscar, cada vez mais, 
cooperar. Dia 15 de março haverá uma grande reunião 
no Panamá, entre instituições brasileiras e o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento no sentido de estu-
dar a possibilidade de energizar o conjunto da região.

Nós, no Amapá, teremos, em breve, entre 900 a 
1.000MW de energia. O nosso consumo é de apenas 
250. Então, nós teremos um excedente de 750MW, que 
poderemos, sim, exportar para os países do Platô das 
Guianas, que tanto necessitam dela.



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 10241 

Então, temos amplas possibilidades de construir 
ali um modelo de integração e de cooperação econô-
mica, social, cultural naquela nossa região e juntos 
sairmos do isolamento.

Portanto, quero aqui parabenizar o Governador 
Camilo Capiberibe pela decisão, porque durante oito 
anos houve uma paralisia da cooperação, um erro 
grave, que retardou o nosso desenvolvimento. E o Go-
vernador, por várias razões, pelo fato inclusive de ser 
francófono, o que ajuda muito, ele fala fluentemente a 
língua, uma das primeiras medidas foi ligar às autori-
dades da Guiana, visitar os embaixadores da França 
para retomar essa cooperação e dar um salto adiante 
no nosso desenvolvimento.

Senadora Ana Rita, era isso que eu gostaria de 
colocar nesta tarde e agradecer a todos.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 

– Obrigada, Senador Capiberibe. Parabéns pela fala 
de V. Exª.

Passo a Presidência ao Senador Jorge Viana.

A Srª Ana Rita deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não deu tempo nem de apartear o meu bom e 
querido amigo, Governador Capi.

V. Exª não vai sair agora, não é? Aguarda um 
pouquinho. Estamos aqui marcando uma reunião com 
o Capiberibe. Você tem muitos compromissos?

Senadora Ana Rita é a última oradora. Senadora 
Ana Rita oradora inscrita. Eu havia feito uma permuta, 
para que ela pudesse cumprir sua agenda.

V. Exª tem o tempo regimental de 20 minutos.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Senador Jorge Viana, Senador João Capiberibe, 
que muito nos orgulha ser o nosso vice-Presidente na 
Comissão de Direitos Humanos, demais colegas Se-
nadores e Senadoras, expectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, é com grande alegria que 
subo à Tribuna para dizer que no dia de ontem parti-
cipei junto com a bancada Feminina do anúncio pela 
nossa Presidenta Dilma Roussef do lançamento do 
programa Mulher: Viver Sem Violência, coordenado 
pela Secretaria Nacional de Políticas para as mulheres 
sob o comando da companheira, a Ministra Eleonora 
Menicucci.

O programa propõe aos governos estaduais estra-
tégias para assegurar o acesso das mulheres vítimas 
de violência aos serviços públicos de atendimento. E 
já que citei os governos estaduais, quero aqui também 

mencionar que o governador do meu Estado, Renato 
Casagrande, que já foi Senador nesta Casa, muito res-
peitado, e a coordenadora estadual de Políticas para 
as Mulheres, Laudiceia Schuaba, participaram conosco 
do lançamento do programa no Palácio do Planalto.

Do Espírito Santo, também estiveram presentes 
a ex-Ministra da Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres e Deputada Federal Iriny Lopes; o Presidente 
do Tribunal de Justiça do nosso Estado, Dr. Pedro Valls 
Rosa; e a coordenadora das Mulheres em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, 
Drª Hermínia Azoury. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito San-
to tem dado um exemplo no enfrentamento à violên-
cia contra as mulheres e lançou recentemente uma 
iniciativa inédita no País, que é o chamado “botão do 
pânico”. A iniciativa vai ajudar mulheres que vivem em 
situação de violência a denunciar, com maior rapidez, 
os seus agressores e se eles estão descumprindo as 
medidas protetivas.

Como sabemos, o Espírito Santo é o Estado onde 
mais mulheres são assassinadas no Brasil, vítimas de 
violência. Neste sentido, ações como a do nosso Tribu-
nal de Justiça são fundamentais. Fundamental também 
como o Programa Mulher: Viver Sem Violência.

No Mulher: Viver sem Violência, o Governo Fe-
deral, Sr. Governador Jorge Viana, investirá R$265 
milhões. O programa prevê a criação de centros inte-
grados de serviços especializados, humanização do 
atendimento em saúde, cooperação técnica com o sis-
tema de justiça e campanhas educativas de prevenção 
e enfrentamento à violência de gênero.

Os centros integrados serão chamados, também, 
de Casa da Mulher Brasileira. Em dois anos, serão in-
vestidos R$265 milhões, sendo mais de R$137 milhões 
já neste ano e R$127 milhões no próximo ano, em 2014. 
Os recursos totais serão aplicados na construção de 
prédios e nos custos de equipagem e manutenção, na 
ampliação da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 
180, na humanização da atenção da saúde pública, 
na humanização da perícia para o aperfeiçoamento 
da coleta de provas de crimes sexuais e em serviços 
para melhorar o atendimento às mulheres que vivem 
nas fronteiras do nosso País.

Para combater a exploração e o tráfico de mulhe-
res, o Governo Federal ampliará a presença de centros 
de atenção às mulheres em áreas de fronteira com a 
Bolívia, a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, com o 
Paraguai, o Uruguai e com a Venezuela. A Casa da Mu-
lher Brasileira contará com delegacias especializadas 
de atendimento à mulher, juizados e varas, defensoria, 
promotoria, equipe social, com psicólogas e psicólogos, 
assistentes sociais, sociólogas e sociólogos e educado-
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ras para identificar as perspectivas de vida da mulher e 
prestar acompanhamento permanente. Também tere-
mos, nas Casas da Mulher, equipes para orientação ao 
emprego e renda. A estrutura física terá brinquedoteca 
e espaço de convivência para as mulheres.

Em sua fala, a Presidenta Dilma Rousseff fez uma 
afirmação com a qual eu concordo plenamente. Ela dis-
se desejar que o Brasil se aproxime, de forma cada vez 
mais rápida, da tolerância zero com a violência pratica-
da contra a mulher. Pois as ações lançadas pelo nosso 
governo vão auxiliar muito nessa questão. Vão auxiliar 
o nosso País a eliminar todas as formas de violência, 
seja a violência doméstica, o estupro, o assassinato ou 
o tráfico sexual. Até outras formas de violência com con-
teúdos mais disfarçados, porém igualmente dolorosos 
e inadmissíveis, como a discriminação no trabalho, no 
salário, educação discriminatória, a falta de oportunida-
des e, sobretudo, a baixa estima decorrente da violência. 

Em sua fala, a Presidenta Dilma também adiantou 
que, até 2014, serão construídas 27 Casas da Mulher 
Brasileira, uma em cada capital de nosso País. Isso é 
muito importante. E quero parabenizar o nosso gover-
no por essa importante iniciativa.

Considero que o Programa Mulher: Viver sem 
Violência aprofunda a luta desenvolvida nos últimos 
anos, começando pela Lei Maria da Penha e passan-
do pela reafirmação da própria lei.

Na cerimônia, realizada ontem no Palácio do 
Planalto, a Presidenta Dilma Rousseff assinou ainda 
decreto que institui a vigência do Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres. O documento é formado 
por dez capítulos temáticos, 103 metas e 415 ações, 
dentre as quais propostas debatidas com a socieda-
de civil na 3ª Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres, realizada em novembro de 2011. Com o 
Plano, o nosso governo reafirma o compromisso com 
a luta pela consolidação dos direitos humanos das 
mulheres em todas suas faces e dimensões.

Sob a coordenação da SPM, o plano será im-
plementado pelo conjunto de ministérios e órgãos da 
administração pública federal. São áreas temáticas 
compreendidas: Igualdade no Mundo do Trabalho e 
Autonomia Econômica; Educação para Igualdade e 
Cidadania; Saúde Integral das Mulheres, Direitos Se-
xuais e Direitos Reprodutivos; Enfrentamento de Todas 
as Formas de Violência contra as Mulheres; Fortale-
cimento e Participação das Mulheres nos Espaços de 
Poder e Decisão; Desenvolvimento Sustentável com 
Igualdade Econômica e Social; Direito à Terra com 
Igualdade para as Mulheres do Campo e da Floresta; 
Cultura, Esporte, Comunicação e Mídia; Enfrentamento 
do Racismo, Sexismo e Lesbofobia; e Igualdade para as 
Mulheres Jovens, Idosas e Mulheres com Deficiência.

Como podem notar, Srs. Senadores e Senadoras 
e todos que nos acompanham, foram inúmeras ações 
anunciadas ontem, ações que reafirmam o compromis-
so do nosso governo em eliminar as desigualdades 
de gênero na sua faceta mais cruel, que é a violência.

Com isso, quero parabenizar o nosso Governo – 
parabéns à nossa Presidenta Dilma Rousseff, primeira 
mulher a governar o Brasil –, e também parabenizar a 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, todo o nos-
so Governo, todos os ministérios, porque enfrentar a 
violência contra a mulher, enfrentar a violência contra 
a nossa juventude, contra toda a nossa população exi-
ge ações integradas entre todos os ministérios, entre 
todos que têm a responsabilidade de conduzir as po-
líticas públicas do nosso País. 

Por isso, parabenizo todas as pessoas, todos os 
nossos Ministros, por participarem de tão importante 
missão e tarefa em nosso País.

Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer 
neste momento. 

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Rita, pelo 
pronunciamento, V. Exª que é uma batalhadora pelos 
direitos das mulheres e que tem no Governo da Pre-
sidenta Dilma um grande aliado. É muito importante 
o registro que V. Exª faz aqui da tribuna do Senado.

Quero cumprimentar todos os que nos acompa-
nharam pela TV Senado, pela Rádio Senado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa o Senador Rodrigo Rollem-
berg para integrar, como titular, a Comissão de Assun-
tos Econômicos, em substituição ao Senador Antonio 
Carlos Valadares, que passa a ocupar a suplência na 
referida Comissão, em substituição à Senadora Lídi-
ce da Mata, nos termos do Ofício nº 46, de 2013, da 
liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 46/2013 – GLDBAG

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que a partir 

desta data, o Senador Rodrigo Rollemberg passa a 
compor a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, 
como titular, em substituição ao Senador Antonio Car-
los Valadares, que passa a suplente na referida Co-
missão, em substituição à Senadora Lídice da Mata, 
em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. 
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo. 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 10243 

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

E lido o seguinte:

Of. nº 17/13 – CDH

Brasília, 8 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, informo a Vossa Excelência 

o fim do prazo da Subcomissão Temporária de Erra-
dicação da Miséria e Redução da Pobreza, em 18-11-
2011. A Subcomissão em comento foi instalada em 18-
5-2011, pelo RDH nº 3/2011, de autoria do Senador 
Wellington Dias.

Não obstante, solicito a gentileza de retirar da 
ordem do dia a menção e composição da Subcomis-
são em apreço.

Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presi-
denta.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 85, DE 2013

Proíbe a cobrança de roaming nacional ou 
adicional por chamada, em localidades aten-
didas pelas mesmas redes das operadoras 
de telefonia móvel contratada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica proibida, no serviço de telefonia mó-

vel, a cobrança de roaming nacional ou adicional por 
chamada no caso de ligações originadas e finalizadas 
em redes de empresas pertencentes ao mesmo gru-
po econômico. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-
-se por “adicional por chamada” o valor cobrado pela 
prestadora de serviço de telefonia móvel por chamada 
recebida ou originada, quando o usuário estiver utili-
zando a linha em área diversa da que foi registrada.

Art.2º. No caso de descumprimento desta lei, seus 
infratores sujeitam-se às penalidades estabelecidas na 
Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997. 

Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Os usuários da telefonia móvel no Brasil pagam 
uma taxa adicional quando utilizam os telefones móveis 
fora da área de origem. Esse ônus a mais encarece 
em muito a conta telefônica dos usuários.

A cobrança do roaming somente era justificada no 
início do uso da telefonia celular, quando as empresas 
precisavam se utilizar das redes de outras operadoras 
para assegurar aos usuários a possibilidade de tele-
fonarem estando em outras localidades, fornecendo, 
dessa forma, um serviço ininterrupto. 

Atualmente, esse argumento não é mais válido, 
pois que quase todas as operadoras utilizam suas 
próprias redes. Assim, não há motivo para a cobrança 
do raoming nacional, a não ser nos casos em que não 
exista rede da operadora, conforme disposto no projeto.

Apesar da Agência Nacional de Telecomunica-
ção – ANATEL, já ter manifestado a intenção de proibir 
esse tipo de cobrança, por considerá-la injustificada, 
entendemos que o meio mais adequado é a lei, uma 
vez que esta confere maior segurança jurídica.

Nesse sentido, por considerar oportuno, meritó-
rio e justo o presente projeto, solicitamos o apoio dos 
ilustres pares para a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.472 DE 16 DE JULHO DE 1997

(À Comissão de Serviço de Infraestrutura, em 
decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comisssão competente.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:



10244 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 10245 



10246 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 10247 



10248 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 10249 



10250 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 10251 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa 
do Senado Federal, em sua 4ª Reunião, realizada no 
dia 13 de março de 2013, deliberou sobre as seguin-
tes matérias:

• Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 73, 
75 e 78, de 2013, de informações, nos termos de seus 
relatórios;

• Pela aprovação dos Requerimentos nºs 113 
e 139 de 2013, de tramitação conjunta, de matérias 
abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte forma:

– Os Projetos de Lei do Senado nºs 455, de 2012; 
456, de 2012, e 470, de 2012, passam a tramitar em 
conjunto e vão à Comissão de Assuntos Econômicos 
e à Comissão de Assuntos Sociais, cabendo à última 
a decisão terminativa.

– Os Projetos de Lei do Senado nºs 26, 35, 36, 
37 e 53, de 2013, passam a tramitar em conjunto e 
vão à Comissão de Constituição e Justiça.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, no dia 15 de março come-
moramos o Dia Mundial do Consumidor. Trata-se de 
uma data que nos últimos anos tem ressaltado mundo 
afora a importância que o consumidor tem assumido 
em todas as relações comerciais. 

A propósito dos direitos do consumidor, o Sena-
do criou uma Comissão de Juristas para apresentar 
anteprojeto de modernização do Código de Defesa 
do Consumidor – CDC. A sugestão foi transformada 
em Projeto de Lei do Senado (PLS nº 282, de 2012) 
e encontra-se em tramitação nesta Casa, em fase de 
Audiências Públicas.

O Código de Defesa do Consumidor foi um dos 
grandes avanços jurídicos conquistados pelo cida-
dão. Acredito que na relação de consumo podemos 
estabelecer o CDC como um marco a partir do qual 
o cidadão passou a ser ouvido, respeitado e atendido 
nas suas reclamações. 

O consumidor era realmente um refém da boa 
vontade das empresas. Para se valer dos seus direitos 
o consumidor tinha que recorrer ao processo judicial, 
normalmente caro e muito lento, não dispondo de am-
paro legal para as suas reclamações.

Sr. Presidente, com o Código o consumidor foi ins-
titucionalizado, virou uma figura jurídica, ganhou vários 
órgãos de defesa, passou a ter “poder”. Os Procon’s 

estaduais resolvem grande parte das demandas. Eles 
funcionam como uma verdadeira junta de conciliação, 
procurando defender o lado mais fraco que é o cidadão. 
O resultado tem sido fantástico! Hoje, já temos uma 
postura por parte do empresariado brasileiro comple-
tamente diferente do que tínhamos antes do Código 
de Defesa do Consumidor. 

As empresas, de uma forma geral, procuram ajus-
tar os seus produtos e serviços de maneira tal que o 
processo de venda seja concretizado com a maior sa-
tisfação possível por parte do consumidor. Nessa nova 
cultura empresarial todos ganham. As empresas são 
obrigadas a obter maior qualidade e confiabilidade em 
seus produtos e serviços, e os consumidores adquirem 
serviços e produtos mais confiáveis.

Avançamos, mas muito ainda temos que progredir. 
Pequenas questões precisam ser mais bem tratadas 
na lei e novas situações precisam ser acrescentadas 
no Código. É um trabalho contínuo e progressivo, que 
a cada dia nos deparamos com uma novidade. 

Nesse sentido, tenho me preocupado em pro-
por mudanças que possam colaborar para fortalecer 
o cidadão, o lado mais fraco na relação de consumo. 
Apresentado proposta no sentido de obrigar a divul-
gação do preço do produto de acordo com a unidade 
de medida, peso, quantidade, etc., de forma que o 
consumidor possa comparar os preços dos produtos 
pelo valor unitário, não sendo iludido apenas com a 
ideia do menor preço, sem levar em consideração a 
quantidade embalada.

Apresentei, também, proposta para evitar a co-
brança de custos de cobrança como, por exemplo, 
taxas de boletos. 

Pensando no constrangimento do cidadão, quan-
do é cobrado indevidamente, apresentei projeto de lei 
transformando a atual multa prevista nesses casos, 
depois de apuradas mediante o devido processo nos 
Procon’s, o consumidor tenha revertido esses valores 
transformados em títulos executivos, para que possam 
ser cobrados extrajudicialmente, sem a necessidade 
de demanda judicial.

Recentemente, Sr. Presidente, coincidentemente 
com o Dia Mundial do Consumidor, acabei de apre-
sentar Projeto de Lei estabelecendo que os acordos 
celebrados perante os órgãos de defesa do consumi-
dor sejam, também, transformados em título executivo 
passível de cobrança extrajudicial. 

O que isso representa para o consumidor? Isso 
significa que, se for preciso recorre à justiça, o consu-
midor já terá consagrado o seu direito. O juiz poderá 
executar diretamente a sentença. Não será necessária 
a fase inicial do processo, para avaliar se o consumidor 
tem ou não o direito à reparação solicitada. Estaremos, 
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR 
ALOYSIO NUNES FERREIRA NA SESSÃO DO DIA 
27 DE FEVEREIRO DE 2013, QUE ORA SE REPU-
BLICA PARA FAZER CONSTAR RETIFICAÇÕES 
EFETUADAS PELO ORADOR.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senado-
res, venho à tribuna hoje para comentar uma das mais 
lamentáveis declarações de que se tem registro entre 
as muitas declarações lamentáveis do ex-Presidente 
Lula – tentarei procurarei reproduzir de memória – a 
respeito de crítica que o Presidente Fernando Henrique 
havia pronunciado aos governos petistas, que disse o 
seguinte: “O Fernando Henrique Cardoso deveria, no 
mínimo, se calar; deveria colaborar com a Presidente 
Dilma para que ela faça um bom Governo e deveria 
deixá-la governar. Deixe a Dilma governar!”

Vamos por partes.
Na primeira parte da grosseria, o ex-Presidente 

Lula, que é o sol do sistema planetário petista; que é 
o personagem que manipula os cordéis do teatro de 
marionetes desse Partido, se arroga no direito agora 
de dizer quem pode falar e quem não pode falar. É ele 
quem distribui os papéis: você fala; você cala a boca! 
Não basta esse Partido apregoar, como apregoou ain-
da na festa da comemoração dos dez anos do governo 
petista, pela boca de seu presidente, o jornalista Rui 
Falcão, que disse, ao lado do ex-Presidente Lula e da 
Presidente Dilma, que é preciso estabelecer um controle 
sobre a mídia. Não basta isso! Quer o ex-Presidente, 
agora, distribuir as entradas e as saídas do picadeiro, 
como se todos nós fôssemos fantoches do seu jogo. 
Ele, ora fala demais, ora fala de menos. Fala demais 
quando, por exemplo, ataca as instituições dizendo o 
Ministério Público deveria deixar de ser abelhudo e de-

assim, não apenas reforçando a importância dos órgãos 
de defesa do consumidor, mas especialmente garan-
tido uma celeridade necessária reparação do direito 
do cidadão. Além disso, não podemos esquecer que 
essa proposta, se aprovada, simplificará a atuação 
do Juiz, reduzindo consequentemente os processos 
no Judiciário.

Sr. Presidente, sabemos que são sugestões sim-
ples, mas também sabemos que esses pequenos de-
talhes podem promover uma grande mudança de ati-
tude na oferta dos produtos e nos controles de venda.

Precisamos pensar no cidadão com o respeito e 
o valor que ele merece. Vamos trabalhar por isso, esse 
é um dos nossos compromissos.

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

AC) – Não havendo mais oradores inscritos, agrade-
cendo a toda a equipe que nos ajuda aqui, declaro 
encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 37 minutos.)
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finindo o que deveria investigar , ou não. Fala demais 
quando afirma que o Tribunal de Contas da União tem 
como principal função atrasar as obras. Chega a dizer 
que os órgãos responsáveis pela aplicação das leis 
ambientais estão mais preocupados com os bagres 
do que com os seres humanos.

Já nem me refiro aos 300 picaretas que o candi-
dato Lula dizia povoarem o Congresso. Ele que, pouco 
depois de se eleger Presidente, mergulhou gostosa-
mente na mais deslavada fisiologia para montar sua 
base de apoio. Mas, às vezes, ele se cala, quando e 
é preciso que fale. Por exemplo, que fale qual era a 
função real da sua chefe de gabinete em São Paulo, 
cujas atividades sulfurosas foram investigadas e es-
tão sendo investigadas pela Operação Porto Seguro. 
O que ela fazia, além de nomear gente em agências 
reguladoras e fazer lobby junto à AGU?

O Presidente Lula, por exemplo, deveria falar, e 
falar veementemente, quando foi acusado por Marcos 
Valério de se ter beneficiado pessoalmente do men-
salão. Qual foi a resposta que ele deu? Uma resposta 
de pouquíssimas palavras: “Não respondo a mentira”. 
Está bem, que não responda, mas, por que não pro-
cessa o Marcos Valério?

Sr. Presidente, quando ele foi acusado de tentar, 
mediante uma manobra canhestra, retardar o julga-
mento do mensalão, fazendo pressão sobre ministros 
do Supremo, não respondeu. Quem respondeu foi o 
instituto que lhe serve de cobertura.

Outro aspecto a que se refere: ajudar a Presiden-
te Dilma a governar.

Sr. Presidente, a oposição não se furta, não se 
esconde, não se exime da tarefa de ajudar o Governo 
na ação parlamentar. Quantas vezes nós aqui votamos 
projetos do Governo que, na nossa ótica, atendiam a 
interesse do País, de forma diferente da pratica do PT, 
quando era oposição? O ex-Presidente Lula, mal agra-
decido, deveria lembrar que a reforma da Previdência, 
no seu primeiro governo, só se concretizou porque a 
Bancada do PSDB a apoiou – ela, que era combatida 
pelo seu Partido, no nosso governo e que ele copiou.

Hoje mesmo, Senador Pedro Simon, vamos vo-
tar duas medidas provisórias, uma sobre o Fundo do 
Centro-Oeste. Foi feito um trabalho para aperfeiçoá-la, 
trabalho diligente, da Senadora Lúcia Vânia, do meu 
partido, o PSDB.

E a medida provisória que segue na linha da de-
soneração da folha de pagamentos? Teve emendas 
muito importantes na Câmara dos Deputados. Por 
exemplo, a do Deputado Alfredo Kaefer, do PSDB do 
Paraná, que, na linha de tornar as nossas empresas 
mais competitivas, eleva o limite de enquadramento no 
regime da declaração do lucro presumido; ou ainda a 

do Deputado Mendes Thame, do PSDB de São Paulo, 
que estende as desonerações para todo o setor que 
trabalha com reciclagem, um setor intensivíssimo de 
mão de obra.

Tenho certeza de que a medida provisória do 
Pronatec, do Programa Nacional de Ensino Técnico, 
sairá do Congresso melhor do que entrou, tendo pas-
sado pela relatoria do Senador Paulo Bauer, do PSDB

Agora, ajudar a Presidente Dilma a governar 
como, se ela não estabelece um diálogo real com a 
oposição e com o Congresso? Se ela prefere gover-
nar por medidas provisórias? E mais, ajudá-la como, 
se, tendo-se declarado candidata à Presidência da 
República precocemente, cada vez mais suas ações 
são marcadas pela publicidade?

Sinceramente, Sr. Presidente, não tenho condi-
ções de ir além do que faz por ela o marqueteiro João 
Santana. Não tenho; nenhum de nós tem. É puro ma-
rketing. Trata-se de um Governo desorientado, Go-
verno que, além de estar desorientado, desorienta a 
economia com medidas contraditórias, umas com as 
outras; que tem padrinhos, afilhados favorecidos pelo 
BNDES, como ainda há pouco denunciou o Líder Al-
varo Dias, da tribuna; que não apresentou nenhum 
avanço significativo, em que pese o esforço do nobre 
Senador Humberto Costa, em destacar ações tópicas 
na área da saúde. Com os desmandos na Petrobras.

Como? Ajudá-la como? O Governo da Presidente 
Dilma já está em marcha batida na campanha eleitoral. 
Só pensa nisso Agora, diz o ex-Presidente Lula: “Não 
atrapalhe a Dilma; deixe-a governar”. Não há nada que 
atrapalhe mais a Presidente Dilma do que ter ao seu 
lado um presidente adjunto. E acho que foi isso que 
irritou, acima de tudo, o ex-Presidente Lula.

O ex-Presidente Lula não deixa a Presidente Dil-
ma assumir inteiramente as rédeas do Governo. Faz 
questão de se intrometer em tudo, em tudo! na área 
política e na área administrativa. Está nos jornais de 
hoje, na Internet: o ex-Presidente Lula, em uma reunião 
com os sindicalistas, se comparou a Lincoln. Não é o 
Lincoln assessor da Bancada do PMDB na Câmara, 
não. É Abraham Lincoln. Ele se comparou hoje em reu-
nião com os sindicalistas a Abraham Lincoln! (Pausa.) 
Não vai levar o Oscar, ex-Presidente Lula, não vai não...

O ex-Presidente Lula, quando o Congresso co-
meça a examinar a medida provisória que altera a 
legislação dos portos e que a Chefe da Casa Civil, a 
nossa colega Gleisi Hoffmann, se coloca como a inter-
locutora do movimento sindical e do Congresso para 
viabilizar a tramitação dessa MP, tão importante para 
a modernização da nossa estrutura portuária, embora 
não suficiente, o ex-Presidente Lula se declara patrono 
dos sindicalistas. Põe-se na condição de intermediário: 
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“Conheço bem a vida dos estivadores. Não permitirei 
injustiças”. Então a MP editada pela Presidente Dilma 
contem injustiças?

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Quer maior atrapalhação que isso?
Ele, que, na primeira reunião do gabinete do Pre-

feito de São Paulo, Fernando Haddad, fez questão de 
sentar ao lado do Prefeito, para dizer: “Esta adminis-
tração é minha”.

Imaginem os senhores...
O Senador Pedro Simon fez belíssimo discurso, 

hoje – como sempre, aliás –, falando das perplexida-
des que afligem a Igreja Católica, da exemplaridade 
da renúncia do Papa Bento XVI e de certo paralelismo 
entre alguns males que afligem a hierarquia da Igreja 
e a política. Belíssimo discurso, dirigido àqueles que 
têm fé e àqueles que não têm esse privilégio.

Ora, imaginem se o Papa Bento XVI, a partir da 
sua renúncia, já como Papa Emérito, se metesse, por 
exemplo, a nomear o comandante da Guarda Suíça, 
que faz a segurança do Vaticano...

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – ...ou caso se introduzisse, sem ser 
convidado, como abelhudo, como intrujão, na reunião 
do futuro Papa com os cardeais prefeitos das congre-
gações do Vaticano – na Congregação para a Propa-
gação da Fé, da Propagação da Educação Católica, 
da Congregação para o Clero, da Congregação para 
os Bispos, está lá o ex-Papa. O Papa Emérito dando 
palpite, caso se permitisse influir na nomeação de 
núncios apostólicos.

Evidentemente, ele não faria isso, mas o ex-Pre-
sidente Lula o faz.

Seria melhor se ele se considerasse presiden-
te emérito, que, supostamente, fez coisas boas para 
o País, mas deixasse a Presidente Dilma governar e 
deixasse de ser presidente adjunto.

Agora, Sr. Presidente, apenas para ...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – ... concluir, fiquem certos, Sr. ex-Pre-
sidente Lula e meus amigos do PT: o PSDB não vai 
morder essa isca para ficar, fazendo a briga, a intri-
ga, Fernando Henrique versus Lula. Nós não vamos 
entrar nessa.

O Fernando Henrique Cardoso é uma grande fi-
gura do nosso Partido. Faz bem em energizar o Partido, 
em nos instigar a ir à luta, a promover a nossa unida-
de, a lembrar aquilo que não só nós, do PSDB, mas 
nós, o povo brasileiro, fizemos durante o seu governo. 
O Presidente Fernando Henrique, hoje, já foi julgado. 
As suas propostas foram julgadas quando foi eleito, 
no primeiro turno, contra Lula. E a sua realização foi 
julgada quando foi reeleito, no primeiro turno, contra 
Lula. Hoje, cabe à história julgá-lo.

(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Faz mal, o ex-Presidente Lula, à história 
do Brasil quando quer borrar do mapa, do retrato his-
tórico, da sua narrativa histórica, a figura do Fernando 
Henrique, como borraram, os soviéticos, todas as foto-
grafias onde aparecia Trotsky na época da revolução. 
Faz muito mal. Eles borram a figura do mensalão. Na 
retrospectiva dos dez anos, não se fala de mensalão, 
mas há um silêncio eloquente.

Mas não afastem a figura do Presidente Fernando 
Henrique e nem queiram bani-lo da vida pública. Ele 
continuará presente. E continuará na nossa história, 
na historia do povo brasileiro.

Mas a comparação que faremos será do PT com 
ele mesmo; das promessas do PT com as suas reali-
zações. E é isso que faremos, apontando para o futuro, 
um futuro de desenvolvimento real, de desenvolvimento 
econômico e de justiça para o nosso País.

Muito obrigado. 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 




