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juros não é o único remédio para combater a inflação. Senadora Vanessa Grazziotin. .......................
Considerações acerca da economia nacional,
com destaque às políticas desenvolvidas pela presidente Dilma Rousseff e pelo ex-presidente Lula,
relacionadas à formalização de empregos. Senador
José Pimentel. .......................................................
Aparte ao senador José Pimentel. Senador
Paulo Paim. ............................................................

POLÍTICA HABITACIONAL
37
Comentários sobre as políticas habitacionais
adotadas no Estado do Amapá para diminuir o déficit
de habitação popular. Senador João Capiberibe. ..
1110

POLÍTICA INDIGENISTA

1113

Discussão sobre a questão fundiária no Brasil,
com destaque às demarcações de terras indígenas.
Senador Sérgio Souza............................................
Apelo às autoridades brasileiras para que seja
cumprida a tarefa de garantir ao índio brasileiro a
terra, a cultura, a língua, o bem-estar, o respeito
social e a valorização de seu imenso aporte cultural. Senador Paulo Davim. .....................................
Considerações acerca das questões fundiárias envolvendo os povos indígenas, bem como
preocupações em relação à Proposta de Emenda
à Constituição nº 205, de 2000 e ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 7.957, que tiram os direitos
reservados aos povos indígenas. Senador Randolfe
Rodrigues. .............................................................
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues.
Senador João Capiberibe. ...................................
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues.
Senador Luiz Henrique. .......................................
Registro da realização de uma audiência pública sobre a questão indígena, que contou com a
participação de diversos povos indígenas, de várias
etnias. Senadora Ana Rita. ....................................
Registro da realização, em Brasília, da Mobilização Indígena Nacional em Defesa dos Territórios Indígenas, com a presença de mais de 600
representantes de 73 povos e várias organizações
indígenas de todas as regiões do Brasil. Senador
Paulo Paim. ............................................................

POLÍTICA ENERGÉTICA
Apoio à inclusão do carvão mineral nos leilões
de energia do Governo Federal, com destaque à chamada Carta de Candiota. Senador Paulo Paim. .....
Defesa da revisão de valores pagos a título
de royalties pela exploração das hidroelétricas. Senador Ruben Figueiró. ...........................................
Registro da reunião com o chefe de gabinete da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Sílvio
Jablonski, bem como expectativas em relação à
bacia sedimentar do Acre, que pode ser uma fonte
de exploração de gás e petróleo. Senador Anibal
Diniz. ......................................................................
Aparte ao senador Anibal Diniz. Senador
Jorge Viana. ..........................................................

34

735

1117
1118

POLÍTICA EXTERNA
Considerações acerca da situação de 12 brasileiros que estão presos em um presídio em condições precárias na Bolívia. Senador Alvaro Dias. .
Críticas às relações entre Brasil e Bolívia, bem
como destaque para a situação de 12 brasileiros,
presos na Bolívia, acusados de terem participado
da morte de um jovem boliviano. Senador Alvaro
Dias. .......................................................................

Pág.

775

1124

POLÍTICA FISCAL

POLÍTICA INTERNACIONAL

Considerações acerca do requerimento, apresentado por Sua Excelência, que trata do Projeto de
Resolução nº 1, referente à redução das alíquotas
de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços (ICMS), bem como apelo para
que esse projeto seja submetido à Presidência do
Senado Federal. Senador Ricardo Ferraço. ..........
Registro sobre o projeto de lei, do senador
Francisco Dornelles, que foi apresentado para que
os dirigentes, titulares e diretores-gerais da Receita Federal do Brasil sejam auditores fiscais, com
destaque ao parecer favorável. Senador Romero
Jucá. ......................................................................

Cumprimentos ao novo presidente eleito da
Venezuela, Nicolás Maduro. Senadora Vanessa
Grazziotin. .............................................................
Felicitações pela vitória de Nicolás Maduro,
eleito como presidente da Venezuela, com destaque
à importância desse fato para o ingresso da Venezuela no Mercosul. Senadora Angela Portela. .......

72

POLÍTICA PARTIDÁRIA

756

Críticas ao projeto de lei, em discussão na
Câmara dos Deputados, que impediria a distribuição do tempo partidário, do tempo da propaganda

547

49

498

544
546
546

757

1141

37

728

XIV
Pág.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2013
Requeremos, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado voto de solidariedade ao Governo dos Estados
Unidos da América em razão do atentado sofrido no
dia 15 de abril, durante a Maratona de Boston, que vitimou 3 pessoas e deixou mais de 100 feridos.
Justificação
Duas bombas explodiram nesta segunda-feira
(15/04), quase simultaneamente, perto da linha de
chegada da tradicional Maratona de Boston, um dos
principais eventos desportivos norte-americanos, que
reúne cerca de 27 mil corredores e milhares de espectadores.
A explosão das bombas foi num ataque coordenado que deixou pelos menos três mortos, mais de cem
feridos e colocou as principais cidades dos Estados
Unidos em alerta. Dos mais de cem feridos, pelos menos oito estão em condição crítica e outros 14 estão
com ferimentos graves.
Diante dessa situação, é fundamental levar a
nossa solidariedade às vítimas do atentado e ao povo
americano, que revive, neste momento de dor e aflição,
os lamentáveis atentados de 11 de setembro.
Não importa a justificativa, todo atentado deve ser
duramente repudiado pelas nações. Nada justifica a
perda de vidas humanas em razão de atos extremos,
sobretudo no contexto pluralista da sociedade do conhecimento.
Ressalte-se que as autoridades americanas devem fazer o máximo para descobrir a origem do atentado. As autoridades brasileiras, por sua vez, devem
procurar tirar o máximo de lições de episódios dessa
natureza, porque sediaremos dois eventos de estatura
mundial nos próximos anos.
Embora atentados sejam raros em território brasileiro, não podemos ignorar que a diversidade étnica
de nosso povo facilita a infiltração e o disfarce de pessoas de qualquer origem. Isso se potencializa quando
consideramos a permeabilidade de nossas fronteiras.
Daí porque a apuração dos lamentáveis episódios
da Maratona de Boston, também um evento de estatura
internacional, deva ser cuidadosamente acompanhada
pelas autoridades policiais e de inteligência do Brasil.
Externamos, portanto, nossa solidariedade ao
povo americano, em especial aos cidadãos de Boston,
razão principal deste voto. – Senador Cyro Miranda.
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(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
REQUERIMENTO Nº 317, DE 2013
Com base no § 1º do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, requeremos voto de
aplauso ao novo Presidente da República Bolivariana
da Venezuela, Excelentíssimo Senhor NICOLAS MADURO, eleito no último dia 14 de abril do corrente ano.
Justificação
Havia enorme expectativa acerca dos resultados
das eleições venezuelanas do último dia 14 de abril.
Foram as primeiras eleições após a morte de Hugo
Chavez, que governou o país por 14 anos, sempre
tendo mandatos conferidos pelo voto soberano do
povo daquele país.
Estava em jogo a continuidade das mudanças
sociais acontecidas nos últimos anos, período em que
houve intensa inversão de prioridades, retirada de milhões de venezuelanos da pobreza e maior presença
dos serviços públicos nas áreas mais carentes.
Neste período, a Venezuela teve uma postura
independente em termos de política internacional, incorporou-se ao Mercosul e criou vínculos econômicos
e políticos alternativos com países da região.
A vitória de Nicolas Maduro foi apertada (1,73%
dos votos). Se a distância fosse de algo em torno de
10%, difícilmente se falaria em fraude. Ela se dá não
pela suspeita, mas pelos números finais.
A postura do candidato oposicionista de denunciar e investir no desgaste do governo e do Conselho
Nacional Eleitoral faz parte do jogo. O oposicionista
sabe que se endurecer, consolida a liderança entre
seus apoiadores. E ganha musculatura para pedir a
convocação de um referendo revogatório daqui a três
anos, mecanismo infelizmente inexistente no Brasil.
O mecanismo constitucional pode ser convocado por
quem conseguir recolher assinaturas de 20% dos eleitores registrados após o transcurso da primeira metade
da gestão do administrador em questão.
Contudo, a mídia brasileira esquece que Capriles
age de forma contraditória. Nas eleições para governador, em dezembro, Capriles elegeu-se no Estado
de Miranda. Obteve 50,35% do total, com apenas 28
mil votos a mais do que o chavista Elias Jaua. Não
achou que ali houve fraude, num sistema eleitoral em
que Chávez já saiu derrotado em um referendo realizado em 2007.
A Venezuela pode enfrentar um momento de
instabilidade política, mesmo que em vários aspec-

8

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tos, especialmente econômicos, esteja com resultados
melhores do que os colhidos pelo governo brasileiro.
As contas da Venezuela não vão mal, ao contrário
do que a mídia propaga. O total das exportações do
país alcançou US$ 97 bilhões, em 2012. As importações somaram US$ 59 bilhões. O saldo foi de US$ 38
bilhões, segundo dados do Banco Central. O Brasil,
no mesmo período, teve um saldo de apenas US$ 19
bilhões. Ou seja, trata-se de uma economia superavitária. Não faltam dólares.
Mas há um surto inflacionário que alcança 30%
ao ano, decorrente de uma série de fatores. Um deles
é uma forte especulação cambial (a taxa oficial está
em 6,5 bolívares por dólar, quadruplicando no mercado
paralelo). Outro resulta por uma pressão de demanda,
propiciada pela elevação geral de salários e queda do
desemprego. Uma extemporânea desvalorização cambial em fevereiro, para compensar os efeitos da inflação,
gerou descontentamentos generalizados.
Cabe ao Brasil respeitar a vontade do povo venezuelano e apoiar a estabilidade da região. A economia
brasileira só tem a ganhar com a estabilidade naquele país, basta que sejam consultados os empresários
brasileiros que tiveram enorme crescimento em seus
negócios na era Chávez, quando a Venezuela decidiu
priorizar parcerias com os seus vizinhos do Sul ao invés
de manter-se dependente do grande irmão do Norte.
Pelas razões expostas, requeremos o presente
voto de aplauso, com encaminhamento de manifestação de regozijo ao homenageado e registro nos anais
da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE APLAUSO:
EMBAIXADA DA REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA
Excelentíssimo Senhor
Maximilien Sánches Arvelaiz
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
SES Av. das Nações, Quadra 803, Lote 13
Brasília-DF
CEP 70.451-900
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.

ABRIL18911
2013

Quarta-feira 17

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2013
Dispõe sobre a transição entre governos no
âmbito da administração pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a transição entre
governos no âmbito da administração pública federal,
estadual, municipal e do Distrito Federal.
Art. 2º É assegurado aos eleitos para os cargos
de Presidente da República, Governador de Estado,
Prefeito e Governador do Distrito Federal, o direito a:
I – designar equipe de transição para conhecer
a situação da correspondente administração pública direta e indireta;
II – acessar os dados e demais informações referentes aos órgãos e entidades que compõem
o correspondente ente estatal, inclusive os referentes às contas públicas, aos contratos e projetos em execução.
Art. 3º O Chefe do Poder Executivo em fim de
mandato e os titulares dos órgãos e entidades da correspondente administração, sob pena de responsabilidade têm a obrigação de:
I – proporcionar o espaço físico adequado e o
apoio administrativo necessário para a efetivação dos trabalhos da equipe de transição a que
se refere o inciso I do art. 1º;
II – fornecer os dados e demais informações de
que trata o inciso II do art. 1º, mediante solicitação do interessado.
Parágrafo único. Ao Chefe do Poder Executivo em
fim de mandato é também assegurada a designação
de equipe própria de transição.
Art. 4º O direito previsto no art. 2º passa a existir
a partir da data da proclamação do resultado da respectiva eleição pela Justiça Eleitoral e as obrigações
de que trata o art. 3º devem ser cumpridas no prazo
de cinco dias, a contar da apresentação do pedido.
Art. 5º As equipes de transição terão cada uma
o seu coordenador, indicado pelo respectivo titular.
Art. 6º As equipes de transição serão nomeadas
pelo chefe do Poder Executivo em final de mandato,
em cargo específico destinado a essa função.
Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão regulamentar esta Lei, no âmbito
do respectivo ente, inclusive estabelecendo os quantitativos dos componentes das equipes de transição e
as respectivas remunerações.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O presente projeto de lei tem o objetivo de regulamentar a transição entre os governos eleitos e os
governos em final de mandato.
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988
estabeleceu um novo patamar no que diz respeito ao
direito ao acesso a informações da administração pública como direito da cidadania.
Nesse sentido, cabe recordar o disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Lei Maior, que declara o direito
que todos têm de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse ou de interesse geral e o disposto no § 2º do art. 216, que estabelece que cabem
à administração pública, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear a sua
consulta a quantos delas necessitem.
A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, veio
regulamentar o direito de acesso à informação previsto
nos dispositivos constitucionais citados, significando
uma conquista efetiva no que se refere à publicidade
dos negócios públicos.
Por outro lado, a Lei Federal nº 10.609, de 20 de
dezembro de 2012, veio regulamentar a transição entre governos no nível federal e inaugurou uma prática
saudável para consolidação da nossa democracia é
um marco importante.
Cabe agora institucionalizar essa saudável prática da transição entre governos em todos os níveis de
governo, abrangendo – além da União – também os
Estados, Municípios e o Distrito Federal.
Com efeito, é preciso garantir que não haja descontinuidade administrativa, bem como impedir que
administradores que não prezem pela ética possam
criar situações que impeçam ou dificultem o início de
mandatos de adversários políticos.
É preciso, pois, proporcionar àquele que se tornará em breve o novo gestor da coisa pública o acesso às
informações relativas às contas públicas, aos contratos
e projetos em execução, além de outras pertinentes.
Estamos, portanto, assegurando aos eleitos para
os cargos de Presidente da República, Governador de
Estado, Prefeito e Governador do Distrito Federal, o
direito a designar equipe de transição para conhecer a
situação da correspondente administração pública direta
e indireta e de cessar os dados e demais informações
referentes aos órgãos e entidades que compõem o
correspondente ente estatal, inclusive os referentes às
contas públicas, aos contratos e projetos em execução.
Ademais, estamos também assegurando ao chefe
do Poder Executivo em fim de mandato a designação
de equipe própria de transição, além de estabelecer a
sua obrigação de fornecer as informações pertinentes
ao seu sucessor.
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Até em razão da autonomia político-administrativa
de cada ente (v.g. art. 18 da CF) não cabe entrar no
regramento específico da matéria em lei nacional. Por
isso, prevendo que lei de cada ente estatal regulamente a matéria no seu âmbito específico, observadas as
normas gerais que ora propomos, com destaque para
a definição dos quantitativos das equipes de transição
e das respectivas remunerações.
Em face do exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2013
(Senador Alfredo Nascimento – PR/AM)
Dispõe sobre a transição entre governos no
âmbito da administração pública.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
....................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO I
Da Organização Político-Administrativa
....................................................................................
Art. 18. A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º Brasília é a Capital Federal.
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§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua
criação, transformação em Estado ou reintegração ao
Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por lei complementar
federal, e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos,
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal,
apresentados e publicados na forma da lei.
....................................................................................
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto
Seção I
Da Cultura
....................................................................................
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro
os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
....................................................................................
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei,
a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
....................................................................................
LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011
Regula o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do
art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio
de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8
de janeiro de 1991; e dá outras providências.
A Presidenta da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos
a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a
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informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I – os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério
Público;
II – as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no
que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos
que recebam, para realização de ações de interesse
público, recursos públicos diretamente do orçamento
ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão,
termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela
dos recursos públicos recebidos e à sua destinação,
sem prejuízo das prestações de contas a que estejam
legalmente obrigadas.
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à
informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e
com as seguintes diretrizes:
I – observância da publicidade como preceito
geral e do sigilo como exceção;
II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na administração pública;
V – desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – informação: dados, processados ou não, que
podem ser utilizados para produção e transmissão de
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte
ou formato;
II – documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão
de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;
IV – informação pessoal: aquela relacionada à
pessoa natural identificada ou identificável;
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V – tratamento da informação: conjunto de ações
referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão,
distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
VI – disponibilidade: qualidade da informação que
pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
VII – autenticidade: qualidade da informação que
tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada
por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII – integridade: qualidade da informação não
modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;
IX – primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de
acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão.
CAPÍTULO II
Do Acesso a Informações e da Sua Divulgação
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder
público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
II – proteção da informação, garantindo-se sua
disponibilidade, autenticidade e integridade; e
III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta
Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:
I – orientação sobre os procedimentos para a
consecução de acesso, bem como sobre o local onde
poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos
ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer
vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que
esse vínculo já tenha cessado;
IV – informação primária, íntegra, autêntica e
atualizada;
V – informação sobre atividades exercidas pelos
órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política,
organização e serviços;
VI – informação pertinente à administração do
patrimônio público, utilização de recursos públicos,
licitação, contratos administrativos; e
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VII – informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e
entidades públicas, bem como metas e indicadores
propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos
de controle interno e externo, incluindo prestações de
contas relativas a exercícios anteriores.
§ 1º O acesso à informação previsto no caput
não compreende as informações referentes a projetos
de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.
§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à
informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.
§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às
informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será
assegurado com a edição do ato decisório respectivo.
§ 4º A negativa de acesso às informações objeto
de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas
no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art.
32 desta Lei.
§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade
competente a imediata abertura de sindicância para
apurar o desaparecimento da respectiva documentação.
§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5o deste
artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato
e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas
promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo ou
geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1º Na divulgação das informações a que se
refere o caput, deverão constar, no mínimo:
I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II – registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
III – registros das despesas;
IV – informações concernentes a procedimentos
licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados,
bem como a todos os contratos celebrados;
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V – dados gerais para o acompanhamento de
programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
VI – respostas a perguntas mais frequentes da
sociedade.
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os
órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os
meios e instrumentos legítimos de que dispuserem,
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da
rede mundial de computadores (internet).
§ 3º Os sítios de que trata o § 2o deverão, na
forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que
permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
II – possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a
facilitar a análise das informações;
III – possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e
legíveis por máquina;
IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados
para estruturação da informação;
V – garantir a autenticidade e a integridade das
informações disponíveis para acesso;
VI – manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII – indicar local e instruções que permitam ao
interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
VIII – adotar as medidas necessárias para garantir
a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada
pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.
§ 4º Os Municípios com população de até 10.000
(dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação
obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida
a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de
informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I – criação de serviço de informações ao cidadão,
nos órgãos e entidades do poder público, em local com
condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso
a informações;
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b) informar sobre a tramitação de documentos
nas suas respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos de
acesso a informações; e
II – realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.
CAPÍTULO III
Do Procedimento de Acesso à Informação
Seção I
Do Pedido de Acesso
Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar
pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio
legítimo, devendo o pedido conter a identificação do
requerente e a especificação da informação requerida.
§ 1º Para o acesso a informações de interesse
público, a identificação do requerente não pode conter
exigências que inviabilizem a solicitação.
§ 2º Os órgãos e entidades do poder público
devem viabilizar alternativa de encaminhamento de
pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na
internet.
§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas
aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação
disponível.
§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade
que receber o pedido deverá, em prazo não superior
a 20 (vinte) dias:
I – comunicar a data, local e modo para se realizar
a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento
a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado
da remessa de seu pedido de informação.
§ 2º O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa
expressa, da qual será cientificado o requerente.
§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção
das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para
que o próprio requerente possa pesquisar a informação
de que necessitar.
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§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se
tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o
requerente deverá ser informado sobre a possibilidade
de recurso, prazos e condições para sua interposição,
devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência
do requerente.
§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível
ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados
ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual
se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão
ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de
meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da
informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública
consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do
custo dos serviços e dos materiais utilizados.
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os
custos previstos no caput todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, declarada nos termos
da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.
Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação
contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta
de cópia, com certificação de que esta confere com
o original.
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção
de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas
expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em
risco a conservação do documento original.
Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor
de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
Seção II
Dos Recursos
Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a
informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão
no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo
de 5 (cinco) dias.
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Art. 16. Negado o acesso a informação pelos
órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o
requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da
União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:
I – o acesso à informação não classificada como
sigilosa for negado;
II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa
não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de
acesso ou desclassificação;
III – os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem
sido observados; e
IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou
outros procedimentos previstos nesta Lei.
§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois
de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou
a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5
(cinco) dias.
§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao
órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.
§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso
à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a
que se refere o art. 35.
Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de
desclassificação de informação protocolado em órgão
da administração pública federal, poderá o requerente
recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo
das competências da Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no
art. 16.
§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois
de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que
exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças
Armadas, ao respectivo Comando.
§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que
tenha como objeto a desclassificação de informação
secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão
Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.
Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões
denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15
e de revisão de classificação de documentos sigilosos
serão objeto de regulamentação própria dos Poderes
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em
seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante,
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em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o
andamento de seu pedido.
Art. 19. (VETADO).
§ 1º (VETADO).
§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério
Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e
ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem
acesso a informações de interesse público.
Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.
CAPÍTULO IV
Das Restrições de Acesso à Informação
Seção I
Disposições Gerais
Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de
direitos fundamentais.
Parágrafo único. As informações ou documentos
que versem sobre condutas que impliquem violação
dos direitos humanos praticada por agentes públicos
ou a mando de autoridades públicas não poderão ser
objeto de restrição de acesso.
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem
as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado
ou por pessoa física ou entidade privada que tenha
qualquer vínculo com o poder público.
Seção II
Da Classificação da Informação quanto
ao Grau e Prazos de Sigilo
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação
ou acesso irrestrito possam:
I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais
ou a integridade do território nacional;
II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou
as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por
outros Estados e organismos internacionais;
III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde
da população;
IV – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;
VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, as-
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sim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de
interesse estratégico nacional;
VII – pôr em risco a segurança de instituições
ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e
seus familiares; ou
VIII – comprometer atividades de inteligência, bem
como de investigação ou fiscalização em andamento,
relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.
Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de
sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou
do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta,
secreta ou reservada.
§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no
caput, vigoram a partir da data de sua produção e são
os seguintes:
I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
II – secreta: 15 (quinze) anos; e
III – reservada: 5 (cinco) anos.
§ 2º As informações que puderem colocar em
risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente
da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo
até o término do mandato em exercício ou do último
mandato, em caso de reeleição.
§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no §
1o, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento,
desde que este ocorra antes do transcurso do prazo
máximo de classificação.
§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.
§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos
restritivo possível, considerados:
I – a gravidade do risco ou dano à segurança da
sociedade e do Estado; e
II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o
evento que defina seu termo final.
Seção III
Da Proteção e do Controle
de Informações Sigilosas
Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e
a divulgação de informações sigilosas produzidas por
seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. (Regulamento)
§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de
informação classificada como sigilosa ficarão restritos
a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e
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que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes
públicos autorizados por lei.
§ 2º O acesso à informação classificada como
sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de
resguardar o sigilo.
§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos
e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda,
alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação
não autorizados.
Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e
observe as medidas e procedimentos de segurança
para tratamento de informações sigilosas.
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder
público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para
que seus empregados, prepostos ou representantes
observem as medidas e procedimentos de segurança
das informações resultantes da aplicação desta Lei.
Seção IV
Dos Procedimentos de Classificação,
Reclassificação e Desclassificação
Art. 27. A classificação do sigilo de informações
no âmbito da administração pública federal é de competência:  (Regulamento)
I – no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Presidente da República;
b) Vice-Presidente da República;
c) Ministros de Estado e autoridades com as
mesmas prerrogativas;
d) Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica; e
e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares
permanentes no exterior;
II – no grau de secreto, das autoridades referidas
no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou
empresas públicas e sociedades de economia mista; e
III – no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções
de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou
superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com
regulamentação específica de cada órgão ou entidade,
observado o disposto nesta Lei.
§ 1º A competência prevista nos incisos I e II, no
que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsá-
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vel a agente público, inclusive em missão no exterior,
vedada a subdelegação.
§ 2º A classificação de informação no grau de
sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas
alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos
respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em
regulamento.
§ 3º A autoridade ou outro agente público que
classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão
Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere
o art. 35, no prazo previsto em regulamento.
Art. 28. A classificação de informação em qualquer
grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que
conterá, no mínimo, os seguintes elementos:
I – assunto sobre o qual versa a informação;
II – fundamento da classificação, observados os
critérios estabelecidos no art. 24;
III – indicação do prazo de sigilo, contado em anos,
meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo
final, conforme limites previstos no art. 24; e
IV – identificação da autoridade que a classificou.
Parágrafo único. A decisão referida no caput será
mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada.
Art. 29. A classificação das informações será
reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em
regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à
redução do prazo de sigilo, observado o disposto no
art. 24.  (Regulamento)
§ 1º O regulamento a que se refere o caput deverá
considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.
§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do
sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso
ou da divulgação da informação.
§ 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da
informação, o novo prazo de restrição manterá como
termo inicial a data da sua produção.
Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou
entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição
na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:
I – rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
II – rol de documentos classificados em cada
grau de sigilo, com identificação para referência futura;
III – relatório estatístico contendo a quantidade
de pedidos de informação recebidos, atendidos e in-
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deferidos, bem como informações genéricas sobre os
solicitantes.
§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes.
§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato
com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da
classificação.
Seção V
Das Informações Pessoais
Art. 31. O tratamento das informações pessoais
deve ser feito de forma transparente e com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
§ 1º As informações pessoais, a que se refere
este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra
e imagem:
I – terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de
100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a
agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa
a que elas se referirem; e
II – poderão ter autorizada sua divulgação ou
acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações
de que trata este artigo será responsabilizado por seu
uso indevido.
§ 3º O consentimento referido no inciso II do §
1o não será exigido quando as informações forem
necessárias:
I – à prevenção e diagnóstico médico, quando
a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para
utilização única e exclusivamente para o tratamento
médico;
II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos
em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que
as informações se referirem;
III – ao cumprimento de ordem judicial;
IV – à defesa de direitos humanos; ou
V – à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4º A restrição de acesso à informação relativa
à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo
de apuração de irregularidades em que o titular das
informações estiver envolvido, bem como em ações
voltadas para a recuperação de fatos históricos de
maior relevância.
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§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.
CAPÍTULO V
Das Responsabilidades
Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público ou militar:
I – recusar-se a fornecer informação requerida
nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu
fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma
incorreta, incompleta ou imprecisa;
II – utilizar indevidamente, bem como subtrair,
destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total
ou parcialmente, informação que se encontre sob sua
guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em
razão do exercício das atribuições de cargo, emprego
ou função pública;
III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;
IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar
ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou
informação pessoal;
V – impor sigilo à informação para obter proveito
pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de
ato ilegal cometido por si ou por outrem;
VI – ocultar da revisão de autoridade superior
competente informação sigilosa para beneficiar a si
ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos
humanos por parte de agentes do Estado.
§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, as condutas
descritas no caput serão consideradas:
I – para fins dos regulamentos disciplinares das
Forças Armadas, transgressões militares médias ou
graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou
II – para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com
suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.
§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá
o militar ou agente público responder, também, por
improbidade administrativa, conforme o disposto nas
Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2
de junho de 1992.
Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que
detiver informações em virtude de vínculo de qualquer
natureza com o poder público e deixar de observar o
disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:
I – advertência;
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II – multa;
III – rescisão do vínculo com o poder público;
IV – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
V – declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública, até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso IV.
§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V
é de competência exclusiva da autoridade máxima do
órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista.
Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida
de informações sigilosas ou informações pessoais,
cabendo a apuração de responsabilidade funcional
nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo
direito de regresso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
à pessoa física ou entidade privada que, em virtude
de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal
e a submeta a tratamento indevido.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. (VETADO).
§ 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para:
I – requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento
ou conteúdo, parcial ou integral da informação;
II – rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação
de pessoa interessada, observado o disposto no art.
7o e demais dispositivos desta Lei; e
III – prorrogar o prazo de sigilo de informação
classificada como ultrassecreta, sempre por prazo
determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação
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puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional
ou à integridade do território nacional ou grave risco
às relações internacionais do País, observado o prazo
previsto no § 1o do art. 24.
§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado a
uma única renovação.
§ 3º A revisão de ofício a que se refere o inciso II
do § 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro)
anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando
se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.
§ 4º A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos
prazos previstos no § 3o implicará a desclassificação
automática das informações.
§ 5º Regulamento disporá sobre a composição,
organização e funcionamento da Comissão Mista de
Reavaliação de Informações, observado o mandato de
2 (dois) anos para seus integrantes e demais disposições desta Lei.  (Regulamento)
Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais
atenderá às normas e recomendações constantes
desses instrumentos.
Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República,
o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que
tem por objetivos:  (Regulamento)
I – promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e
II – garantir a segurança de informações sigilosas,
inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato
ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das
atribuições do Ministério das Relações Exteriores e
dos demais órgãos competentes.
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a
composição, organização e funcionamento do NSC.
Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507,
de 12 de novembro de 1997, em relação à informação
de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou
banco de dados de entidades governamentais ou de
caráter público.
Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão
proceder à reavaliação das informações classificadas
como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de
2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência
desta Lei.
§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar
os prazos e condições previstos nesta Lei.
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§ 2º No âmbito da administração pública federal,
a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a
qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, observados os termos desta Lei.
§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de
reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação
precedente.
§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto
no caput serão consideradas, automaticamente, de
acesso público.
Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada
órgão ou entidade da administração pública federal
direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo
órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:
I – assegurar o cumprimento das normas relativas
ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada
aos objetivos desta Lei;
II – monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu
cumprimento;
III – recomendar as medidas indispensáveis à
implementação e ao aperfeiçoamento das normas e
procedimentos necessários ao correto cumprimento
do disposto nesta Lei; e
IV – orientar as respectivas unidades no que se
refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus
regulamentos.
Art. 41. O Poder Executivo Federal designará
órgão da administração pública federal responsável:
I – pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência
na administração pública e conscientização do direito
fundamental de acesso à informação;
II – pelo treinamento de agentes públicos no que
se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas
à transparência na administração pública;
III – pelo monitoramento da aplicação da lei no
âmbito da administração pública federal, concentrando
e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;
IV – pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à
implementação desta Lei.
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
a contar da data de sua publicação.
Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 116. ............................................................
....................................................................................
VI – levar as irregularidades de que tiver ciência
em razão do cargo ao conhecimento da autoridade
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento
desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;
...........................................................................” (NR)
Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112,
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte art.
126-A:
“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por
dar ciência à autoridade superior ou, quando houver
suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade
competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha
conhecimento, ainda que em decorrência do exercício
de cargo, emprego ou função pública.”
Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as
normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras
específicas, especialmente quanto ao disposto no art.
9o e na Seção II do Capítulo III.
Art. 46. Revogam-se:
I – a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e
II – os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. – DILMA ROUSSEFF.
....................................................................................
LEI Nº 10.609 – DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002
DOU DE 23/12/2002 – Alterado
Alterado pela Lei nº 11.526 – de 4 de outubro de 2007
– DOU DE 5/10/2007
Dispõe sobre a instituição de equipe de
transição pelo candidato eleito para o cargo
de Presidente da República, cria cargos em
comissão, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória nº 76, de 2002, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 32, de 2001,
promulgo a seguinte Lei:
Art.1º Ao candidato eleito para o cargo de Presidente da República é facultado o direito de instituir
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equipe de transição, observado o disposto nesta Medida Provisória.
Art.2º
Art.2º A equipe de transição de que trata o art.
1º tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos
órgãos e entidades que compõem a Administração
Pública federal e preparar os atos de iniciativa do novo
Presidente da República, a serem editados imediatamente após a posse.
§1º Os membros da equipe de transição serão
indicados pelo candidato eleito e terão acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas
e aos projetos do Governo federal.
§2º A equipe de transição será supervisionada
por um Coordenador, a quem competirá requisitar as
informações dos órgãos e entidades da Administração
Pública federal.
§3º Caso a indicação de membro da equipe de
transição recaia em servidor público federal, sua requisição será feita pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da República e terá efeitos jurídicos equivalentes
aos atos de requisição para exercício na Presidência
da República.
§4º O Presidente da República poderá nomear
o Coordenador da equipe de transição para o cargo
de Ministro Extraordinário, nos termos do art. 37 do
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, caso
a indicação recaia sobre membro do Poder Legislativo Federal.
§5ºNa hipótese da nomeação referida no § 4º,
fica vedado o provimento do cargo CETG-VII constante
do Anexo a esta Medida Provisória.
Art.3º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública federal ficam obrigados a fornecer
as informações solicitadas pelo Coordenador da equipe
de transição, bem como a prestar-lhe o apoio técnico e
administrativo necessários aos seus trabalhos.
Art.4º Ficam criados cinqüenta cargos em comissão, denominados Cargos Especiais de Transição
Governamental-CETG, de exercício privativo da equipe
de transição de que trata o art. 1º, nos quantitativos e
valores previstos no Anexo a esta Medida Provisória.
§1º Os cargos de que trata o caput deste artigo
somente serão providos no último ano de cada mandato presidencial, a partir do segundo dia útil após a
data do turno que decidir as eleições presidenciais e
deverão estar vagos obrigatoriamente no prazo de até
dez dias contados da posse do candidato eleito.
§2º A nomeação dos ocupantes dos cargos de
que trata o caput deste artigo será feita pelo Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, observado o
disposto no § 4º do art. 2º.
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§ 3º Revogado pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº
375, DE 15 DE JUNHO DE 2007 – DOU DE 18/06/2007
Redação anterior
§ 3º O servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na Administração Pública federal
direta ou indireta, investido em CETG, poderá optar
por uma das remunerações a seguir discriminadas,
obedecidos os limites fixados pela Lei nº 8.852, de 4
de fevereiro de 1994:
I-valor do CETG, acrescido dos anuênios;
II-diferença entre o valor do CETG e a remuneração do cargo efetivo ou emprego; ou
III-remuneração do cargo efetivo ou emprego,
observadas, quanto às gratificações com base no desempenho ou produtividade, as regras aplicáveis aos
ocupantes de cargos em comissão com remuneração
equivalente, acrescida dos seguintes percentuais da
remuneração do respectivo CETG:
a) sessenta e cinco por cento da remuneração
dos CETG, níveis I e II;
b) setenta e cinco por cento da remuneração dos
CETG, nível III; ou
c) quarenta por cento da remuneração dos CETG,
níveis IV, V e VI.
§4º Todos os membros da equipe de transição
nomeados na forma do §2º serão automaticamente
exonerados ao final do prazo de que trata o § 1º.
§5º É vedada a acumulação de CETG com outros cargos em comissão ou função de confiança de
qualquer natureza na Administração Pública.
§6º Excepcionalmente, no exercício de 2002, o
provimento dos cargos criados na forma do caput fica
condicionado à prévia expedição de ato do Poder Executivo que promova a vedação, pelo período estipulado
no § 1º, do provimento de cargos e funções comissionadas cujo montante de remuneração seja igual ou
superior, em bases mensais, ao dos referidos cargos.
Art.5º Sem prejuízo dos deveres e das proibições
estabelecidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, os titulares dos cargos de que trata o art. 4º
deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação específica.
Art.6º Compete à Casa Civil da Presidência da
República disponibilizar, aos candidatos eleitos para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República,
local, infra-estrutura e apoio administrativo necessários
ao desempenho de suas atividades.
Art.7º As propostas orçamentárias para os anos
em que ocorrerem eleições presidenciais deverão prever dotações orçamentárias, alocadas em ação específica na Presidência da República, para atendimento
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das despesas decorrentes do disposto nos arts. 1º, 2º,
4º e 6º desta Medida Provisória.
Parágrafo único.Excepcionalmente, nos exercícios
de 2002 e 2003, não se aplica a exigência de ação específica de que trata o caput, e as referidas despesas
correrão à conta das dotações orçamentárias alocadas
à Presidência da República, cabendo ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão propor os créditos
suplementares eventualmente necessários.
Art.8º O Coordenador da equipe de transição
poderá delegar, mediante portaria, a atribuição de
que trata o § 2º do art. 2º desta Medida Provisória a
membros da equipe ocupantes de CETG, níveis V e VI.
Art.9º O disposto nesta Medida Provisória não se
aplica no caso de reeleição de Presidente da República.
Art.10.O art. 1º da Lei nº 7.474, de 8 de maio de
1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º.................................................................
§1º Os quatro servidores e os motoristas de que
trata o caput deste artigo, de livre indicação do ex-Presidente da República, ocuparão cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores –
DAS, até o nível 4, ou gratificações de representação,
da estrutura da Presidência da República.
§2º Além dos servidores de que trata o caput, os
ex-Presidentes da República poderão contar, ainda,
com o assessoramento de dois servidores ocupantes
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, de nível 5.” (NR)
Art.11.Os candidatos eleitos para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República poderão
ter, mediante solicitação do Coordenador da equipe
de transição, segurança pessoal garantida nos termos
do disposto no art. 6º, caput e § 5º, da Lei nº 9.649, de
27 de maio de 1998.
Art.12. Para atendimento ao disposto no § 2º do
art. 1º da Lei nº 7.474, de 1986, ficam criados, a partir
de 1º de janeiro de 2003, na Casa Civil da Presidência da República, seis cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS-102.5.
Parágrafo único.Excepcionalmente, no exercício
de 2003, o provimento dos cargos criados nos termos
do caput fica condicionado à prévia edição de ato do
Poder Executivo que promova a extinção de cargos e
funções comissionadas cujo montante de remuneração seja igual ou superior, em bases mensais, ao dos
cargos a serem providos.
Art.13. O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta
Medida Provisória.
Art.14.Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
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Art.15. Fica revogado o art. 5º da Lei nº 8.889,
de 21 de junho de 1994.
Congresso Nacional, em 20 de dezembro de
2002; 181º da Independência e 114º da República. –
Senador Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23/12/2002

ANEXO
Revogado pela Lei nº 11.526 – de 4 de outubro de
2007 – DOU DE 5/10/2007
CARGOS ESPECIAIS
DE TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL
CÓDIGO
VALOR UNITÁRIO
QTDE.
CETG–VII
8.000,00
1
CETG–VI
7.500,00
4
CETG–V
6.300,00
10
CETG–IV
4.850,00
25
CETG–III
1.560,00
2
CETG–II
1.390,00
3
CETG–I
1.220,00
5
TOTAL
50
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 2013
Inclui o Capítulo III e o art. 40-B no Título
I, da Parte Terceira, da Lei nº 1.079, de 10
de abril de 1950, que “define os crimes de
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Título I, da Parte Terceira, da Lei nº 1.079,
de 10 de abril de 1950, passa a vigorar acrescido dos
seguintes Capítulo III e art. 40-B:
“CAPÍTULO III
Dos Membros do Conselho Nacional de Justiça e
do Conselho Nacional do Ministério Público”
Art. 40-B. São crimes de responsabilidade dos
membros do Conselho Nacional de Justiça e
do Conselho Nacional do Ministério Público:
I – proferir julgamento quando, por lei, seja
suspeito na causa;
II – praticar atos, expedir regulamentos ou
recomendar providências fora de sua competência ou sem a observância da legalidade
administrativa;
II – ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo ou recusar a praticar
ato que lhe seja imposto por lei;
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III – proceder de modo incompatível com a
honra, dignidade ou decoro de suas funções;
IV – atentar contra os direitos e princípios
estabelecidos na Constituição Federal, especialmente o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais.”
Art. 2º O art. 41, da Lei nº 1.079, de 10 de abril
de 1950, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 41. É permitido a todo cidadão denunciar, perante o Senado Federal, os ministros
do Supremo Tribunal Federal, os membros do
Conselho Nacional de Justiça, os membros
do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este Projeto de Lei do Senado tem como objetivo incluir na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
que define os crimes de responsabilidade e regula o
respectivo processo de julgamento, os crimes de responsabilidade dos membros do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.
A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, modificou o inciso II do art. 52, da
Constituição Federal, para prever a possibilidade de
julgamento, pelo Senado Federal, dos membros do
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional
do Ministério Público nos crimes de responsabilidade.
Entretanto, a Lei nº 1.079, de 1950, que dispõe
sobre o assunto, não prevê as hipóteses dos crimes
de responsabilidade imputáveis aos membros dos
Conselhos, existindo, portanto, uma lacuna legislativa
que impede a aplicação do comando constitucional.
Diante disso, propõe-se a criação de um capítulo específico para regular a matéria (“Capítulo III”) no
Título I, da Parte Terceira, da Lei nº 1.079, de 1950,
que trata das hipóteses de crime de responsabilidade
praticado por outras autoridades (Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República,
Advogado-Geral da União e membros do Ministério
Público, da Advocacia-Geral da União e das Procuradorias do Distrito Federal e dos estados), criando-se
um dispositivo específico (“art. 40-B”) para prever os
casos de crimes de responsabilidade passíveis de serem praticados por membros do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público,
em consonância com a importância das atividades
exercidas por esses agentes públicos.
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Ademais, deixa-se explícita a possibilidade de
qualquer cidadão trazer notícia de crimes de responsabilidade cometidos pelos agentes julgados pelo
Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso II, da
Constituição Federal, alterando-se a redação do art.
41, da Lei nº 1.079, de 1950.
Trata-se de proposta que preenche lacuna legislativa, no intuito de que todos cidadãos possam acompanhar ativamente as atividades do Conselho Nacional
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, possibilitando-se a investigação e o julgamento
de eventuais desvios cometidos por seus integrantes.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE PRIMEIRA
Do Presidente da República e Ministros de Estado
Art. 1º São crimes de responsabilidade os que
esta lei especifica.
Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de
perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para
o exercício de qualquer função pública, imposta pelo
Senado Federal nos processos contra o Presidente da
República ou Ministros de Estado, contra os Ministros
do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador
Geral da República.
Art. 3º A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado
por crime comum, na justiça ordinária, nos termos das
leis de processo penal.
Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentarem contra a
Constituição Federal, e, especialmente, contra:
I – A existência da União:
II – O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados;
III – O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais:
IV – A segurança interna do país:
V – A probidade na administração;
VI – A lei orçamentária;
VII – A guarda e o legal emprego dos dinheiros
públicos;
VIII – O cumprimento das decisões judiciárias
(Constituição, artigo 89).
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TÍTULO I
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Existência da União
Art. 5º São crimes de responsabilidade contra a
existência política da União:
1 – entreter, direta ou indiretamente, inteligência
com governo estrangeiro, provocando-o a fazer guerra
ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe
assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos
preparativos ou planos de guerra contra a República;
2 – tentar, diretamente e por fatos, submeter a
União ou algum dos Estados ou Territórios a domínio
estrangeiro, ou dela separar qualquer Estado ou porção do território nacional;
3 – cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra,
ou comprometendo-lhe a neutralidade;
4 – revelar negócios políticos ou militares, que
devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da Nação;
5 – auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a
fazer a guerra ou a cometer hostilidade contra a República;
6 – celebrar tratados, convenções ou ajustes que
comprometam a dignidade da Nação;
7 – violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país;
8 – declarar a guerra, salvo os casos de invasão
ou agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem autorização do Congresso Nacional.
9 – não empregar contra o inimigo os meios de
defesa de que poderia dispor;
10 – permitir o Presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem
pelo território do país, ou, por motivo de guerra, nele
permaneçam temporariamente;
11 – violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras.
CAPÍTULO II
Dos Crimes Contra o Livre Exercício
dos Poderes Constitucionais
Art. 6º São crimes de responsabilidade contra o
livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos
poderes constitucionais dos Estados:
1 – tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o
funcionamento de qualquer de suas Câmaras;
2 – usar de violência ou ameaça contra algum
representante da Nação para afastá-lo da Câmara a
que pertença ou para coagí-lo no modo de exercer o
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seu mandato bem como conseguir ou tentar conseguir
o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas
de corrupção;
3 – violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal e das Câmaras Municipais;
4 – permitir que força estrangeira transite pelo
território do país ou nele permaneça quando a isso se
oponha o Congresso Nacional;
5 – opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças;
6 – usar de violência ou ameaça, para constranger juiz, ou jurado, a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer
ato do seu ofício;
7 – praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime neste artigo;
8 – intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios com desobediência às normas
constitucionais.
CAPÍTULO III
Dos Crimes Contra o Exercício dos Direitos
Políticos, Individuais e Sociais
Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o
livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais:
1– impedir por violência, ameaça ou corrupção,
o livre exercício do voto;
2 – obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais;
3 – violar o escrutínio de seção eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração, desvio
ou inutilização do respectivo material;
4 – utilizar o poder federal para impedir a livre
execução da lei eleitoral;
5 – servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar
que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua;
6 – subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social;
7 – incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina;
8 – provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis;
9 – violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do art. 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição;
10 – tomar ou autorizar durante o estado de sítio,
medidas de repressão que excedam os limites estabelecidos na Constituição.

ABRIL 2013

18926 Quarta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23

Abril de 2013

CAPÍTULO IV
Dos Crimes Contra a Segurança Interna do País

CAPÍTULO VI
Dos Crimes Contra a Lei Orçamentária

Art. 8º São crimes contra a segurança interna
do país:
1 – tentar mudar por violência a forma de governo da República;
2 – tentar mudar por violência a Constituição
Federal ou de algum dos Estados, ou lei da União, de
Estado ou Município;
3 – decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no recesso deste, não
havendo comoção interna grave nem fatos que evidenciem estar a mesma a irromper ou não ocorrendo
guerra externa;
4 – praticar ou concorrer para que se perpetre
qualquer dos crimes contra a segurança interna, definidos na legislação penal;
5 – não dar as providências de sua competência
para impedir ou frustrar a execução desses crimes;
6 – ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional;
7 – permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública;
8 – deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e
necessário a sua execução e cumprimento.

Art. 10. São crimes de responsabilidade contra
a lei orçamentária:
1– Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento da República dentro dos primeiros
dois meses de cada sessão legislativa;
2 – Exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas do orçamento;
3 – Realizar o estorno de verbas;
4 – Infringir , patentemente, e de qualquer modo,
dispositivo da lei orçamentária.
5) deixar de ordenar a redução do montante da
dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei,
quando o montante ultrapassar o valor resultante da
aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal;
(Incluído pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em
desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado
Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na
de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
7) deixar de promover ou de ordenar na forma da
lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição
de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição
ou montante estabelecido em lei; (Incluído pela Lei nº
10.028, de 19.10.2000)
8) deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros
e demais encargos, até o encerramento do exercício
financeiro; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
9) ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei,
a realização de operação de crédito com qualquer um
dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma
de novação, refinanciamento ou postergação de dívida
contraída anteriormente; ((Incluído pela Lei nº 10.028,
de 19.10.2000)
10) captar recursos a título de antecipação de
receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador
ainda não tenha ocorrido; (Incluído pela Lei nº 10.028,
de 19.10.2000)
11) ordenar ou autorizar a destinação de recursos
provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou; (Incluído pela
Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
12) realizar ou receber transferência voluntária
em desacordo com limite ou condição estabelecida
em lei. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000)

CAPÍTULO V
Dos Crimes Contra a Probidade na Administração
Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a
probidade na administração:
1 – omitir ou retardar dolosamente a publicação
das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos
do Poder Executivo;
2 – não prestar ao Congresso Nacional dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa,
as contas relativas ao exercício anterior;
3 – não tornar efetiva a responsabilidade dos
seus subordinados, quando manifesta em delitos
funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição;
4 – expedir ordens ou fazer requisição de forma
contrária às disposições expressas da Constituição;
5 – infringir no provimento dos cargos públicos,
as normas legais;
6 – Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagí-lo a proceder ilegalmente,
bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra
forma de corrupção para o mesmo fim;
7 – proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo.
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CAPÍTULO VII
Dos Crimes Contra a Guarda
e Legal Emprego dos Dinheiros Públicos:
Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos:
1 – ordenar despesas não autorizadas por lei
ou sem observânciadas prescrições legais relativas
às mesmas;
2 – Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem
as formalidades legais;
3 – Contrair empréstimo, emitir moeda corrente
ou apólices, ou efetuar operação de crédito sem autorização legal;
4 – alienar imóveis nacionais ou empenhar rendas públicas sem autorização legal;
5 – negligenciar a arrecadação das rendas impostos
e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional.
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PARTE SEGUNDA
PROCESSO E JULGAMENTO
TÍTULO ÚNICO
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
E MINISTROS DE ESTADO
CAPÍTULO I
Da Denúncia

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das
decisões judiciárias:
1 – impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos,
mandados ou decisões do Poder Judiciário;
2 – Recusar o cumprimento das decisões do Poder
Judiciário no que depender do exercício das funções
do Poder Executivo;
3 – deixar de atender a requisição de intervenção
federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal
Superior Eleitoral;
4 – Impedir ou frustrar pagamento determinado
por sentença judiciária.

Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o
Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime
de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.
Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo,
deixado definitivamente o cargo.
Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante e
com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos
documentos que a comprovem, ou da declaração de
impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do
local onde possam ser encontrados, nos crimes de que
haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o
rol das testemunhas, em número de cinco no mínimo.
Art. 17. No processo de crime de responsabilidade,
servirá de escrivão um funcionário da Secretaria da Câmara dos Deputados, ou do Senado, conforme se achar
o mesmo em uma ou outra casa do Congresso Nacional.
Art. 18. As testemunhas arroladas no processo
deverão comparecer para prestar o seu depoimento, e
a Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado por
ordem de quem serão notificadas, tomará as providências legais que se tornarem necessárias legais que se
tornarem necessárias para compelí-las a obediência.

TÍTULO II
Dos Ministros de Estado

CAPÍTULO II
Da Acusação

Art. 13. São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado;
1 – os atos definidos nesta lei, quando por eles
praticados ou ordenados;
2 – os atos previstos nesta lei que os Ministros
assinarem com o Presidente da República ou por ordem deste praticarem;
3 – A falta de comparecimento sem justificação,
perante a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando uma
ou outra casa do Congresso os convocar para pessoalmente, prestarem informações acerca de assunto
previamente determinado;
4 – Não prestarem dentro em trinta dias e sem
motivo justo, a qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional, as informações que ela lhes solicitar por escrito, ou prestarem-nas com falsidade.

Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada
a respectiva proporção, representantes de todos os
partidos para opinar sobre a mesma.
Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior
se reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu
Presidente e relator, emitirá parecer, dentro do prazo de dez dias, sôbre se a denúncia deve ser ou não
julgada objeto de deliberação. Dentro dêsse período
poderá a comissão proceder às diligências que julgar
necessárias ao esclarecimento da denúncia.
§ 1º O parecer da comissão especial será lido no
expediente da sessão da Câmara dos Deputados e publicado integralmente no Diário do Congresso Nacional
e em avulsos, juntamente com a denúncia, devendo
as publicações ser distribuídas a todos os deputados.

CAPÍTULO VIII
Dos Crimes Contra o Cumprimento
das Decisões Judiciárias;
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§ 2º Quarenta e oito horas após a publicação oficial do parecer da Comissão especial, será o mesmo
incluído, em primeiro lugar, na ordem do dia da Câmara
dos Deputados, para uma discussão única.
Art. 21. Cinco representantes de cada partido
poderão falar, durante uma hora, sobre o parecer, ressalvado ao relator da comissão especial o direito de
responder a cada um.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer, e submetido o mesmo a votação nominal, será a denúncia, com os
documentos que a instruam, arquivada, se não fôr considerada objeto de deliberação. No caso contrário, será
remetida por cópia autêntica ao denunciado, que terá o
prazo de vinte dias para contestá-la e indicar os meios de
prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado.
§ 1º Findo esse prazo e com ou sem a contestação, a comissão especial determinará as diligências
requeridas, ou que julgar convenientes, e realizará as
sessões necessárias para a tomada do depoimento
das testemunhas de ambas as partes, podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderá assistir
pessoalmente, ou por seu procurador, a tôdas as audiências e diligências realizadas pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas e requerendo
a reinquirição ou acareação das mesmas.
§ 2º Findas essas diligências, a comissão especial proferirá, no prazo de dez dias, parecer sôbre a
procedência ou improcedência da denúncia.
§ 3º Publicado e distribuído esse parecer na forma
do § 1º do art. 20, será o mesmo, incluído na ordem do
dia da sessão imediata para ser submetido a duas discussões, com o interregno de 48 horas entre uma e outra.
§ 4º Nas discussões do parecer sôbre a procedência ou improcedência da denúncia, cada representante de partido poderá falar uma só vez e durante uma
hora, ficando as questões de ordem subordinadas ao
disposto no § 2º do art. 20.
Art. 23. Encerrada a discussão do parecer, será
o mesmo submetido a votação nominal, não sendo
permitidas, então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação.
§ 1º Se da aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a
acusação pela Câmara dos Deputados.
§ 2º Decretada a acusação, será o denunciado
intimado imediatamente pela Mesa da Câmara dos
Deputados, por intermédio do 1º Secretário.
§ 3º Se o denunciado estiver ausente do Distrito
Federal, a sua intimação será solicitada pela Mesa da
Câmara dos Deputados, ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado em que êle se encontrar.

25

Abril de 2013

§ 4º A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de três membros para acompanhar o julgamento do acusado.
§ 5º São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da República, ou de Ministro
de Estado, a suspensão do exercício das funções do
acusado e da metade do subsídio ou do vencimento,
até sentença final.
§ 6º Conforme se trate da acusação de crime comum ou de responsabilidade, o processo será enviado
ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal.
CAPÍTULO III
Do Julgamento
Art. 24. Recebido no Senado o decreto de acusação com o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado o libelo pela comissão acusadora,
remeterá o Presidente cópia de tudo ao acusado, que,
na mesma ocasião e nos termos dos parágrafos 2º e
3º do art. 23, será notificado para comparecer em dia
prefixado perante o Senado.
Parágrafo único. Ao Presidente do Supremo Tribunal Federal enviar-se-á o processo em original, com
a comunicação do dia designado para o julgamento.
Art. 25. O acusado comparecerá, por si ou pêlos seus advogados, podendo, ainda, oferecer novos
meios de prova.
Art. 26. No caso de revelia, marcará o Presidente
novo dia para o julgamento e nomeará para a defesa
do acusado um advogado, a quem se facultará o exame de todas as peças de acusação.
Art. 27. No dia aprazado para o julgamento, presentes o acusado, seus advogados, ou o defensor
nomeado a sua revelia, e a comissão acusadora, o
Presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo a
sessão, mandará ler o processo preparatório o libelo
e os artigos de defesa; em seguida inquirirá as testemunhas, que deverão depor publicamente e fora da
presença umas das outras.
Art. 28. Qualquer membro da Comissão acusadora ou do Senado, e bem assim o acusado ou seus
advogados, poderão requerer que se façam às testemunhas perguntas que julgarem necessárias.
Parágrafo único. A Comissão acusadora, ou o
acusado ou seus advogados, poderão contestar ou
argüir as testemunhas sem contudo interrompê-las e
requerer a acareação.
Art. 29. Realizar-se-á a seguir o debate verbal
entre a comissão acusadora e o acusado ou os seus
advogados pelo prazo que o Presidente fixar e que
não poderá exceder de duas horas.
Art. 30. Findos os debates orais e retiradas as partes, abrir-se-á discussão sobre o objeto da acusação.
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Art. 31. Encerrada a discussão o Presidente do
Supremo Tribunal Federal fará relatório resumido da
denúncia e das provas da acusação e da defesa e submeterá a votação nominal dos senadores o julgamento.
Art. 32. Se o julgamento for absolutório produzirá
desde logo, todos os efeitos a favor do acusado.
Art. 33. No caso de condenação, o Senado por
iniciativa do presidente fixará o prazo de inabilitação do
condenado para o exercício de qualquer função pública;
e no caso de haver crime comum deliberará ainda sobre
se o Presidente o deverá submeter à justiça ordinária,
independentemente da ação de qualquer interessado.
Art. 34. Proferida a sentença condenatória, o acusado estará, ipso facto destituído do cargo.
Art. 35. A resolução do Senado constará de sentença que será lavrada, nos autos do processo, pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal, assinada pêlos senadores que funcionarem como juizes, transcrita
na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário
Oficial e no Diário do Congresso Nacional.
Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do
processo de responsabilidade do Presidente da República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou senador;
a) que tiver parentesco consangüíneo ou afim,
com o acusado, em linha reta; em linha colateral, os
irmãos cunhados, enquanto durar o cunhado, e os
primos co-irmãos;
b) que, como testemunha do processo tiver deposto de ciência própria.
Art. 37. O congresso Nacional deverá ser convocado, extraordinariamente, pelo terço de uma de suas
câmaras, caso a sessão legislativa se encerre sem
que se tenha ultimado o julgamento do Presidente
da República ou de Ministro de Estado, bem como no
caso de ser necessário o início imediato do processo.
Art. 38. No processo e julgamento do Presidente
da República e dos Ministros de Estado, serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, como o Código de
Processo Penal.
PARTE TERCEIRA
TÍTULO I
CAPÍTULO I
Dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
Art. 39. São crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:
1– altera, por qualquer forma, exceto por via de
recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do
Tribunal;
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2 – proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa;
3 – ser patentemente desidioso no cumprimento
dos deveres do cargo:
4 – ser patentemente desidioso no cumprimento
dos deveres do cargo;
5 – proceder de modo incompatível com a honra
dignidade e decôro de suas funções.
Art. 39-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Presidente do Supremo Tribunal Federal
ou de seu substituto quando no exercício da Presidência, as condutas previstas no art. 10 desta Lei, quando
por eles ordenadas ou praticadas. (Incluído pela Lei nº
10.028, de 19.10.2000)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos Presidentes, e respectivos substitutos quando
no exercício da Presidência, dos Tribunais Superiores,
dos Tribunais de Contas, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais de Justiça e de Alçada dos Estados e do Distrito Federal, e
aos Juízes Diretores de Foro ou função equivalente
no primeiro grau de jurisdição. (Incluído pela Lei nº
10.028, de 19.10.2000)
CAPÍTULO II
Do Procurador Geral da República
Art. 40. São crimes de responsabilidade do Procurador Geral da República:
1 – emitir parecer, quando, por lei, seja suspeito
na causa;
2 – recusar-se a prática de ato que lhe incumba;
3 – ser patentemente desidioso no cumprimento
de suas atribuições;
4 – proceder de modo incompatível com a dignidade e o decôro do cargo.
Art. 40-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República, ou
de seu substituto quando no exercício da chefia do
Ministério Público da União, as condutas previstas no
art. 10 desta Lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se:
(Incluído pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
I – ao Advogado-Geral da União; (Incluído pela
Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
II – aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral
e Militar, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais
dos Estados e do Distrito Federal, e aos membros do
Ministério Público da União e dos Estados, da Advocacia-Geral da União, das Procuradorias dos Estados e
do Distrito Federal, quando no exercício de função de
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chefia das unidades regionais ou locais das respectivas
instituições. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
TÍTULO II
Do Processo e Julgamento
CAPÍTULO I
Da Denúncia
Art. 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e o Procurador Geral da República, pêlos crimes
de responsabilidade que cometerem (artigos 39 e 40).
Art. 41-A. Respeitada a prerrogativa de foro que
assiste às autoridades a que se referem o parágrafo
único do art. 39-A e o inciso II do parágrafo único do
art. 40-A, as ações penais contra elas ajuizadas pela
prática dos crimes de responsabilidade previstos no art.
10 desta Lei serão processadas e julgadas de acordo
com o rito instituído pela Lei no 8.038, de 28 de maio
de 1990, permitido, a todo cidadão, o oferecimento da
denúncia. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000)
Art. 42. A denúncia só poderá ser recebida se
o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado
definitivamente o cargo.
Art. 43. A denúncia, assinada pelo denunciante
com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos
documentos que a comprovem ou da declaração de
impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do
local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que
haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o
rol das testemunhas, em número de cinco, no mínimo.
Art. 44. Recebida a denúncia pela Mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e
despachada a uma comissão especial, eleita para
opinar sobre a mesma.
Art. 45. A comissão a que alude o artigo anterior,
reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de eleger o
seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10
dias sobre se a denúncia deve ser, ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias.
Art. 46. O parecer da comissão, com a denúncia
e os documentos que a instruírem, será lido no expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do
Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser
distribuídos entre os senadores, e dado para ordem
do dia da sessão seguinte.
Art. 47. O parecer será submetido a uma só discussão, e a votação nominal considerando-se aprovado
se reunir a maioria simples de votos.
Art. 48. Se o Senado resolver que a denúncia
não deve constituir objeto de deliberação, serão os
papeis arquivados.
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Art. 49. Se a denúncia for considerada objeto
de deliberação, a Mesa remeterá cópia de tudo ao
denunciado, para responder à acusação no prazo
de 10 dias.
Art. 50. Se o denunciado estiver fora do Distrito
Federal, a cópia lhe será entregue pelo Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado em que se achar. Caso
se ache fora do país ou em lugar incerto e não sabido,
o que será verificado pelo 1º Secretário do Senado,
a intimação farse-á por edital, publicado no Diário do
Congresso Nacional, com a antecedência de 60 dias,
aos quais se acrescerá, em comparecendo o denunciado, o prazo do art. 49.
Art. 51. Findo o prazo para a resposta do denunciado, seja esta recebida, ou não, a comissão dará
parecer, dentro de dez dias, sobre a procedência ou
improcedência da acusação.
Art. 52. Perante a comissão, o denunciante e o
denunciado poderão comparecer pessoalmente ou
por procurador, assistir a todos os atos e diligências
por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a sua acareação. Para esse efeito,
a comissão dará aos interessados conhecimento das
suas reuniões e das diligências a que deva proceder,
com a indicação de lugar, dia e hora.
Art. 53. Findas as diligências, a comissão emitirá
sobre o seu parecer, que será publicado e distribuído,
com todas as peças que o instruírem e dado para ordem do dia 48 horas, no mínimo, depois da distribuição.
Art. 54. Esse parecer terá uma só discussão e
considerar-se-á aprovado se, em votação nominal,
reunir a maioria simples dos votos.
Art. 55. Se o Senado entender que não procede
a acusação, serão os papeis arquivados. Caso decida
o contrário, a Mesa dará imediato conhecimento dessa
decisão ao Supremo Tribunal Federal, ao Presidente
da República, ao denunciante e ao denunciado.
Art. 56. Se o denunciado não estiver no Distrito
Federal, a decisão ser-lhe-á comunicada a requisição
da Mesa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado onde se achar. Se estiver fora do país ou em
lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo
1º Secretário do Senado, far-se-á a intimação mediante edital pelo Diário do Congresso Nacional , com a
antecedência de 60 dias.
Art. 57. A decisão produzirá desde a data da sua
intimação os seguintes efeitos, contra o denunciado:
a) ficar suspenso do exercício das suas funções
até sentença final;
b) ficar sujeito a acusação criminal;
c) perder, até sentença final, um terço dos vencimentos, que lhe será pago no caso de absolvição.
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CAPÍTULO II
Da Acusação e da Defesa
Art. 58. Intimado o denunciante ou o seu procurador
da decisão a que aludem os três últimos artigos, ser-lhe-á dada vista do processo, na Secretaria do Senado,
para, dentro de 48 horas, oferecer o libelo acusatório
e o rol das testemunhas. Em seguida abrir-se-á vista
ao denunciado ou ao seu defensor, pelo mesmo prazo
para oferecer a contrariedade e o rol das testemunhas.
Art. 59. Decorridos esses prazos, com o libelo e
a contrariedade ou sem eles, serão os autos remetidos, em original, ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal, ou ao seu substituto legal, quando seja ele o
denunciado, comunicando-se-lhe o dia designado para
o julgamento e convidando-o para presidir a sessão.
Art. 60. O denunciante e o acusado serão notificados pela forma estabelecida no art. 56. para assistirem
ao julgamento, devendo as testemunhas ser, por um magistrado, intimadas a comparecer a requisição da Mesa.
Parágrafo único. Entre a notificação e o julgamento
deverá mediar o prazo mínimo de 10 dias.
Art. 61. No dia e hora marcados para o julgamento,
o Senado reunir-se-á, sob a presidência do Presidente
do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto legal.
Verificada a presença de número legal de senadores,
será aberta a sessão e feita a chamada das partes,
acusador e acusado, que poderão comparecer pessoalmente ou pêlos seus procuradores.
Art. 62. A revelia do acusador não importará transferência do julgamento, nem perempção da acusação.
§ 1º A revelia do acusado determinará o adiamento
de julgamento, para o qual o Presidente designará novo
dia, nomeando um advogado para defender o revel.
§ 2º Ao defensor nomeado será, facultado o exame de tôdas as peças do processo.
Art. 63. No dia definitivamente aprazado para o julgamento, verificado o número legal de senadores será
aberta a sessão e facultado o ingresso às partes ou aos
seus procuradores. Serão juizes todos os senadores presentes, com exceção dos impedidos nos termos do art. 36.
Parágrafo único. O impedimento poderá ser oposto
pelo acusador ou pelo acusado e invocado por qualquer senador.
Art. 64. Constituído o Senado em Tribunal de julgamento, o Presidente mandará ler o processo e, em
seguida, inquirirá publicamente as testemunhas, fora
da presença umas das outras.
Art. 65. O acusador e o acusado, ou os seus procuradores, poderão reinquirir as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las e requerer a sua acareação
sejam feitas as perguntas que julgar necessárias.
Art. 66. Finda a inquirição, haverá debate oral,
facultadas a réplica e a tréplica entre o acusador e
o acusado, pelo prazo que o Presidente determinar,
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Parágrafo único. Ultimado o debate, retirar-se-ão
partes do recinto da sessão e abrir-se-á uma discussão
única entre os senadores sobre o objeto da acusação.
Art. 67. Encerrada a discussão, fará o Presidente
um relatório resumido dos fundamentos da acusação
e da defesa, bem como das respectivas provas, submetendo em seguida o caso a julgamento.
CAPÍTULO III
Da Sentença
Art. 68. O julgamento será feito, em votação nominal
pêlos senadores desimpedidos que responderão “sim”
ou “não” à seguinte pergunta enunciada pelo Presidente:
“Cometeu o acusado F. o crime que lhe é imputado e
deve ser condenado à perda do seu cargo?”
Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver, pelo menos, dois terços dos votos dos senadores
presentes, o Presidente fará nova consulta ao plenário
sobre o tempo não excedente de cinco anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o
exercício de qualquer função pública.
Art. 69. De acordo com a decisão do Senado, o
Presidente lavrará nos autos, a sentença que será assinada por ele e pêlos senadores, que tiverem tomado
parte no julgamento, e transcrita na ata.
Art. 70. No caso de condenação, fica o acusado
desde logo destituído do seu cargo. Se a sentença for
absolutória, produzirá a imediata reabilitação do acusado, que voltará ao exercício do cargo, com direito
à parte dos vencimentos de que tenha sido privado.
Art. 71. Da sentença, dar-se-á imediato conhecimento ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao acusado.
Art. 72. Se no dia do encerramento do Congresso
Nacional não estiver concluído o processo ou julgamento de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou do
Procurador Geral da República, deverá ele ser convocado extraordinariamente pelo terço do Senado Federal.
Art. 73 No processo e julgamento de Ministro do
Supremo Tribunal, ou do Procurador Geral da República
serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem
aplicáveis, o Regimento Interno do Senado Federal e
o Código de Processo Penal.
PARTE QUARTA
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
Dos Governadores e Secretários dos Estados
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade
dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos
como crimes nesta lei.
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CAPÍTULO II
Da Denúncia, Acusação e Julgamento
Art. 75. É permitido a todo cidadão denunciar
o Governador perante a Assembléia Legislativa, por
crime de responsabilidade.
Art. 76.A denúncia assinada pelo denunciante e
com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos
documentos que a comprovem, ou da declaração de
impossibilidade de apresentá-los com a indicação do
local em que possam ser encontrados. Nos crimes de
que houver prova testemunhal, conterão rol das testemunhas, em número de cinco pelo menos.
Parágrafo único. Não será recebida a denúncia
depois que o Governador, por qualquer motivo, houver
deixado definitivamente o cargo.
Art. 77. Apresentada a denúncia e julgada objeto
de deliberação, se a Assembléia Legislativa por maioria
absoluta, decretar a procedência da acusação, será o
Governador imediatamente suspenso de suas funções.
Art. 78. O Governador será julgado nos crimes de
responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado, senão à
perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, para
o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo
da ação da justiça comum.
§ 1º Quando o tribunal de julgamento fôr de jurisdição mista, serão iguais, pelo número, os representantes
dos órgãos que o integrarem, excluído o Presidente,
que será o Presidente do Tribunal de Justiça.
§ 2º Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação pelo voto de dois têrços dos
membros de que se compuser o tribunal de julgamento.
§ 3º Nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade
dos Governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal
composto de cinco membros do Legislativo e de cinco
desembargadores, sob a presidência do Presidente do
Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso
de empate. A escolha desse Tribunal será feita – a dos
membros do legislativo, mediante eleição pela Assembléia: a dos desembargadores, mediante sorteio.
§ 4º Êsses atos deverão ser executados dentro em
cinco dias contados da data em que a Assembléia enviar
ao Presidente do Tribunal de Justiça os autos do processo, depois de decretada a procedência da acusação.
Art. 79. No processo e julgamento do Governador
serão subsidiários desta lei naquilo em que lhe forem aplicáveis, assim o regimento interno da Assembléia Legislativa e
do Tribunal de Justiça, como o Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Os Secretários de Estado, nos
crimes conexos com os dos governadores, serão sujeitos ao mesmo processo e julgamento.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 80. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é tribunal de pronuncia e o Senado
Federal, tribunal de julgamento; nos crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
e do Procurador Geral da República, o Senado Federal
é, simultaneamente, tribunal de pronuncia e julgamento.
Parágrafo único. O Senado Federal, na apuração
e julgamento dos crimes de responsabilidade funciona
sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal,
e só proferirá sentença condenatória pelo voto de dois
terços dos seus membros.
Art. 81 A declaração de procedência da acusação
nos crimes de responsabilidade só poderá ser decretada pela maioria absoluta da Câmara que a preferir.
Art. 82. Não poderá exceder de cento e vinte
dias, contados da data da declaração da procedência
da acusação, o prazo para o processo e julgamento
dos crimes definidos nesta lei.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1950; 129º da Independência e 62º da República. – EURICO GASPAR
DUTRA – Honório Monteiro – Sylvic de Noronha
– Canrobert P. da Costa – Raul Fernandes – Guilherme da Silveira – João Valdetaro de Amorim e
Mello – Daniel de Carvalho – Clemente Mariani –
Armando Trompowsky.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 128, DE 2013
Acrescenta o inciso V ao §1º do art. 8º da Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto
de 2001, que estabelece critério para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela
União da dívida pública mobiliária e outras
que especifica de responsabilidade dos Municípios, para excepcionalizar do limite fiscal
operações destinadas a investimentos, sob
as condições que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 8º da Medida Provisória nº
2.185-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso V:
“Art.8º.............................................................
§1º..................................................................
V – as operações de crédito contratadas junto
a organismos multilaterais de crédito ou instituições oficiais federais de credito ou de fomento
destinadas a investimentos em infraestrutura,
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saneamento ambiental, habitação, transporte
e mobilidade urbana, desde que:
a) previamente incluídas em Termos de Revisão do Programa de Ajuste Fiscal do Município
tomador com a União; e
b) condicionadas à ampliação do limite fiscal
em razão de cumprimento de metas relativas
à dívida financeira em trajetória descendente
estabelecida no referido Programa.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É fato reconhecido que a União concentra grande parte dos recursos arrecadados sob a forma de
impostos e contribuições no País.
Nos últimos anos, com a desaceleração do crescimento econômico e as medidas anticíclicas adotadas
pelo governo federal, os municípios têm enfrentado
uma situação crítica, na medida em que suas receitas
encontram-se diminuídas e, por isso, eles não dispõem
dos meios necessários ao atendimento das demandas
prementes de suas populações.
Os refinanciamentos realizados sob a égide da
Medida Provisória nº 2.185, de 2001, contribuíram inquestionavelmente para aliviar os encargos financeiros
de dívidas herdadas de um longo período com elevadas taxas de inflação e de juros extremamente altos.
Desde 2005, inicialmente com a Lei nº 11.131, e
posteriormente com a Lei nº 12.348, de 2010, e a Lei
nº 12.462, de 2011, alterações têm sido promovidas
pelo Poder Executivo Federal nas condições do ajuste
fiscal no âmbito dos municípios, mediante a exclusão
de modalidades de operações de crédito, nas condições que especifica.
Todavia, outros benefícios conferidos aos estados
não têm sido estendidos aos municípios submetidos
à mesma lógica que norteou e norteia a concepção
do ajuste fiscal.
Cito como exemplo o caso recente, a partir de fins
de 2012, quando o Ministério da Fazenda implementou
uma série de termos de revisões do programa de ajuste
fiscal (PAF) dos estados, garantido-lhes a ampliação
do limite de endividamento em razão do cumprimento
de metas relativas à dívida financeira na trajetória descendente estabelecida nos respectivos PAFs.
A presente proposição legislativa tem por objetivo principal oferecer ao exame dos ilustres pares uma
medida que confere tratamento isonômico aos entes
federativos pela União. Isto é, conferir aos municípios
submetidos ao programa de ajuste fiscal acordado com

ABRIL18933
2013

Quarta-feira 17

o governo federal o mesmo tratamento que tem sido
dispensado aos estados.
Por isso proponho a exclusão das mencionadas
operações de crédito dos limites fiscais de endividamento, desde que previamente acordada em termos de
revisão do respectivo PAF do município com a União e
o ente subnacional esteja cumprindo as metas fiscais
com trajetórias de dívidas anteriormente ajustadas no
bojo da MP nº 2.185-35, de 2001.
A par do justo tratamento isonômico, deve-se reconhecer que o momento em que vivemos, com efeitos negativos da crise financeira internacional sobre
nossa economia, especialmente no baixo crescimento
do PIB em 2012 e com taxas de inflação próximas do
teto da meta, exige a atuação do Estado de forma anticíclica peremptória. Ou seja, viabilizando o aumento
da demanda agregada, particularmente com os investimentos em infraestrutura, na medida em que eles
expandem ou evitam a queda do nível de emprego e
renda e, ao mesmo tempo, preparam a economia do
País para nova fase expansionista.
Por esses motivos, submeto o presente projeto
de lei ao exame desta Casa, na expectativa de sua
aprovação.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.185-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Estabelece critérios para a consolidação, a
assunção e o refinanciamento, pela União, da
dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Municípios.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................
Art. 8o O contrato de refinanciamento de dívidas
deverá prever que o Município:
I – somente poderá emitir novos títulos da dívida
pública mobiliária municipal interna ou externa, após a
integral liquidação da dívida objeto do refinanciamento
previsto nesta Medida Provisória; e
II – somente poderá contrair novas dívidas, inclusive operações de Antecipação de Receita Orçamentária, se a dívida financeira total do Município for
inferior à sua RLR anual.
Parágrafo único. Excluem-se das vedações a
que se refere o inciso II:
I – a contratação de operações de crédito instituídas por programas federais, destinadas à moderni-
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zação e ao aparelhamento da máquina administrativa
dos Municípios;
II – os empréstimos ou financiamentos junto a
organismos financeiros multilaterais e a instituições de
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros,
que tenham avaliação positiva da agência financiadora,
e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, desde que contratados dentro do
prazo de três anos contados de 30 de junho de 1999
e destinados exclusivamente à complementação de
programas em andamento.(Vide Medida Provisória nº
75, de 24.10.2002) (Vide Medida Provisória nº 94, de
26.12.2002) (Vide Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 1o Excluem-se das vedações a que se refere
o inciso II do caput deste artigo: (Redação dada pela
Lei nº 11.131, de 2005)
I – a contratação de operações de crédito instituídas por programas federais, destinadas à modernização e ao aparelhamento da máquina administrativa
dos Municípios; (Redação dada pela Lei nº 11.131,
de 2005)
II – os empréstimos ou financiamentos em organismos financeiros multilaterais e em instituições de
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros
que tenham avaliação positiva da agência financiadora,
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES e na Caixa Econômica Federal, desde que contratados dentro do prazo de 7 (sete) anos
contados de 30 de junho de 1999 e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento; e (Redação dada pela Lei nº 11.131, de 2005)
II – os empréstimos ou financiamentos em organismos financeiros multilaterais e em instituições de
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros
que tenham avaliação positiva da agência financiadora,
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES e na Caixa Econômica Federal, desde
que contratados no prazo de 9 (nove) anos contados
a partir de 30 de junho de 1999 e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento; (Redação dada pela Lei nº 11.452, de 2007)
II – os empréstimos ou financiamentos em organismos financeiros multilaterais e em instituições
de fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros que tenham avaliação positiva da agência financiadora, no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES e na Caixa Econômica
Federal, desde que contratados no prazo de 2 (dois)
anos contado a partir da publicação da Lei de conversão da Medida Provisória no 445, de 6 de novembro
de 2008, e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento; (Redação dada
pela Lei nº 11.922, de 2009)
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II – os empréstimos ou financiamentos tomados
perante organismos financeiros multilaterais e instituições de fomento e cooperação ligadas a governos
estrangeiros, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica
Federal, que tenham avaliação positiva da agência financiadora, e desde que contratados no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da publicação da Lei de
conversão da Medida Provisória no 527, de 18 de março
de 2011, e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento; (Redação dada pela
Lei nº 12.462, de 2011) (Vide Lei nº 12.462, de 2011)
III – as operações de crédito destinadas à implantação de projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de
Iluminação Pública Eficiente – Reluz. (Incluído pela Lei
nº 11.131, de 2005)
IV – as operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da
Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho
Monetário Nacional. (Incluído pela Medida Provisória
nº 496, de 2010).
IV – as operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa
do Mundo Fifa 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário
Nacional; (Redação dada pela Lei nº 12.348, de 2010)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.348, de
2010)
§ 2o Os efeitos da exclusão a que se refere o
inciso III do § 1o deste artigo retroagem a 29 de junho
de 2000. (Incluído pela Lei nº 11.131, de 2005)
(À Comissão de Assuntos Econômicos, em
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2013
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a fim de que as compras feitas pela
Administração Pública atendam os requisitos de ergonomia, segurança e proteção
à saúde para o uso do bem, o qual deverá
ser atestado por órgãos ou profissionais
especializados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 15. ..........................................................
........................................................................
§ 7º ................................................................
........................................................................
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IV – o atendimento dos requisitos de ergonomia, segurança e proteção à saúde para o uso
do bem, atestado por órgãos ou profissionais
especializados.” (NR)
“Art. 30. ..........................................................
........................................................................
IV – prova de atendimento de requisitos previstos no inciso IV do § 7º do art. 15 e em lei
especial, quando for o caso”
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública, não obstante ser bastante detalhista em muitos
aspectos, não fixa exigências expressas de requisitos
de ergonomia, segurança e proteção à saúde para
os usuários dos bens adquiridos pelo Poder Público.
Temos como exemplo marcante dessa omissão
a aquisição de mobiliário para os servidores públicos,
tais como cadeiras e mesas que não são adequadas,
quanto ao aspecto ergonômico, para o uso prolongado
em uma jornada diária de trabalho, que se acumula ao
longo dos anos, resultando em sérios problemas de
saúde, destacando-se moléstias da coluna vertebral
e consequentes males neuromusculares.
Também há os equipamentos que funcionam
com níveis de barulho acima do aceitável, podendo
provocar surdez se o servidor permanecer no ambiente
onde estejam em uso por um tempo prolongado. Como
exemplo, aparelho de ar-condicionado.
Pretendemos, assim, contribuir para a solução
desses problemas, mediante a inclusão de norma legal na Lei nº 8.666, de 1993 – Lei de Licitações – para
obrigar à administração pública exigir dos participantes
da licitação para a compra de bens que seja observado
o atendimento dos requisitos de ergonomia, segurança
e proteção à saúde para o uso do bem, atestado por
órgãos ou profissionais especializados.
Ademais, propomos a inclusão, entre a documentação de qualificação técnica a ser exigida do interessado em participar da licitação, prova do atendimento daqueles mencionados requisitos para a compra de bens.
Com essa medida, entendemos que haverá menor número de pessoas que recorrerão a serviços de
saúde para se tratar de males decorrentes de equipamentos prejudiciais ao bem estar físico de servidores
públicos e usuários de serviços públicos.
Por todo o exposto, acreditamos que o nosso
projeto, se aprovado, resultará em benefício dos ser-
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vidores públicos e usuários dos serviços prestados
pelo Poder Público, devendo ter, por essa razão, boa
acolhida pelos Pares.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Mensagem de veto
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (Regulamento) (Regulamento) (Vigência)
I – atender ao princípio da padronização, que
imponha compatibilidade de especificações técnicas
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;
II – ser processadas através de sistema de registro de preços;
III – submeter-se às condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor privado;
IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do
mercado, visando economicidade;
V – balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na
imprensa oficial.
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades
regionais, observadas as seguintes condições:
I – seleção feita mediante concorrência;
II – estipulação prévia do sistema de controle e
atualização dos preços registrados;
III – validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.
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§ 5o O sistema de controle originado no quadro
geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.
§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão
de incompatibilidade desse com o preço vigente no
mercado.
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II – a definição das unidades e das quantidades
a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas
de estimação;
III – as condições de guarda e armazenamento
que não permitam a deterioração do material.
§ 8o O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para
a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.
....................................................................................
Art. 30. A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:
I – registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
II – comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;
III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante,
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV – prova de atendimento de requisitos previstos
em lei especial, quando for o caso.
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso
II do “caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I – capacitação técnico-profissional: comprovação
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de respon-
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sabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de
valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior,
serão definidas no instrumento convocatório. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de
aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou
de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal
técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas
mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de
localização prévia.
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
I – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de
grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a
Administração exigir dos licitantes a metodologia de
execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade
técnica aquela que envolva alta especialização, como
fator de extrema relevância para garantir a execução
do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos
essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para
fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão
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participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Minha operosa Presidenta, gostaria
de me inscrever para falar pela Liderança da Minoria,
mas eu vou arriscar: eu vou deixar para falar depois
da Ordem do Dia. É um risco. É um risco, porque há
dois ou três projetos. O Paulo Paim sabe disso e está
acenando com a cabeça. É um risco, mas eu vou correr
esse risco, porque, se eu falar agora, eu tenho cinco
minutos, e não vai dar para falar o que quero.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Perfeito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E,
como depois da Ordem do Dia eu tenho 20 minutos,
eu vou arriscar. É um jogo. Eu vou tentar jogar. Vamos
ver se vai dar certo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª, Senador Mário Couto, está inscrito para
falar pela Liderança da Minoria, após a Ordem do Dia,
que é o seu desejo.
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem revisão da oradora.) – Solicito a minha inscrição em período de comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrita.
Eu convido o Senador Paulo Paim e, em seguida,
V. Exª e o Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo princípio
do Regimento Interno.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim; em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, o dia de hoje será daqueles que marcam a história do povo do nosso País,
porque tudo indica que votaremos hoje o Estatuto da
Juventude. Digo que ainda continuam dois pontos po-
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lêmicos: a questão da meia-entrada e da meia-passagem. Tentaremos construir o acordo, ainda, até o último
minuto; senão, vai a voto, e cada um votará com a sua
consciência. O importante é votar. Há momentos na
vida em que precisamos votar.
V. Exª tem uma emenda, e o Senador Ciro Nogueira tem outra, que trata de dois temas relacionados
a estas duas questões: meia-entrada nos espetáculos
e meia-passagem, para que se assemelhe ao que
existe hoje para o idoso a situação dos chamados jovens carentes, cuja renda familiar não ultrapassar dois
salários mínimos. Mas, assim mesmo, não há ainda
o entendimento.
Como tentarei buscar o acordo até o último momento, senão vamos ao voto, vou falar de outro tema.
Primeiro, Senadora Ana Amália, quero falar de
um tema a que V. Exª também tem dedicado grande
parte da sua atividade. Por isso, registro aqui a chamada Carta de Candiota, que vai na linha do apoio ao
carvão mineral.
A Câmara de Vereadores de Candiota, no nosso Rio Grande, propôs audiência pública no
sentido de manter e ampliar a mobilização em
prol da inclusão do carvão mineral nos leilões
de energia do Governo Federal como solução
ambientalmente sustentável, economicamente
viável e socialmente justa.
Lideranças políticas, empresariais, sindicais,
organizações da sociedade civil, Parlamentares, os três Senadores gaúchos e lideranças
comunitárias da região da Campanha Gaúcha
e Faixa de Fronteira, Baixo Jacuí e Carbonífera de Santa Catarina, estiveram na audiência do dia 06 de março e apresentaram seus
argumentos.
São eles:
– a necessidade de diversificação da matriz
energética nacional;
– a segurança ao sistema a partir da geração
térmica a base de carvão mineral;
– a retomada do crescimento do Brasil através
do investimento em novos projetos de geração térmica;
–��������������������������������������������
o carvão mineral sendo um indutor de desenvolvimento regional, envolve diretamente 50 mil
pessoas na sua cadeia produtiva, através das
minas de carvão, usinas termelétricas, ferrovias e transporte rodoviário, sendo estratégico
para alavancar o desenvolvimento social – repito – e econômico das regiões carboníferas;
– o carvão nacional participa somente com
cerca de 2% na matriz energética primária do
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Brasil e com 1,6 % na matriz de geração de
energia elétrica;
–�������������������������������������������
a energia���������������������������������
elétrica������������������������
a carvão mineral é competitiva com as demais fontes térmicas, sendo
uma energia firme que independe de condições
climáticas ou matéria-prima importada;
– com as novas tecnologias existentes já é
possível reduzir os impactos ambientais com
melhor produtividade;
– o Rio Grande do Sul está com a sua capacidade de geração de energia no limite mínimo exigido.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Srª Presidenta, os participantes da audiência pública��������
se comprometeram, por exemplo, a:
– manter a união dos Municípios detentores
e dependentes do carvão em defesa dessa
matéria-prima;
– realizar audiências por parte dos Municípios,
públicas ou não, que defendem o carvão mineral, para que sejam retiradas cartas como esta,
que reforcem a nossa defesa desse minério;
– incluir este tema nos debates nos Municípios localizados principalmente nas faixas de
fronteira;
– encaminhar esta carta e aquelas oriundas
dos demais Municípios para: Presidência da
República, Ministério de Minas e Energia, ONS,
EPE, Câmaras Federais e Estaduais, Senado
Federal – por isso, os três Senadores são porta-vozes também desta carta – Aneel e demais
órgãos relacionados.
Considero, senhoras e senhores, que medidas
como essa são acertadas, e renovamos aqui o nosso
apoio a esta luta.
O segundo registro, Srª Presidenta, se refere,
mais uma vez, a um tema que tanto eu como V. Exª
também temos tratado.
Srª Presidenta, o assunto que me traz neste momento à tribuna já foi amplamente falado por mim e
pelos Senadores não só do Rio Grande, mas também
de outros Estados. No entanto, a pedido do setor, retorno ao tema, pois é, sem dúvida, muito importante
e urgente para toda a nossa gente.
Quero destacar novamente a falta de defensores
públicos nas comarcas brasileiras. Esse tema, inclusive, foi pontuado recentemente no sistema de telecomunicação – mídia, televisão, jornal, rádio –, em nível
nacional, ressaltando a falta dos defensores.
O Mapa da Defensoria Pública no Brasil, lançado
no mês passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica
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Aplicada (Ipea), aponta que não há defensores públicos
em 72% das comarcas do Brasil. Ou seja, a Defensoria
Pública só está presente em 754 das 2.680 comarcas
distribuídas em todo o País.
Na correspondência que recebi da Associação
Nacional dos Defensores Públicos, foi assinalado que
essa pesquisa é inédita e que, segundo ela, dos 8.489
cargos de defensor público criados no Brasil, apenas
5.054 estão providos, pouco mais de 50%.
Srª Presidenta, falamos inúmeras vezes, da tribuna, sobre esse tema; falamos outra vez hoje, porque
aqui queremos destacar outro aspecto importante,
revelado nesse estudo da pesquisa do Ipea: a discrepância dos investimentos no nosso sistema de Justiça.
Os Estados contam com 11.835 magistrados,
9.963 membros do Ministério Público e 5.054 defensores públicos, praticamente a metade, ou melhor, menos
que a metade. Traduzindo, pode-se dizer que, na grande
maioria das comarcas brasileiras, a população conta
apenas com o Estado-juiz e com o Estado-acusação,
mas não conta com o Estado-defensor, que é o papel
que esses defensores públicos exercem.
Justamente os que mais precisam da defesa
são aqueles que não podem contratar um advogado
particular, ou seja, a grande maioria da nossa população. Acabam, assim, prejudicados com essa diferença
acentuada no investimento em justiça no momento do
julgamento. Existe quem acusa, existe quem julga, mas
não existe quem defenda.
Faço questão de informar que o site em que esses dados estão à disposição de todos é: www.ipea.
gov.br/mapadefensoria – tudo com letra minúscula.
Srª Presidenta, a Defensoria Pública reitera o seu
pedido, que tem o total apoio, tenho certeza, não só
de V. Exª, mas também o meu, o do Senador Simon
e – eu tenho entendimento – o de todo o Senado da
República, para que avancemos, inclusive, pela derrubada do veto ao PLP nº 114, de 2011, que regulamenta a autonomia financeira da Defensoria Pública.
E caminhamos também pela aprovação da PEC da
obrigatoriedade de instalação da Defensoria Pública
em todas as comarcas brasileiras.
Termino, Srª Presidente, dizendo que a necessidade de que coloquemos ao alcance da população
mais carente esse serviço é urgente e indiscutível.
Voltamos a afirmar: essas medidas são necessárias,
são fundamentais e são, sem sombra de dúvida, uma
questão de justiça social.
Por fim, Srª Presidenta, eu quero, mais uma vez,
fazer um apelo a todos os Senadores para que votemos, no dia de hoje, o Estatuto da Juventude. Como
dizia o grande Ulysses Guimarães, nem sempre se
consegue o acordo de 100%. Se não houver acordo,
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vamos ao voto, e que prevaleça, democraticamente,
a vontade da maioria.
Vou conceder um aparte ao Senador Mozarildo
Cavalcanti e ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senador Paim, quero me solidarizar com V. Exª nos
dois pontos. O primeiro é o da Defensoria Pública.
Realmente é inimaginável e é voz corrente ainda no
Brasil que só vai preso quem é pobre; e é pobre justamente porque o Estado não cumpre o seu papel, seja
o Estado membro da União, seja o Governo Federal.
A Defensoria Pública é falha nos Estados e na União,
também. A carência é extrema, e é inacreditável que
isso esteja se postergando, inclusive por questão de
orçamento e de outras coisas, e que se dê preferência
a outras que não são tão importantes quanto a defesa da pessoa pobre. Por fim, quero também dizer a V.
Exª que é um dia muito importante por votarmos hoje
o Estatuto da Juventude.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Mozarildo.
É uma alegria vê-lo de volta. Minha solidariedade. Sei que V. Exª perdeu a sua mãe e que houve um
tratamento enorme de sua parte, carinhoso, porque é
médico, até o último segundo. Dialogando com V. Exª,
fiquei a par, e fica aqui a minha solidariedade num momento como este. Mas é muito bom vê-lo na tribuna
do Senado, fazendo-me um aparte. Muitas vezes, V.
Exª está na tribuna, e eu fazendo aparte. Alegria tê-lo de volta.
Senador Pedro Taques.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Apenas quero pedir licença, Senador Pedro Taques, para registrar que os alunos que praticamente
ocupam as galerias, as professoras, são do 4º ano do
ensino fundamental do colégio Galois de Brasília, Distrito Federal. Boa tarde a todos!
Aqui estão os Senadores. O Senador Paulo Paim,
do PT, do Rio Grande do Sul, está falando e concedeu
um aparte ao Senador Mozarildo; agora, vai conceder
um aparte ao Senador Pedro Taques.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim, pela ordem.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria que
V. Exª pudesse me inscrever para uma comunicação
inadiável, por gentileza.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Pedro Taques, que
pediu um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Apenas
para me associar ao Senador Paim nos dois temas. O
primeiro deles, de suma importância, trata das Defensorias Públicas. O número de membros do Ministério
Público é elevadíssimo, o número de magistrados é
elevadíssimo, tendo em conta o número de defensores
públicos, o que faz com que a chamada ampla defesa
não seja concretizada. Fui Defensor Público durante
três anos e sei da necessidade dessa instituição, Senador Paim. Nós nos encontramos nesta luta com V.
Exª. Parabéns pela sua fala.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu que
agradeço, Senador Pedro Taques, pela complementação. V. Exª é um especialista nessa área, e o seu
depoimento é claro que pesa.
Muito obrigado.
Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Serei muito breve, apenas para cumprimentar. V. Exª,
primeiro, falou do Estatuto. Estamos juntos, pediremos
esta matéria seja votada no dia de hoje. Era para ter sido
votada na semana passada. Entretanto, a importante
votação do FPE não nos permitiu que votássemos já
o Estatuto da Juventude. Mas, hoje, temos condições
de votar esta matéria, sem dúvida nenhuma.
Segundo, quero cumprimentar V. Exª porque,
sempre sensível aos anseios da população brasileira,
vem à tribuna e traz temas muito importantes. Aqui, a
homenagem ao Senador Pedro Taques, ex-defensor
e que e foi também Procurador Federal da República.
De fato, o mapa da Defensoria Pública no Brasil mostra
que o número de defensores é praticamente a metade
do número de magistrados e do número de promotores e procuradores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem!
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– O que significa que está errado, porque o pobre fica
sem advogado. O que é o defensor senão o advogado
do pobre, daquele que não tem dinheiro para pagar?
Então parabéns, Senador Paim. Eu tenho a alegria de
dizer que uma dessas PECs que V. Exª citou, a que
leva autonomia à Defensoria Pública Federal, tal qual
temos hoje nas defensorias públicas estaduais, é de
minha autoria.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus
cumprimentos.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Está pronta para votar no plenário e, sem duvida
nenhuma, isso vai ser uma conquista não só para a
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categoria, mas uma conquista para o povo brasileiro.
Eu é que cumprimento V. Exª, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu agradeço muito o seu aparte.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Paulo Paim, a referência à questão do
carvão mineral para o Rio Grande do Sul, para Santa
Catarina, que são os maiores regiões produtoras do
País, estão, neste momento, sendo beneficiados pelos problemas que o setor energético enfrenta. Estão
sendo feitos leilões, e hoje, às quatro horas da tarde,
o Ministro Marco Antônio Raupp, da Ciência e Tecnologia, recebe a Frente Parlamentar em Defesa do Carvão
Mineral, com representantes dos dois Estados, sob a
presidência do Deputado Afonso Hamm. Nós estamos
convidados, mas temos a votação importante aqui.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É o primeiro item da pauta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Em seguida, às 17 horas, com o Ministro Luis
Adams, também para tratar da mesma questão. E,
claro, a Defensoria Pública – nós estamos juntos, Senadora Vanessa, que é a autora do projeto, para dar
autonomia – é uma matéria fundamental porque, como
disse a Senadora, o Senador Mozarildo, o Senador
Pedro Taques, a Defensoria é o advogado da sociedade pobre, dos pobres que precisam da assistência
jurídica e da defesa dos seus direitos. Nós só teremos
cidadania se a Defensoria Pública existir de fato e de
direito. Parabéns, Senador Paim.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP–
RS) – Convido, para fazer uso da palavra, como comunicação inadiável, a Senadora Vanessa Grazziotin.
Em seguida, o Senador Mozarildo Cavalcanti, como
orador inscrito.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Quero cumprimentar aqui essa meninada, jovens
estudantes do Galois. São essas meninas e esses meninos, Senadora Ana Amélia, que futuramente estarão
aqui ocupando os nossos lugares. Sejam bem-vindos
e bem-vindas!
Mas, Presidenta Ana Amélia, antes de iniciar
a falar do assunto que me traz à tribuna no dia hoje,
quero abrir um parêntese para, desde já, manifestar e
expressar os meus cumprimentos ao Presidente eleito da Venezuela, Presidente Maduro. Foi uma eleição
disputadíssima, extremamente disputada, mas que um
dos lados ganhou, e Maduro é o novo Presidente da
Venezuela, cuja eleição foi reconhecida já por quase
todos os países da América Latina.
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Infelizmente, as manchetes que a gente percebe
nos jornais são as declarações de Capriles, que foi o
seu principal opositor e também concorrente à presidência daquele país. Segundo os jornais publicam,
houve uma manifestação expressa no dia de ontem,
de Capriles, dizendo da ilegitimidade do governo de
Maduro. Penso que, em um processo eleitoral, independentemente da diferença, um lado ganha e o outro lado perde. E o bonito da democracia é o lado que
perde reconhecer o lado vencedor.
Mas voltarei à tribuna, Sra Presidente, para falar
exclusivamente sobre esse assunto, porque o que me
traz hoje à tribuna é a reunião que começou hoje no
Copom. E eu olhava aqui que o Senador Mário Couto
já traz ao plenário da Casa um pacote de farinha e o
açaí, porque de acordo com o último levantamento,
Senadora Ana Amélia, feito acerca da inflação, foi exatamente no Estado do Pará o registro do maior índice
inflacionário do Brasil, e por conta exatamente desses
que são os produtos regionais: a farinha que é lá produzida e o açaí, que é fruto do extrativismo, produzido
não só no Pará, mas também no meu querido Estado
do Amazonas, no Estado do Acre. Então, a reunião do
Copom – Comitê de Política Monetária – se inicia hoje
e vai até amanhã.
A grande interrogação é: qual será a decisão
desse Comitê de Política Monetária em relação aos
juros deste País? E isso decorre, Sra Presidenta, Srs.
Senadores, da escalada inflacionária, ou daquilo que
a gente pode dizer, de uma possível escalada inflacionária que está ocorrendo em nosso País. E, ao ler as
matérias, Sra Presidenta, eu quero dizer, em primeiro
lugar, que fico impressionada – impressionada! – com
a pressão, Senador Mozarildo, dos setores rentistas
deste País em relação à reunião do Copom e a uma
possível, que é o que eles reivindicam, subida na taxa
de juros.
Impressionante! Todas as revistas editadas no
último final de semana e até os jornais de sexta, de
sábado, de domingo, de ontem e de hoje, terça-feira,
todos eles trazem matérias tratando quase que como
certo o aumento das taxas de juros, que deveriam passar, segundo as expectativas, segundos as previsões,
de 7,25 para 7,75, ou seja, fazendo com que o Brasil
volte à escalada, à subida de juros. E isso por quê?
Por que essa grande pressão? Porque alguns acham
que a subida da taxa de juros não é o melhor, mas é
o único remédio para acabar com a inflação.
Sobre a inflação, Srª Presidenta, creio que, entre
nós, não há quem a defenda porque, quando a inflação
ocorre, o mais prejudicado ou os mais prejudicados
são exatamente os trabalhadores de um país, aqueles
que vivem de salário e veem os seus salários corroídos
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pela taxa inflacionária. Quem não lembra? Quem não
lembra que nós tínhamos quase que reajustes diários?
As contas bancárias eram contas automaticamente remuneradas, para fazer frente à taxa de inflação.
Então, absolutamente ninguém em sã consciência defende...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – a manutenção da inflação, muito menos eu, que
também, como a maioria do povo brasileiro, sou uma
assalariada. Claro que uma assalariada que ganha um
salário um pouco maior do que a média nacional, mas
também que vive de salário. Então, eu jamais viria aqui
para defender a inflação.
Entretanto, o que eu coloco em questionamento
é se seria o único remédio para fazer frente à inflação
a subida da taxa de juros, porque taxa de juros elevados é outro cancro da economia brasileira.
Aliás, eu aqui quero destacar um artigo que foi
publicado hoje, no jornal Brasil Econômico, assinado
por Murillo de Aragão, que é Presidente da Arko Advice Pesquisas. Ele mostra que a subida da taxas de
juros não é o único remédio para combater a inflação
e fala que, toda vez que a inflação começa a subir,
esses setores que muito se beneficiaram e que ainda
continuam a se beneficiar levantam-se rapidamente
na defesa da subida da taxa de juros.
O que é uma taxa de juros elevada senão a transferência de recursos públicos para os setores rentistas,
aqueles que não produzem nada? Porque, quando nós
temos taxas elevadas de juros, o que vemos: setores
migrando da produção para o rentismo. Sem produzir
nada, ganham muito. É dinheiro que gera mais dinheiro,
que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro, e para
quem já tem muito dinheiro. Aliás, essa foi a questão
central que levou à crise econômica internacional, sob
a qual o mundo vive até hoje, primeiro nos Estados
Unidos e depois na Europa, porque não há controle
sobre capitais absolutamente.
Então, Srª Presidenta, o Dr. Murillo de Aragão,
que publicou uma belíssima matéria, coloca que há
outras alternativas para conter a inflação, que não seja
exatamente a subida da taxa de juros. Aliás, em primeiro lugar, nós temos que estudar o perfil da inflação...
(Interrupção do som)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... Senadora Ana Amélia, qual é a marca da
inflação? O tomate. Adianta subir juros para o tomate?
Por que o tomate encareceu? Por questões climáticas.
Por que a farinha, no meu Norte, por que o açaí, no
meu querido Norte, está caro? Dez reais o quilo da
farinha no Estado do Amazonas, no Estado produtor
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de farinha. Aliás, a senhora é uma grande apreciadora.
Tive a oportunidade de trazer a farinha do Uarini para
V. Exª, Senadora Ana Amélia, farinha típica lá da minha região. Uarini é o nome do Município que produz
aquela farinha. Por que está ao caro? É o alimento básico do povo. Por conta de questões climáticas. E aí,
subir os juros, a farinha vai diminuir de preço? Subir
os juros, o tomate vai diminuir de preço? É claro que
não. Mas os setores rentistas agradecerão muito e o
povo brasileiro é que sofrerá.
Portanto, quero concluir o meu pronunciamento
lendo apenas o último trecho do artigo assinado pelo
cientista político e presidente da Arko Advice, o Sr.
Murillo diz o seguinte:
Muitos tentam – a qualquer pretexto – voltar
aos tempos das vacas gordíssimas de uns.
Mas sociedade e governo não devem ceder
à pressão de uma lógica que não cabe mais
em um mundo inundado de dinheiro barato.
Ele se refere ao fato de que, para que o Banco
Central continue sendo um banco respeitado como é,
não precisa necessariamente aumentar a taxa de juros.
Os jornais, os rentistas, os setores financeiros, não só
nacionais, mas também os estrangeiros, colocam que,
para uma confiança renovada no Banco Central, seria
necessário o aumento da taxa de juros.
Sou contra e espero que haja responsabilidade
e que haja uma visão para o País, para a necessidade
de crescimento e também para a queda da inflação,
mas que isso não tenha que necessariamente ser feito
com o aumento das taxas de juros, que será muito ruim
para o Brasil e, principalmente, para o povo brasileiro.
Muito obrigada, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senadora Vanessa Grazziotin, obrigada pelo
seu pronunciamento.
Queria saudar os visitantes.
E convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Srª
Presidente, eu gostaria de, antes da Ordem do Dia,
usar a palavra em nome da Liderança do meu Partido.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Já há um comunicado do Senador Acir Gurgacz,
designando V. Exª para falar pelo horário da Liderança
do PDT, e V. Exª já está inscrito, Senador, logo após
o pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje o item 2 da nossa pauta é
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justamente o Estatuto da Juventude. É um tema que,
evidentemente, interessa a todos.
Um país que não cuida da sua juventude não tem
futuro. Um país que não dá a sua juventude condições
de educação, de saúde, de bons ensinamentos, de
bons costumes, o que pode esperar para o amanhã?
Adultos malformados, adultos despreparados, adultos
maus, inclusive, e, portanto, teremos como consequência uma Nação que não será uma Nação de primeiro
mundo e, sequer, talvez, de segundo mundo.
Lembro-me, Senadora Ana Amélia, de que, quando me formei em Medicina, em 1969, a vida média do
brasileiro oscilava entre 50 e 55 anos de idade. Hoje,
estamos com a vida média em torno de 75 anos de
idade. Então, significa que estamos vivendo mais, porém o investimento no jovem que vai ficar velho não
está sendo proporcional a esse avanço nas tecnologias, para garantir a saúde dos mais idosos.
Espero que o Governo da Presidente Dilma, os
governadores dos Estados, os prefeitos, realmente,
deixem de priorizar coisas menos importantes para
priorizar exatamente o ser humano. E que ser humano é esse de que estamos falando? É justamente
do jovem. Eu já estou na fase dos netos jovens, mas
também já passei pela juventude, já tive filhos jovens
e me preocupo muito quando vejo – e todo mundo vê,
nas televisões – que as maiores vítimas, por exemplo,
das drogas, dos assaltos e até os praticantes desses
atos são justamente os jovens.
E por que isso? Por falta de políticas públicas
que, de fato, assistam os jovens.
É verdade que esse Estatuto da Juventude tem
vários aspectos que serão deliberados, mas eu entendo que fundamental – e olhem que, como eu disse,
sou médico – é a educação. A educação, inclusive, é
que vai orientar esse jovem para ele ter cuidado com a
sua saúde, para ele dirigir-se na vida de maneira mais
adequada. Por isso, não poderia, antes mesmo de chegar a hora do debate sobre o Estatuto da Juventude,
perder este dia para fazer este registro.
Inclusive, eu diria que várias instituições não deviam também esperar só pelos governos – porque, no
Brasil, há muito essa mania de esperar só pelos governos. Muitas instituições poderiam fazer mais pelos
jovens: as igrejas, os Rotary, os Lions, a Maçonaria, as
associações de classe poderiam também fazer ações
que beneficiassem, de fato, os jovens. Por exemplo:
na Maçonaria, existem as chamadas Ordens Paramaçônicas Juvenis. Por coincidência, ontem foi o dia
da Ação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente do
Brasil e, no dia 18 do mês passado, foi o Dia Nacional
da Ordem DeMolay, dois organismos paramaçônicos
mantidos pela Maçonaria justamente para incutir no
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jovem o bom ensinamento, do amor à família, do amor
à pátria, da dedicação ao estudo, do servir ao próximo.
Então, se toda a sociedade se mobilizasse e,
principalmente, o governo desse o exemplo e até estimulasse, nós teríamos, de fato, a tranquilidade de
saber que a nossa juventude teria não só direito à
meia-entrada nisso ou direito àquilo, mas teria, principalmente, a condição de poder estudar, de ter saúde, ter
lazer também, que é importante para a sua formação,
e, sobretudo, ter a garantia de que o governo não vai
esperar a pessoa delinquir para, depois, agir; esperar
que a pessoa esteja, digamos, em uma situação difícil
para, depois, ressocializá-la ou reeducá-la.
O que nós precisamos – e isso vale para qualquer atividade humana, principalmente, para a Medicina – é prevenir. Prevenir é o melhor caminho para
tudo, principalmente em se tratando da juventude. O
que temos que fazer para prevenir que o jovem não
seja, amanhã, um adulto pouco útil à Nação? É justamente prevenindo, dando a ele as vacinas necessárias da educação, da saúde, dos bons costumes, do
lazer, da garantia, de fato, de que ele possa se formar
e, amanhã, ser um adulto combativo, útil, que colabore, inclusive com os seus semelhantes, de forma que
possamos, amanhã, realmente ser um País de que
nos orgulhamos, não só de termos tido um aumento
da faixa média de vida do brasileiro, mas, sobretudo,
um aumento na avaliação do jovem. Isso porque fico
triste quando vejo, por exemplo, a avaliação da questão da educação no Brasil. Fico muito triste de ver que
os jovens chegam à universidade sem saber direito o
português ou a matemática. Isso é dramático, porque
realmente você termina fazendo de conta que está
formando um cidadão, fazendo de conta que está preparando o amanhã da nossa família, da nossa Nação
e, de fato, não estamos fazendo.
É preciso que – repito –, não só os governos, o
Governo Federal tem essa obrigação, aliás, é um dos
direitos fundamentais do cidadão, o Governo Federal,
os governos estaduais, os governos municipais, mas
também toda a sociedade, organizada ou não, até
mesmo uma pessoa, individualmente, pode fazer, no
seu bairro, por exemplo, onde mora, uma associação,
e mobilizar em torno da ideia de manter o jovem estudando, ocupado com atividades que possam construir
um caráter e uma personalidade útil à Nação.
Portanto, eu queria deixar, hoje, aqui, esse meu
depoimento – vamos dizer assim–, no dia em que vamos discutir e, se Deus quiser, aprovar o Estatuto da
Juventude.
Agora, como se diz no popular, o povo todo diz, o
brasileiro por vezes diz assim: “Precisa fazer lei!”. Lei,
só a lei, não funciona; tem que ter aplicabilidade, isto
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é, os governantes e todos os entes da sociedade têm
que, de fato, fazer valer isso como um ideal, como um
ideal para a pátria, um ideal de que tenhamos jovens
melhores, jovens mais bem atendidos, jovens mais bem
assistidos, porque, aí sim, nós os mais velhos teremos
a certeza de que o nosso amanhã, o amanhã do nosso
País, o amanhã da nossa família será o melhor.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Assim como já foi dito pela Senadora Ana Amélia e pelo Senador Paim, V. Exª ficou distante deste
Senado por alguns meses e deixou muitas saudades,
Senador, fez muita falta. Sentimos muito a sua falta,
principalmente quando chegávamos aqui, neste horário
de abertura de sessão, porque V. Exª é, sem dúvida
nenhuma, um dos Senadores mais presentes.
Convido agora para fazer uso da palavra no tempo dedicado à Liderança, inscrito pela Liderança do
PDT, o Senador João Durval.
Senador João Durval, de acordo com o Regimento, serão cinco minutos, mas V. Exª tem o tempo que
necessitar para fazer o seu pronunciamento.
Com a palavra, o Senador João Durval.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é com imensa alegria que venho
à tribuna desta Casa para posicionar-me em defesa
de uma das mais caras aspirações dos meus conterrâneos do sul baiano, que, condensada no Projeto n°
2.207, de 2011, de autoria do Poder Executivo, propõe
a instituição da Universidade Federal do Sul da Bahia.
Abordo esse tema com grande satisfação porque
a minha longa vida pública inclui – ora como Prefeito,
ora como Deputado Federal, ou como Governador do
meu Estado – direta, quiçá decisiva influência na criação de instituições universitárias.
No caso da UEFS, Universidade Estadual de
Feira de Santana, e da Uneb, Universidade do Estado
da Bahia, são importantes conquistas da juventude da
minha terra, responsáveis, em boa parte, pelo seu desenvolvimento sócioeconômico. Daí computá-las como
contribuições significativas do meu desempenho na
vida pública baiana.
Srª Presidente, as populações das regiões sul e
extremo sul da Bahia, em verdade, se constituem tão
contínua e monoliticamente ligadas, que são uma extensa área integrada, não só territorial e economica-

ABRIL18943
2013

Quarta-feira 17

mente, quanto sociologicamente. Por isso merecem, já
de mais tempo, que para ali se volte a máxima atenção
dos governos, seja pelo quanto historicamente têm
contribuído para o progresso da Bahia, seja pelo extraordinário potencial com o qual ainda muito podem
contribuir para o desenvolvimento de nosso Estado, especialmente pelo quanto a sua juventude poderá agregar à formação de nossa riqueza cultural e econômica.
A região a ser beneficiada com a criação da nova
instituição acadêmica, que é povoada por mais de 1,5
milhão de habitantes, abriga no momento, em seu universo estudantil, uma população superior a 350 mil alunos.
No ensino médio, o alunado alcança uma cifra
que ultrapassa a 65 mil. Naquela vasta região, apenas
pouco mais de dez mil alunos (970, da UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz, e 9.320 de 11 escolas
privadas isoladas) se graduam.
É, pois, de praticamente 25 mil vagas a demanda potencial para a educação superior, o equivalente
– comporta destacar – a quase 40% do contingente
de jovens que, atingindo esse patamar de aprendizado, precisam galgar a universidade e se preparar para
um mercado de trabalho crescentemente competitivo
e sofisticado. Mercado que está a exigir qualificação e
preparo cada vez maiores e mais complexos. Cumpre
destacar que os investimentos previstos pelos governos
Federal e estadual, para aquela importante região, a
partir do corrente ano (via férrea Oeste-Leste, porto
de exportação de minérios e grãos e um parque industrial, além de outras volumosas inversões de capital),
apontam, de um lado, para a necessidade inevitável
de capacitação de pessoal qualificado, e, de outro,
para a irradiação de uma possível influência em larga
e colossal significação, no desenvolvimento regional,
gerando novas demandas e alentado e expressivo
crescimento social e econômico.
Como se vê, nobres Senadores, o papel reservado à futura Universidade Federal do Sul da Bahia,
cuja criação já tramita nesta Casa, após uma passagem exitosa e rápida pela Câmara dos Deputados,
representará para o povo trabalhador e generoso do
Sul da Bahia um instrumento poderoso e eficiente para
vencer os seus novos desafios.
Por isso, impõe-se e urge a sua aprovação por V.
Exªs. A louvável proatividade com que o Poder Executivo, através do Ministério da Educação, concomitantemente com o envio do respectivo projeto de lei de
sua criação ao Legislativo, instituiu uma Comissão de
Implantação da futura instituição, para desencadear o
processo de debate para elaboração do projeto pedagógico, confiada à condução de um dos mais qualificados dirigentes acadêmicos do País, o ex-Reitor da
Universidade Federal da Bahia, o Professor Naomar
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Almeida Filho, e a diligência dos membros da Bancada baiana na Câmara, à frente o Relator do Projeto,
Deputado Geraldo Simões, ao agilizarem a tramitação
legislativa e obterem a inclusão no Orçamento da União
de recursos bastantes ao início do processo de implementação da Universidade, representam a geração de
um notável esforço para viabilizar o seu funcionamento
no ano de 2014.
Isso nos leva a apelar ao Colégio de Líderes Partidários e a todos os Srs. Senadores e Srªs Senadoras
para nos ajudarem, a mim e os honrados componentes
da bancada baiana nesta Casa – os ilustres Senadores Walter Pinheiro e Lídice da Mata –, para que esta
Casa contribua, com a possível celeridade, para que
o Projeto de Lei n° 2.207, de 2011, também possa
merecer a mesma atenção e apoio dispensado pelos
Srs. Deputados, concluindo, assim, a sua tramitação
legislativa, de modo a possibilitar à Senhora Presidenta da República tornar realidade esse legítimo sonho
dos meus conterrâneos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa concede mais tempo para que
V. Exª possa concluir, sem problema algum, Senador.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Muito
obrigado, Presidente.
Desejo também, nesta oportunidade, registrar o
merecido aplauso aos elaboradores do Plano Orientador Institucional e Político-Pedagógico da Universidade
Federal do Sul da Bahia pela formulação de um projeto
de elevada qualidade – moderno e inovador –, que traduz uma concepção avançada, senão revolucionária,
como se colhe da arquitetura curricular adotada, na
opção pela sustentabilidade, pela pluralidade pedagógica, pelo compromisso permanente com a excelência
acadêmica e com a articulação com as demais instituições regionais, bem como pela governança digital,
em grau de integralidade absoluta.
Por isso, dispõe-se a ser uma universidade verde em plenitude, sintonizada com os novos tempos.
Prevê a futura Universidade a instalação de três
campi universitários, localizados em Itabuna – também sede da futura Reitoria –, em Porto Seguro e em
Teixeira de Freitas, e contará, nos 48 Municípios que
integram a sua área de atuação, com redes de Colégios Universitários – localizados em 26 deles, justamente naqueles que tenham populações superiores
a 20 mil habitantes.
Enquanto isso, cada uma das sedes regionais
abrigará um Instituto de Humanidades, Artes e Ciências e Centros de Formação Profissional e Acadêmica, para o que, além da contribuição do Governo do
Estado, as municipalidades, especialmente...
(Interrupção do som.)
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O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – ...
das três sedes regionais, ofertarão a sua ajuda. E
está previsto o acolhimento, ao final do período de
implantação, de quase 14 mil matrículas, nos três ciclos preconizados!
Tendo tido a feliz oportunidade de conhecer o Plano Orientador da futura universidade, afianço aos meus
eminentes pares que se trata de uma formulação de
rara inspiração e criatividade, com pleno senso realista,
racionalidade e exequibilidade, a sugerir e aconselhar
que agreguemos a nossa decisiva contribuição com a
aprovação desse projeto extraordinário, que vai, sem
dúvida, abrir as portas do futuro e do progresso para
o povo do Sul do meu Estado.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – A posição que ora defendo desta tribuna representa, por
igual, manifestação de elevado apreço e imorredoura
gratidão ao povo de todo o sul baiano, que sempre me
prestigiou ao longo de minha trajetória pública!
Muito obrigado, Srª Presidente.
O SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª pelo
pronunciamento.
E, dando sequência, convido, agora, para fazer
uso da palavra como oradora inscrita, por permuta
com o Senador Paim, a Senadora Ana Amélia. S. Exª
era a primeira oradora inscrita, mas, tendo permutado
com o Senador Paim, que foi o primeiro, falará agora,
neste momento.
Senadora Ana Amélia, V. Exª falava de uma atividade que haverá hoje, na bancada do Rio Grande do
Sul. Também me parece que a bancada feminina tem
um encontro com os Ministros dos Esportes, logo mais,
e estamos também convidadas, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Presidente.
O SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com a palavra V. Exª, Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente desta sessão, Senadora Vanessa Grazziotin,
eu gostaria de relembrar a V. Exª que também tenho
preocupações, como V. Exª, em relação à inflação. Se
puder o Comitê de Política Monetária manter a taxa de
juros, seria o ideal. O problema é que é muito complexa
a nossa economia. E inflação alta só prejudica a classe
mais pobre da população. Essa é a grande chave para
entender esse processo. Inflação é socialmente injusta, ainda porque, de outra parte, quem tem aplicações
financeiras, como disse V. Exª, pode ser beneficiado
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ou, de certo modo, tem os seus mecanismos de defesa. Contudo, os pobres que precisam ir ao mercado
ou à feira, para comprar a farinha ou o açaí lá na sua
Região Norte, não têm instrumentos de defesa a não
serem as ações que o governo tem de tomar.
Mas o que causa a inflação, Senadora, é também
uma infraestrutura deficiente. Eu, quando jornalista,
também falava da inflação; era Ministro o Sr. Mário
Henrique Simonsen. V. Exª não havia sequer nascido, Senadora Vanessa Grazziotin. Era uma inflação
de custos, era uma inflação de demanda; depois foi a
inflação do chuchu. Hoje, é o tomate, mas, nos anos
80, era a inflação do chuchu, Senadora Vanessa. Então, passamos por esse caminho longo e tortuoso
até conseguirmos a estabilidade econômica, que não
podemos perder de nenhuma maneira, porque ela foi
fundamental para preservar esses ganhos da sociedade brasileira. A inflação é o dragão, é o animal que
temos de combater com todas as nossas forças e instrumentos de guerra.
Mas eu queria também abordar o fato de que
estamos todos nós, Senadores e Senadoras, envolvidos, como é próprio desta Casa, no debate federativo.
Na semana passada, aconteceu um amplo debate, e
vimos que a questão partidária pouco contou, o que
é muito bom e saudável. O que, de fato, contou foi a
questão federativa no exame do compartilhamento dos
recursos do FPE.
Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos se
debruçou sobre o exame da questão relacionada à unificação da alíquota do ICMS, para fins de encerrarmos
a chamada guerra fiscal.
E teremos também de discutir e enfrentar, no
Plenário desta Casa, do ponto de vista do equilíbrio
federativo, a questão relacionada com a dívida dos
Estados com a União, fator determinante para a redução da receita e o comprometimento da receita líquida
dos Estados.
Não queremos, de nenhuma maneira, uma moratória, mas uma forma mais justa para essa negociação. O que deve ser examinado é a aplicação sobre os
juros que os Estados pagam à União, e não sobre o
principal, porque é o fluxo normal do caixa dos Estados.
Portanto, urge uma atenção especial a esse processo que é relatado pelo Senador Luiz Henrique e
pelo autor do projeto, Senador Wellington Dias.
Outras questões que envolvem a Federação dizem
respeito ao Orçamento, que, nesta Casa, é apenas autorizativo. Mas está avançando o debate no Congresso
sobre tornar o Orçamento, que hoje é autorizativo, em
impositivo. Aliás, o Presidente da Câmara Federal, Deputado Henrique Eduardo Alves, criou uma comissão
especial para debater a Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 565, de 2006, já aprovada nesta Casa, bem
como outras 16 propostas de emenda que tramitam
em conjunto sobre o tal orçamento impositivo.
Com a chegada da Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) ao Congresso, que prevê inflação de 4,5%
e salário mínimo de R$719,48 para 2014, esse debate
se torna ainda mais relevante. Está claro e evidente
que o atual modelo orçamentário abre brechas para
gastos excessivos ou a má aplicação dos recursos
públicos. E isso também é inflacionário.
Sabe-se que é uma ilusão um orçamento completamente impositivo, em que todo o gasto será feito
exatamente como planejado. Alguns gastos não programados podem surgir repentinamente. São as chamadas emergências. As famílias brasileiras trabalham
um pouco dessa forma. Quantas vezes um pai ou uma
mãe planejaram gastar um valor “x” com o material
escolar dos filhos, com a alimentação da família ou
mesmo com a escola ou a faculdade, mas, no fim do
mês, verificou que o dinheiro disponível não era suficiente para fazer todos os gastos?
Nesse caso, sobram algumas opções: reduzir os
gastos para que o dinheiro da família seja suficiente
para pagar todas as contas, aumentar a renda da família
para acompanhar os gastos ou mesmo se endividar,
usando cartões de crédito, pegando dinheiro emprestado no banco ou até, o que é pior, na mão de agiotas.
Dependendo da opção e dos juros negociados,
os gastos podem se multiplicar. Quem gastou mais do
que devia pode perder o controle das finanças, dificultando a administração das contas e impedindo os investimentos, as melhorias, a prosperidade ou mesmo
o desenvolvimento financeiro saudável e responsável.
Esse debate deve estar presente também entre
os administradores das finanças públicas, o gestor do
contribuinte, dos recursos de todos nós. Tanto o Governo Federal quanto o Poder Legislativo devem se
envolver nesse debate e avançar com proposições
concretas, realizáveis, práticas, portanto.
Atualmente, o orçamento, como eu disse, é “autorizativo”. Significa que o Governo pode cumprir ou não
a previsão aprovada pelo Legislativo para gastos que
não são obrigatórios, como os investimentos. Mesmo
que Deputados e Senadores apresentem emendas
para favorecer Estados e Municípios, essas prefeituras
podem ficar sem o dinheiro prometido, para a melhoria
de projetos básicos de saúde, educação, saneamento
e infraestrutura, por determinação do Governo Federal. É o famoso contingenciamento. É um atraso institucional, um desrespeito ao trabalho dos Senadores
e Deputados Federais, que estão aqui para ajudar na
liberação real de recursos federais para as cidades,
além de contribuir para a aprovação de propostas le-
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gislativas. Sempre, quiando eu falo isso, falo em tese;
falo nas iniciativas de emendas corretas, adequadas,
e não de maracutaias.
O economista Maíison da Nóbrega, que foi Ministro da Fazenda entre 1988 e 1990, um dos períodos mais difíceis da economia brasileira, é um dos
defensores de uma melhor gestão das finanças, com
o orçamento impositivo. Na avaliação desse especialista, o atual Governo não pode gastar como os reis
absolutistas da Europa, que tributavam e usavam os
recursos públicos a seu bel-prazer.
A nossa democracia e a evolução do sistema
político já permitem ao Brasil a adoção de um orçamento mais moderno, que possibilite ao governo fazer
tanto os gastos obrigatórios, com pessoal, Previdência, transferências constitucionais, educação, saúde,
quanto os investimentos nos Municípios e nos Estados,
localidades onde estão os cidadãos mais necessitados
de recursos e de desenvolvimento social.
Eu mesma faço projetos e emendas para a distribuição de equipamentos para as prefeituras municipais, como retroescavadeiras ou máquinas e implementos que possam servir para melhorar, por exemplo,
as estradas vicinais. Mas, aí, o governo, ignorando as
iniciativas do Congresso, vai lá e entrega as máquinas
como iniciativa dele. O que custa fazer uma parceria
adequada entre Legislativo e Executivo?
Então essas questões também têm um aspecto
político relevante, que nós temos que observar, Senador Cyro Miranda.
Pela Constituição (art. 165, §8º), a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à “previsão”
da receita e à “fixação” da despesa. Os dois substantivos diferenciam os atos de arrecadar (estimativo) e
gastar (obrigatório). Portanto, o orçamento é uma lei
e, como tal, deveria ser cumprida.
Acho, inclusive, que, além da obrigatoriedade para
atender as demandas individuais dos parlamentares,
como referi há pouco, é importante pensar também
sobre as emendas de bancada, importantes recursos estruturantes para os Estados e Municípios. Para
exemplificar, no caso da bancada do meu estado, o
Rio Grande do Sul, mais de 100 pedidos foram feitos
para o período de 2012. Destes, foram selecionados
20 projetos considerados prioritários para as áreas de
saúde, agronegócio, infraestrutura turística, educação,
transportes e tecnologia. Depois de intensas conversas e negociações, apenas quatro emendas de toda a
bancada gaúcha foram empenhadas. Quatro, de vinte
projetos considerados prioritários!
Entendemos que o cobertor é curto; as limitações
financeiras, às vezes, impõem dificuldades e desafios.
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Por isso, o controle orçamentário deve ser o mais eficiente possível, planejado, cuidado e executado.
O modelo federativo atual, que prevê 60% dos
recursos nas mãos da União, cria limitações para que
as verbas cheguem a Estados e Municípios com mais
rapidez e de forma efetiva. O dinheiro precisa chegar
às prefeituras. Não pode ser apenas uma expectativa,
uma longa espera!
Muitas cidades do Brasil estão à mercê de restos a pagar, dificultando o ajuste das contas públicas e
deixando prefeituras em situação de penúria financeira, como aquelas famílias que estão cheias de contas,
mas estão sem condições de pagar porque o patrão
prometeu salário e aumento, mas não pagou.
A situação que vivemos hoje, Srªs e Srs. Senadores, é muito parecida com a daquele cidadão que
trabalha duro e recebe a promessa do patrão de que
vai receber o salário, mas o recurso nunca chega na
conta. Enquanto isso, as contas não param de chegar.
Sem dinheiro para pagar, as dívidas aumentam, o descontrole se instala, e fica difícil para o cidadão cumprir
com seus compromissos.
Isso pode ser evitado com um mínimo de planejamento. O Orçamento impositivo, ainda que de forma
parcial, é um ajuste que pode evitar o descontrole e a
palavra não cumprida.
É frustrante gerar expectativas e não cumpri-las. É um desgaste político muito grande. Com todo
o empenho parlamentar, muitas emendas não são
contempladas no Orçamento e, mesmo quando são...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –...às vezes, não chegam para melhorar a vida das pessoas.
A obrigatoriedade para que parte desse recurso realmente seja pago é uma maneira de mudar para melhor
a situação dos brasileiros, especialmente na área da
saúde, educação e infraestrutura.
Essa é a essência de uma Proposta de Emenda
Constitucional, a PEC 17, de 2011, de autoria do já
falecido ex-Senador e ex-Vice-Presidente da República
José Alencar. A proposta, que fiz questão de reapresentar nesta Casa, em homenagem a José Alencar,
insere dispositivo na Constituição para tornar obrigatória
a execução da programação orçamentária decorrente
de emendas de Parlamentares. É o mesmo debate que
corre na Câmara.
Com o estouro da meta de inflação, tanto comentada no início desta sessão, Senadora Vanessa, os
preços sobem, mas ainda estão sob controle. E esse
debate se torna ainda mais relevante.
(Soa a campainha.)
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Está
publicado hoje nos maiores jornais do País que o Governo, pela primeira vez, reduziu, já neste semestre, a
previsão da economia que serve de base para definir
a execução financeira e orçamentária. O Governo está
usando como parâmetro para o crescimento econômico, em 2013, o valor de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB). São previsões que obrigam um olhar atento
desta Casa, especialmente sob a ótica orçamentária.
É louvável a decisão do Governo de manter como
prioridade orçamentária o Programa de Aceleração do
Crescimento, o PAC, e também o Plano Brasil Sem
Miséria. Fazer com que os recursos cheguem nas esferas municipais também deve ser atitude da União.
Recentemente, o Senador Cristovam Buarque
apresentou à Comissão de Assuntos Econômicos desta
Casa um alerta sobre o quadro da economia brasileira. Nesse estudo, bem fundamentado, aparecem preocupações com a inflação, balanço de pagamentos,
finanças públicas, investimentos, infraestrutura e credibilidade. São questões relevantes que influenciam...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou
terminando, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PcdoB – AM) – A senhora fique à vontade.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –...no formato do Orçamento.
O atual modelo orçamentário é uma peça de
ficção. A União faz o que bem entende sobre as decisões do Congresso Nacional, inclusive em relação
às emendas parlamentares. Explicando em números,
o limite das emendas individuais é de R$15 milhões
para cada Parlamentar, são 513 Deputados e 81 Senadores, totalizando mais������������������������������
de R$8,9 bilhões. Isso representa aproximadamente 0,39% do Orçamento Geral
da União para este ano, que soma R$2,280 trilhões e
0,84% dos valores nele disponíveis para investimentos
e outras despesas correntes, somando pouco mais de
R$1 trilhão. São valores que, se destinados aos fins
propostos, resolveriam muitos problemas municipais
e melhorariam a vida dos eleitores, dos cidadãos, dos
contribuintes que nos trouxeram para cá para representá-los.
Portanto, quero encerrar o meu pronunciamento
com o editorial do Jornal Estado de Minas de hoje sobre
juros e inflação. Segundo este periódico, quem gasta
mais do que pode paga caro por isso. Se a conta do
mercadinho, da padaria ou da farmácia não coube no
orçamento familiar, será preciso um dinheirinho extra
para quitá-la no fim do mês. Quando é o Governo que
se endivida, vale o mesmo, com a diferença de que o
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prejuízo é socializado, ou seja, todos pagam por ele.
E também com agravantes: despesas excessivas da
Administração Pública forçam os preços para cima,
alimentando a inflação.
No caso atual, não adianta culpar o tomate. Ele
não determina as estações do ano, não pesa sozinho
no aumento sazonal dos preços dos hortifrutigranjeiros
que, felizmente, elevam a qualidade do prato diário dos
brasileiros. O momento é delicado, e avançar com o
debate sobre o orçamento impositivo é uma maneira
também de superar os desafios que estão sendo impostos. Não podemos frustrar a sociedade, Senadora
Vanessa Grazziotin.
E gostaria de agradecer o Senador Lindbergh
Farias, Presidente ativo, competente, jovem da nossa
Comissão de Assuntos Econômicos, que, hoje criou e
anunciou as Subcomissões que vão tratar de diversos
temas, e a mim coube tratar da questão municipalista. Fiquei muito honrada com esta responsabilidade.
Essas são as minhas considerações.
Obrigada, Senadora, pela extensão do tempo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – Parabéns, Senadora Ana Amélia,
pelo pronunciamento.
Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Peço a V. Exª que me inscreva para uma necessária,
urgente e prometida comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito bem, está devidamente inscrito
para uma comunicação inadiável. É o último Senador
inscrito nesse período.
Convido, agora, para fazer uso da palavra, no
período de comunicação inadiável, o Senador Cyro
Miranda. V. Exª dispõe do tempo regimental de cinco
minutos, Senador Cyro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado Senadora Presidente dessa sessão, Vanessa Grazziotin. Srªs e Srs. Senadores, nos termos
do Regimento Interno do Senado Federal, apresento
voto de solidariedade às vítimas do atentado ocorrido
ontem na Maratona de Boston, bem como aos Estados Unidos.
As explosões, perto da linha de chegada da tradicional Maratona de Boston, um dos principais eventos
desportivos norte-americanos, representam um atentado contra o mundo.
Maratonas como a de Boston, que reúne cerca
de 27 mil corredores e milhares de espectadores, são
eventos com corredores de todas as partes do mundo,
inclusive do Brasil.
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É extremamente lamentável e preocupante o alvo
escolhido. Os esportes, nas mais diversas modalidades,
sempre foram considerados instrumentos da paz, pela
capacidade de congregar os povos independentemente
da origem, credo ou ideologia.
Nas pistas e nas quadras, só há atletas motivados pela vontade de disputar e vencer. É um momento
em que a busca pela vitória afasta qualquer conflito
ou ressentimento.
Como o nosso Ministro das Relações Exteriores
classificou: o atentado é um ato hediondo e que não
pode deixar de nos sensibilizar também na medida
em que vitimiza desportistas e pessoas que estavam
acompanhando uma maratona.
Não é por acaso, Srª Presidente, que um dos atentados mais dramáticos vividos pelo mundo foi o ocorrido nos Jogos de Munique, contra a equipe de Israel.
Nada justifica transformar as quadras e as pistas
desportivas em verdadeiros cenários de guerra, onde
predomina o ódio, a vingança e o ressentimento.
A explosão das bombas em Boston foi um ataque coordenado, que deixou pelos menos três mortos,
mais de cem feridos e colocou as principais cidades
dos Estados Unidos em alerta.
Esse momento de dor e aflição fez toda a nação
americana reviver os lamentáveis episódios dos atentados de 11 de setembro.
Não importa a motivação, todo atentado deve ser
duramente repudiado pelas nações. Nada justifica a
perda de vidas humanas em razão de atos extremos,
sobretudo no contexto pluralista da sociedade do conhecimento.
Mas, Sras e Srs. Senadores, existe uma dimensão
desse atentado em Boston que precisa ser vista com
extrema atenção pela autoridades não só americanas,
mas também brasileiras: a segurança em eventos esportivos de grande amplitude
As autoridades americanas devem fazer o máximo
para descobrir a origem do atentado. As autoridades
brasileiras, por sua vez, devem procurar tirar o máximo
de lições de episódios dessa natureza, porque sediaremos dois eventos de estatura mundial nos próximos
anos: a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas.
Embora atentados sejam raros em território brasileiro, não podemos ignorar que a diversidade étnica
de nosso povo facilita a infiltração e o disfarce de pessoas de qualquer origem. Isso se potencializa quando
consideramos a permeabilidade de nossas fronteiras.
Daí por que a apuração dos lamentáveis episódios
da Maratona de Boston, também um evento de estatura
internacional, deve ser cuidadosamente acompanhada
pelas autoridades policiais e de inteligência do Brasil.
Entendemos que é de fundamental importância para
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tranquilizar a sociedade brasileira que a Abin e o Ministério da Justiça, juntamente com a Polícia Federal,
deem conta das ações que têm sido empreendidas no
sentido de proteger os atletas e a população em geral.
Apesar de as operações de prevenção a atentados serem sigilosas, é preciso que as autoridades do
Governo Brasileiro deem ao Congresso Nacional as
devidas explicações sobre o planejamento das operações voltadas à Copa do Mundo e às Olimpíadas.
Em 2013, sediaremos a Copa das Confederações,
que funciona como um teste de organização para a
Copa do Mundo. A pergunta que se coloca é se estamos preparados para qualquer circunstância ou se
agiremos com o indesejável improviso caso algo ocorra.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – O
combate a atentados, independentemente de qualquer
motivação, é um trabalho meticuloso de inteligência,
em que se apura de forma sistemática toda e qualquer
atitude suspeita. Levar em conta possibilidades e probabilidades, sem perder o bom senso, é imprescindível
para a prevenção e demanda antecedência para se
montar um cenário confiável e assertivo.
Portanto, Sra Presidente, ao tempo que externamos, por meio do voto apresentado, nossa solidariedade ao povo americano, em especial aos cidadãos de
Boston, manifestamos igualmente nossa preocupação
com a segurança dos eventos a serem realizados no
Brasil, em particular a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exa,
Senador Cyro, pelo pronunciamento. Sem dúvida nenhuma, o que aconteceu em Boston, nos Estados
Unidos, ontem, foi algo que abalou o mundo inteiro.
Sua preocupação em relação aos importantes eventos
esportivos que teremos no Brasil procede muitíssimo,
Senador. Cumprimento V. Exa.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sra Presidente.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Sérgio.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sra Presidente, é só para comunicar ao Plenário e aos cidadãos brasileiros que, no
início da tarde de hoje, fizemos uma reunião da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa
do Mundo de 2014 das Olimpíadas de 2016. Eu tenho
o privilégio de ter sido escolhido pelos meus pares
como Presidente; o Senador Anibal Diniz, como Vice-Presidente; e o Senador Cícero Lucena como Relator
dessa Subcomissão.
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Já na primeira reunião, aprovamos dois requerimentos: um requerimento convidando o Ministro Aldo
Rebelo e também o Ronaldo Nazário para vir até a
Comissão, até a Subcomissão, para falar a quantas
andam e como estão as obras e os trabalhos para a
Copa das Confederações, que ocorre agora no mês de
junho; o outro requerimento é para que a Subcomissão
vá até os estádios da Copa das Confederações e também aos demais estádios no decorrer dos trabalhos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –. Eu estava na reunião da Subcomissão
e tive a grata satisfação de apoiar o nome de V. Exª e
votar para a Presidência, assim como o do Senador
Cícero Lucena para Relator e o do nosso vizinho do
Estado do Acre para coordenar, juntamente com V. Exª,
a Comissão. Parabéns, Senador Sérgio.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Alvaro Dias.
Registro que hoje todos os oradores inscritos
estão presentes no plenário, até o momento. Isso é
muito importante.
O Senador Alvaro Dias com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
lastimavelmente, o Brasil vai se consagrando como o
paraíso do superfaturamento. Hoje, os jornais divulgam
que o Presidente da CBF adquiriu um prédio novo para
a entidade, com superfaturamento de R$31 milhões.
Enquanto isso, creio que todos nós recebemos
– eu recebo –diariamente cartas dramáticas, e-mails
dramáticos de populares relatando as dificuldades do
dia a dia. Eu trouxe à tribuna, hoje, uma síntese do que
li em um e-mail recebido de uma senhora de 40 anos,
mãe de duas filhas, que retrata a realidade do nosso
País, sem retoques, bem diferente do marketing oficial.
Diz ela, em determinado trecho: “É nítida a insatisfação popular. Os índices divulgados não passam de
propaganda do Governo. O povo está triste e sem esperança. O Brasil bonito é só na TV. O dia a dia é duro”.
Há o relato das dificuldades: trabalha como balconista de uma padaria em um supermercado, apesar de
ter curso superior; recebe R$800,00 e paga R$700,00
de aluguel; os pais estão doentes, endividados, não
possuem plano de saúde e não podem ampará-la; não
utiliza nem mesmo o transporte público para economizar na compra de alimentos para as filhas.
“Sem dinheiro nem para pegar ônibus, ando de
carona – diz ela – para economizar o ônibus que o supermercado me dá; assim posso comprar algo mais
de comida para minhas filhas. Esta é a minha vida
neste momento.”
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E eu me lembro do filme “Adivinhe quem vem para
jantar?”, com o talentoso ator Sidney Poitier. Eu invoco
essa obra cinematográfica, Srª Presidente, no contexto
preocupante da inflação refletida à mesa do brasileiro.
Registrei esse apelo de uma cidadã de 40 anos
exatamente para demonstrar que as coisas estão se
agravando no País. A inflação é um fato presente. Até
o momento, a atitude do Governo em relação à inflação
tem sido de tolerância e de um insustentável desdém.
Não é demasiado lembrar que a inflação rompeu o teto
da meta estipulada, chegando a 6,59% no acumulado
em 12 meses.
A alta de preços de alimentos levou o consumidor
a comprar menos nos supermercados, segundo Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE. O recuo foi de
1% em fevereiro em relação a janeiro e de 2,1% sobre
2012. Foi a primeira redução desde março de 2009 e a
mais intensa desde novembro de 2003, quando o País
vivia uma crise cambial e, principalmente, de confiança
no Governo que se instalava.
A escalada dos preços afugentou os consumidores das gôndolas dos supermercados. Mas não é
só a alta dos preços dos alimentos que deve merecer
preocupação. O comércio, por exemplo, já sente os
efeitos da corrosão do poder de compra com a forte
alta dos alimentos e recuou 0,4% em relação a janeiro, e 0,2% em relação a fevereiro, primeiro resultado
negativo desde novembro de 2003.
A Presidente Dilma, ontem, durante um evento
do Partido dos Trabalhadores afirmou, de forma taxativa, que “a inflação está sob controle”. Diante das
críticas à condução da economia, ela declarou que há
“pessimistas especializados” em “criar ambiente para
aqueles que se beneficiam da incerteza e enriquecem
no desequilíbrio.”
É a retórica usual ditada pelo marketing e sem
qualquer compromisso com a realidade.
O desassombro da Presidente é forjado com
vistas às próximas eleições. Numa recente visita à
capital gaúcha, ela sentenciou que a renda per capita
brasileira vai dobrar até 2022, marco dos 200 anos da
Independência do Brasil. Um especialista na matéria
alerta: “para que isso ocorresse, o Brasil precisaria
crescer a taxas anuais superiores a 8%” – um crescimento chinês.
Essa previsão da Presidente Dilma, portanto, se
compara às previsões do Ministro Mantega relativamente ao crescimento da economia. Nós já indagamos do
Ministro sobre a sua bola de cristal, que, no mínimo,
embaçada sempre esteve, porque as suas previsões
redundaram em frustração, não correspondendo à realidade do crescimento econômico do Brasil. E a Presidente Dilma mantém o padrão, com previsões que
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extrapolam os limites do bom senso; nesse caso, uma
previsão que exigiria um crescimento de 8% ao ano.
A inflação da cesta básica é a maior em dez
anos. O comprometimento do poder de compra dos
que ganham o salário mínimo é crescente. Nos 12
meses encerrados em março, o valor da cesta básica
nas principais capitais teve a maior alta da última década. Em São Paulo, subiu 23,1%, segundo o Dieese.
No Rio, aumentou 22,7%; em Brasília, 22,5%, e, em
Salvador, 32,6%. Em março de 2012, o custo da cesta
básica equivalia a 41,94% do salário mínimo – após
o desconto da Previdência Social – e, no mês passado, a 47,81%.
Entre os meses de fevereiro e março, a cesta
básica subiu em 16 das 18 capitais pesquisadas peio
Dieese. Portanto, em que pese ter havido a desoneraçao relativamente à cesta básica, o seu custo subiu
em 16 das 18 capitais brasileira.
A alta foi maior em Vitória, 6%; em Manaus, 4,5%;
e, em Salvador, 4%. No primeiro trimestre, houve alta
em todos os locais pesquisados. A carestia pode ser
observada no aumento verificado ao longo de um ano:
a farinha de mandioca aumentou 173% na capital sergipana; 181% em Fortaleza; e 202% em Manaus. O
feijão subiu 32% na capital cearense, 35% em Aracaju
e 37% em Salvador. Portanto, uma alimentação básica
do trabalhador brasileiro com aumentos significativos,
especialmente na região considerada mais pobre do
País. O pão francês aumentou 18% em São Paulo e
30% em Salvador. O leite também subiu 28% na capital baiana. O leite, 28%! A batata virou um artigo de
luxo: subiu aproximadamente 150% em Goiânia, Belo
Horizonte e Porto Alegre. Estou dizendo 150%! Em 13
capitais, o tomate superou 100%: no Rio de Janeiro,
alta de 194%; em Porto Alegre – da Senadora Ana
Amélia –, de 197%; e, em Vitória, de 215%.
A alta dos preços já afeta as vendas do varejo,
reflexo da perda do poder aquisitivo do salário e da
perda de confiança do consumidor.
Nesse cenário, a simples menção, no seio da família brasileira, da chegada de um eventual convidado
à mesa – lembrando o filme “Adivinhe quem vem para
jantar?” – é motivo de preocupação.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas
eu gostaria, Srª Presidente, de registrar também que,
diante desse quadro de incremento da inflação, há aí
um anúncio extremamente preocupante. É nitroglicerina pura.
No limiar do anúncio da definição da nova taxa
de juros pelo Banco Central, o Governo pavimenta
uma tortuosa estrada para sacramentar uma flexibi-
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lização sem precedentes da política de controle de
gastos públicos adotada desde os idos de 1999. No
receituário proposto ontem pelas Pastas da Fazenda
e do Planejamento, as metas fiscais deste ano e do
próximo poderão ser reduzidas em aproximadamente 70%. Se todos os mecanismos à disposição para
viabilizar tal “afrouxamento” forem acionados, o saldo
obrigatório das contas federais, estaduais e municipais
será reduzido de 3,1% para o equivalente a 0,9% do
Produto Interno Bruto.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vale
ressaltar que as metas fiscais – estou concluindo, Srª
Presidente – foram ignoradas, ao longo dos últimos
anos, sem jamais ficar abaixo dos 2% do PIB.
A novidade a ser emplacada é o fim da obrigação
do Governo Federal de garantir números projetados
para Estados e Municípios, o que possibilita gastar até
R$47 bilhões mais já no curso do corrente ano. Nesse
contexto, como bem discorreu Gustavo Patu, jornalista
de economia da sucursal de Brasília, do jornal Folha
de S.Paulo, “até então, se o desempenho dos governos
regionais ficasse abaixo do previsto, a União teria de
compensar a diferença com aperto adicional em suas
contas, assegurando a meta total”.
Portanto, com a ameaça de inflação, com o afrouxamento fiscal, estamos diante, certamente,...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –... de
fatos que podem submeter o povo brasileiro a maiores
sacrifícios, diante de um cenário da economia preocupante.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a Srª
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
De fato, as questões, na área econômica, hoje,
tomam conta da atenção e da preocupação das lideranças políticas e também do setor produtivo, mas,
sobretudo, da sociedade brasileira.
Convido, para fazer o uso da palavra, pela Liderança do PSB, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O próximo orador inscrito é o Senador Sérgio
Souza, em permuta com o Senador Cristovam Buarque.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Srs. Senadores; Srªs
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Senadoras, o meu pronunciamento, na condição de
Líder do PSB, é muito rápido, muito breve, apenas
para expressar a posição do meu Partido e uma preocupação com a preparação de um verdadeiro casuísmo eleitoral que deverá ocorrer, ainda hoje, Senador
Paulo Davim, na Câmara dos Deputados.
A imprensa noticiou que, na semana passada,
sem que houvesse comunicação ao Colégio de Líderes, a Câmara dos Deputados tentou votar um projeto
que impedia a distribuição do tempo partidário, o tempo da propaganda político-partidária, e dos recursos
do fundo partidário aos partidos a serem criados a
partir de agora.
A forma foi esdrúxula, estranha, e mostra um artifício contra a opinião pública e contra o restante dos
partidos políticos, já que se incluiu uma matéria sem
combinação prévia com o Colégio de Líderes.
Naquela ocasião, faltaram dez votos para aprovar esse casuísmo eleitoral, mas muito provavelmente,
hoje, através da união desses grandes partidos que
estão muito preocupados e querem construir um processo eleitoral sem concorrentes, querem evitar qualquer tipo de concorrência, prepara-se esse casuísmo
eleitoral, que entendo como um atentado à democracia. E, por que, Senador Sérgio Souza, V. Exª, que é
advogado eleitoral?
É importante registrar que, ao longo desta Legislatura, houve a criação de um Partido, o PSD, que
contou com o apoio de diversos partidos, de diversos
governos, e que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, passou a ter direito ao tempo correspondente aos
deputados que migraram para a legenda em função da
sua fundação e também aos recursos do fundo partidário equivalentes à votação dos Deputados Federais.
Eu não quero, aqui, entrar no mérito da decisão do
Supremo Tribunal Federal, se é correta ou não, porque
a questão importante a se ressaltar é que a regra que
vale para um deve valer para todos. Não pode haver
dois pesos e duas medidas, porque isso se constitui,
efetivamente, numa mudança de regra com alguns
objetivos específicos. Por que buscar dificultar uma
candidatura legítima, uma construção de um partido
feita de forma legítima? Quem está falando aqui é o
Líder de outro Partido, mas nós não podemos retirar o
direito de a ex-Senadora Marina Silva, que representa
uma parcela do pensamento nacional que foi expresso
numa bela votação nas últimas eleições, criar um partido político. Ela tem as mesmas condições dos demais
partidos para disputar o processo político eleitoral.
Noticia-se também que, amanhã, a partir de um
Congresso extraordinário, está-se constituindo a fusão
de dois outros Partidos: o PPS e o PMN. E a correria
para a aprovação dessa matéria demonstra que essa

ABRIL18951
2013

Quarta-feira 17

lei tem o objetivo específico de reduzir as possibilidades de candidatura a presidente.
Ela tem o objetivo de reduzir as possibilidades
de candidaturas a presidente.
Portanto, eu quero alertar a opinião pública brasileira para que fique atenta e se mobilize para denunciar...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) –... esse casuísmo eleitoral, que, como disse, é um
atentado à livre organização partidária, é um atentado
à democracia, porque cria dois pesos e duas medidas.
Aos partidos majoritários as condições são uma;
a outros partidos que defendem teses diferentes, ideias
diferentes, as regras são outras, e nós não podemos
admitir isso.
Um dos pressupostos da democracia são regras
claras, tranquilidade e segurança jurídica para cumprir
o preceito constitucional da livre organização partidária.
A Bancada do Partido Socialista Brasileiro na
Câmara dos Deputados, além de denunciar essa manobra, vai se posicionar, vai votar contra. E nós conclamamos todos os democratas deste País a fazerem
o mesmo, dizendo que a regra que vale para um deve
valer para todos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Rodrigo Rollemberg, obrigada
pelo uso da palavra.
Convido, para fazer uso da palavra, para uma
comunicação inadiável, o Senador Roberto Requião.
Desculpe-me, Senador Requião, eu já tinha, inclusive, convidado o Senador Sérgio Souza, que fala
em permuta com o Senador Cristovam, porque o Senador Rodrigo Rollemberg falou pela Liderança. Então,
pelo Regimento, é um orador inscrito pela Liderança
e, depois, para uma comunicação inadiável. Depois
do Senador Sérgio Souza, V. Exa é o próximo orador,
para uma comunicação inadiável do dia.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu indago à Mesa (Fora do microfone.)...
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu indago à Mesa se existe uma procuração escrita
do Senador Cristovam...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Tem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ...de permuta.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Verbal, aos assessores e Secretários da Mesa,
Senador, e pessoalmente, também, comigo.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– É, porque, realmente, o Regimento exige uma procuração escrita. Mas nós vamos abrir mão para escutar
o belo discurso do Senador Sérgio.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço a minha inscrição pela Liderança do Partido Verde.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do Partido
Verde, após o Senador Alfredo Nascimento, pelo PR.
Com a palavra, o Senador Sérgio Souza, em permuta com o Senador Cristovam Buarque.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente. Meu caro colega,
Senador Requião, tem fé pública a palavra, também,
do Parlamentar. Eu teria muito prazer em trocar com
V. Exª, mas já troquei com o Senador Cristovam Buarque face ao compromisso que tenho daqui a alguns
minutos lá na Vice-Presidência da República, com o
Presidente Michel Temer.
Srª Presidente, eu venho à tribuna para discutir
um assunto de suma importância para a questão fundiária no Brasil: as demarcações de terras indígenas.
Trata-se de um assunto que tem gerado grande instabilidade no meio, no interior do País, sobretudo nas
áreas de fronteira, e que merece, portanto, a atenção
absoluta do Congresso Nacional.
Em vários Estados do Brasil, há iminência de
conflitos entre agricultores e índios em torno da posse de terras. Especificamente no Paraná, a questão é
bastante grave e requer solução com a maior brevidade possível.
Há cerca de um mês, eu, juntamente com o Senador Delcídio do Amaral, Senador Ruben Figueiró,
Senador Jayme Campos e o Senador Blairo Maggi,
estivemos numa reunião na Casa Civil com a Ministra Gleisi Hoffmann, e soube que, em outro momento,
também, o Senador Moka e outros Senadores também
estiveram com a Ministra Gleisi tratando desse assunto.
Na ocasião, estava também a Ministra Miriam Belchior,
do Planejamento, o Ministro Eduardo Cardozo, da Justiça, e a Ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente,
e, nesse momento, tratamos exatamente da questão
de terras indígenas.
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Nessa reunião, nós Senadores ficamos incumbidos de solicitar uma audiência junto ao Presidente do
Supremo Tribunal Federal com o objetivo de discutir os
desdobramentos do acórdão que pende de julgamento dos embargos no caso da demarcação da reserva
Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima.
Com efeito, após episódios de violência, operações da Polícia Federal e submissão do tema ao crivo judicial, o Supremo decidiu, em relação à Raposa
Serra do Sol, que a terra seria homologada em terras
contínuas e que os não índios seriam obrigados a sair
daquela área. Porém, além disso, definiu condicionantes para futuras homologações de terras indígenas.
Há ainda, Srª Presidente, a necessidade de conclusão do julgamento, com a análise dos embargos
aqui mencionados. Nesse cenário, e tendo em vista
que o referido julgado pode servir de parâmetro para
outras questões afins, urge que o STF possa concluir
esse julgamento.
O problema, Srªs e Srs. Senadores, é que o processo relativo à reserva Raposa Serra do Sol tinha
como Relator o ex-Ministro Ayres Britto, que, em virtude
da sua aposentadoria compulsória, deixou o Supremo
Tribunal Federal, e até hoje não foi indicado pela Presidente Dilma o seu sucessor, ou sucessora, que herdaria os processos que tinha sob sua responsabilidade.
Por isso, foi solicitada uma audiência com o Ministro Joaquim Barbosa por vários Srªs e Srs. Senadores,
entendendo que a indefinição sobre o tema tem causado grande tensão no campo, pelo interior deste País.
Subscreveram, junto comigo, a solicitação de audiência a Srª Senadora Ana Amélia e os Srs. Senadores Jayme Campos, Blairo Maggi, Pedro Taques, Pedro
Simon, Paulo Paim, Casildo Maldaner, Luiz Henrique,
Paulo Bauer, Ruben Figueiró, Delcídio do Amaral, Waldemir Moka, Acir Gurgacz, Ivo Cassol, Valdir Raupp
e também o Senador Alvaro Dias, o que demonstra
o tamanho da preocupação da Casa com o assunto.
Cumpre aqui, Srªs e Srs. Senadores, destacar a
atenção e a presteza do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Exmo Sr. Ministro Joaquim Barbosa, que,
tão logo soube do pleito dos Srs. e da Srª Senadora,
confirmou, com a maior brevidade possível, a audiência
que ocorrerá ainda hoje, às 16 horas, na Presidência
da Suprema Corte.
Espero que todos os dezesseis Senadores e a
Srª Senadora Ana Amélia, subscritores deste pedido
de audiência, possam estar presentes no encontro,
para que possamos, a partir das informações do Ministro Joaquim Barbosa, colaborar para a construção
de um ambiente mais tranquilo e, sobretudo, pacífico
nas localidades que enfrentam esse problema.
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É importante também destacar, Srªs e Srs. Senadores, as decisões já tomadas no âmbito da Comissão
de Agricultura do Senado Federal sobre o assunto.
Foi aprovado convite ao Ministro da Justiça para
discorrer sobre o posicionamento do Ministério em
relação às demarcações de novas terras indígenas e
os conflitos com os proprietários de terras pelo Brasil.
E ainda aprovamos um requerimento de informações
para ser encaminhado ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Exmo Sr. Antônio Andrade,
apresentando os seguintes questionamentos endereçados à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa):
1 – A Embrapa possui informações sobre as
áreas indígenas existentes em cada Estado
da Federação, sendo capaz de analisar sua
dimensão e o que representam em termos
absolutos e relativos em cada Estado da Federação em relação à população indígena e
áreas ocupadas?
2 – A Embrapa poderia, através de imagens
de satélite, mapas e outros dados, apresentar
quais as terras indígenas estão claramente
inseridas em áreas rurais, qual sua produção
agrícola, quais os sistemas produtivos utilizados pelos índios e sua inserção socioeconômica onde se encontram, e se há exemplos
de pesquisas e trabalhos técnicos dessa natureza?
3 – A Embrapa possui informações territoriais
que possam levar à detecção e à identificação
dos diversos conflitos de natureza agrária e
agrícola envolvendo índios e produtores rurais
nos diversos Estados da Federação, informando se há exemplos de pesquisas e trabalhos
técnicos aplicando inteligência estratégica,
planejamento e gestão territorial para situações como essas?
Essas três perguntas já foram dirigidas ao Sr.
Ministro da Agricultura.
Espera-se que o conjunto das informações solicitadas possam contribuir para dirimir dúvidas frequentes desse processo relativas ao direito de cada
segmento envolvido.
No caso do Paraná, Estado que tenho o privilégio
de representar, temos vivido grande tensão na região
de Guaíra e Terra Roxa. Há um grande número de invasores, alguns indígenas e outros não, na região de
fronteira com o Paraguai. São milhares espalhados
pelas cidades, gerando grande instabilidade e insegurança naquela área.
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Muitos dos que estão lá não são indígenas e nem
tampouco brasileiros. Estamos falando de paraguaios,
que, por falarem a língua guarani, são incentivados a
atravessar a fronteira a caminho do Brasil e a invadir
propriedades rurais nacionais, localizadas numa região
de terras caras, produtivas, com título de propriedade
dado pelo próprio Governo, ou adquirido, pago desde
as décadas de 40, 50, quando foi desbravada aquela região. Isso, senhoras e senhores, é inadmissível.
Não se trata aqui de estar favorável ou contrário
aos povos indígenas, até porque é inegável sua presença no continente americano muito antes da chegada
dos colonizadores europeus. Trata-se, sim, de defender
o Estado democrático de direito, a segurança jurídica
nacional e a estabilidade, e, sobretudo, a paz no campo.
Ora, Srs. e Srªs Senadoras, como é possível pensarmos no Brasil desenvolvido e civilizado, se não conseguimos definir marcos claros na exploração e no uso
das terras do País? A questão é muito séria e requer
agilidade das autoridades envolvidas, na busca de soluções que respeitem o direito de propriedade daqueles
que, efetivamente, o possuem. Aliás, por entender que
a demarcação de terras indígenas é algo tão relevante,
aproveito para exaltar a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Henrique Alves, de,
enfim, constituir a Comissão Especial que tratará da
PEC nº 215, de 2000, e das proposições apensadas.
Trata-se de assunto tão sério e que envolve, diretamente, a Federação brasileira que não parece razoável
seja decidido através de decreto presidencial. Diante
da complexidade e de todos os interesses envolvidos,
é absolutamente legítimo que o Congresso Nacional
participe diretamente de qualquer decisão. Espero, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
já adiantando que, na próxima sexta-feira, estarei no
interior do meu Estado, na cidade de Marechal Cândido
Rondon, numa grande reunião, para tratar deste tema,
onde estarão presentes toda a sociedade organizada
daquela região e produtores rurais. E espero que todos os atores e autoridades envolvidos trabalhem, de
forma incessante, em busca de uma solução pacífica,
justa e duradoura para as demarcações de terras indígenas no País. Que possamos levar a segurança e
a tranquilidade para o interior deste País!
Sr. Presidente, eram essas as considerações que
eu tinha a fazer.
Mais uma vez, agradeço a pronta atenção do
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim
Barbosa, em atender essa Comissão de Senadores
que vai levar a reivindicação, para designar um novo
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Relator, outro Relator, para julgar os embargos apostos no acórdão que julgou o caso da reserva indígena
Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima.
Muito obrigado e um boa-tarde a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Sérgio Souza.
E, agora, com a palavra, para uma comunicação
inadiável, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Comunicação, Sr. Presidente, inadiável
e necessária. Além disso, prometida.
Na última sexta-feira, eu falava sobre a medida
provisória dos portos e me referia a uma mensagem
que me foi encaminhada por e-mail pelo Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Presidente da Empreiteira Triunfo e
Presidente do Conselho da Portonave. Ele, entre outras
coisas, dizia que eu havia erroneamente discursado no
plenário a respeito de uma manobra para retardar um
julgamento do Tribunal de Contas da União e viabilizar
uma medida provisória que acabaria com a linha anterior do Tribunal de Contas da União e liberava portos
privados para operarem carga não-própria.
Presidente, em outubro de 2008, no meio do
segundo mandato do Presidente Lula, foi publicado
o Decreto nº 6.620, para deixar clara a ilegalidade de
terminais privativos prestarem serviço público de movimentação de carga de terceiros.
Esse decreto foi elaborado pela Casa Civil, sob a
mão forte da então Ministra Dilma Rousseff, e estabeleceu que os terminais privativos mistos eram aqueles
titulares de carga própria suficiente para justificar sua
instalação.
Previu-se ainda no decreto que a carga pública
de terceiros, movimentada por esses terminais, deveria
ter a mesma natureza da carga própria, ou seja, granel,
com raríssimas exceções, como a carne frigorificada.
E determinou-se que a operação da carga de terceiros
deveria ser eventual e subsidiária.
Com isso, punha-se ponto final a um ponto do debate requerido pela Senadora Kátia Abreu, que entendia
que o terminal privativo poderia fazer o que quisesse.
Em junho de 2009, a Federação dos Trabalhadores Portuários oficiou representação ao Tribunal de
Contas da União, com a finalidade de demonstrar que
apenas, da clareza do marco regulatório, terminais privativos mistos ilegítimos, que não dispunham de carga
própria, pretendiam atuar como prestadores de serviço
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público sem prévia licitação e estavam irregularmente
autorizados pela Antaq ou colocados em funcionamento.
Em maio de 2010, a Antaq aprovou resolução
confirmando o marco regulatório portuário e a determinação de que competia ao porto público a movimentação e a armazenagem da carga geral de terceiros.
Presidente, eu vou lhe solicitar uma tolerância
com o tempo, porque eu quero que este meu pronunciamento e os documentos que eu anexo a ele sejam
enviados ao Grupo de Ética do Governo Federal e ao
Procurador-Geral da República.
Restaram claras, de acordo com o voto, as impropriedades que têm ocorrido nesses casos no tocante à
prática de concorrência assimétrica entre terminais de
uso misto e terminais públicos, além de autorizações
realizadas pela Antaq sem o cumprimento de todos
os requisitos previstos para a boa e regular operação
dos terminais, conforme preveem normas em vigor,
fatos que acabaram por se constituir em burla à regra
de que a delegação da prestação de serviços públicos
aos particulares deve se dar mediante prévia licitação,
conforme previsão constitucional e legislação correlata, voto este – que eu acabo de ler – do Ministro Raimundo Carrero (Tribunal de Contas – 015916/2009-0).
A sessão foi interrompida por pedido de vista do
Ministro Cedraz. Determinou-se a oitiva dos mais diversos órgãos e autoridades e dos terminais privativos
reputados ilegítimos. Sobreveio nova manifestação da
Sefid, reiterando a conclusão pela inconstitucionalidade dos terminais privativos que movimentam ou movimentarão predominantemente carga geral pública nos
seguintes termos:
Diante dos normativos vigentes sobre a matéria, não restam dúvidas sobre a ilegalidade
das outorgas dos TUPM – Terminais Privativos
de Uso Misto em análise. Seus atos de autorização não observaram os requisitos previstos
na legislação no que se refere aos quantitativos de movimentação de cargas próprias e
de terceiros, desvirtuando a figura de terminal
privativo misto.
E mais adiante:
(...) São necessárias medidas para regularização do funcionamento destes terminais
perante os termos da Constituição e da Lei
nº 8.630, de 1993.
O processo foi novamente incluído em pauta do
Tribunal de Contas da União em 28 de novembro de
2012. Mas, por solicitação da atual Ministra Chefe da
Casa Civil, Srª Gleisi Hoffmann, foi retirado de pauta
para que aguardasse o anúncio de novo marco regulatório para o setor. De acordo com a imprensa, por
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pressão do Governo, o Tribunal de Contas da União
retirou da pauta de investigação um processo contra
quatro terminais privativos: “O Governo pede e TCU adia
decisão sobre portos” (Estadão, Economia, 6/12/2012).
Em 6 de dezembro de 2012, o Governo Dilma
editou a Medida Provisória nº 595/2012, a qual permitiu que terminais privativos passassem a explorar
a mesma carga que os terminais públicos sem prévia licitação, sem submissão ao regime rigoroso de
serviço público e em caráter perpétuo, rompendo-se
radicalmente com o marco regulatório em vigor, reiteradamente confirmado até então.
Em 20 de fevereiro de 2013, o processo no TCU
foi julgado improcedente, sob o fundamento de que
eventuais terminais privativos irregulares teriam se
tornado regulares com a medida provisória – como se
uma medida provisória pudesse mudar a Constituição,
e antes mesmo de ser convertida em lei e ser tornada
definitiva no Congresso.
Segundo o acórdão, os pedidos no sentido do
reconhecimento da irregularidade dos terminais privativos “ficaram superados com a edição da Medida
Provisória nº 595/2012, porquanto [esta] eliminou a
distinção anteriormente existente entre Terminais de
Uso Privativo Exclusivo (para movimentação de carga própria) e Terminais de Uso Privativo Misto (para
movimentação de carga própria e de terceiros). Pela
Medida Provisória nº 595, há apenas os Terminais de
Uso Privado, que podem movimentar livremente tanto
cargas próprias quanto de terceiros”. Voto do mesmo
Relator Raimundo Carreiro, que havia reconhecido,
em voto anterior, a irregularidade e inconstitucionalidade dos terminais privativos que operavam carga
geral pública. E o Ministro mudou o voto exatamente
em função da Medida Provisória.
Em 6 de março de 2013, o jornal O Globo noticiava:
Antes mesmo de aprovada pelo Congresso,
a Medida Provisória 595, que reformula a Lei
dos Portos, já serviu para livrar quatro companhias privadas de terem seus terminais [re]
licitados. Embraport, Portonave, Itapoá e Cotegipe [que] não respeitavam previsão da Lei
dos Portos de ter um volume de carga própria
(de empresa coligada) suficiente para justificar
sua operação. Sem ter o mínimo de carga própria determinado em lei, os terminais teriam
de ser licitados por prestar um serviço público
como os demais arrendamentos em portos. A
MP 595 acabou com a exigência desse piso
para terminais privados, regularizando a situação das quatro.
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Eu fui provocado pelo Presidente do Conselho
da Portonave...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – ... e quero responder a essa provocação com
esse meu pronunciamento e com o voto, em separado,
também do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, que
mostra absoluta inconstitucionalidade.
E chamo a atenção para a interferência do Executivo, pedindo o retardamento do julgamento que seria
definitivo, provocando a relicitação, o que me parece
uma interferência pouco usual e não legal, sob nenhum
desses aspectos.
Então, eu peço a V. Exª que anexe a este meu
pronunciamento o voto, em separado, do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, que eu o levarei à Mesa
neste momento. Que isso seja feito imediatamente,
com a entrega desse meu pronunciamento e dos documentos anexos ao Procurador-Geral da República
e a esse Conselho de Ética da União, especialmente
ao Senador Eduardo Braga, Relator dessa medida, e
aos membros da Comissão Mista da CPI dos Portos.
Não é possível que se legalize dessa forma uma
situação absolutamente ilegal diante da legislação e
que a medida do governo Lula e as providências em
defesa do porto público sejam ultrapassadas abruptamente em favor de meia dúzia de terminais privados.
Passo à mão de V. Exª tanto o e-mail que recebi
do Carlo Alberto Bottarelli, quanto o voto do Ministro
Sherman e o texto do meu pronunciamento.
Que o Ministério Público da União e o Conselho
de Ética do Governo Federal tomem providências em
relação a isso ou, como diria o Stanislaw Ponte Preta:
“Ou restaura-se a moralidade ou que todos se locupletem.” Que se distribuam também, por exemplo, um
porto para cada um dos 81 Senadores e – por que
não? – dos 513 Deputados Federais.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, Sr.
Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – E estou lhe entregando aqui a documentação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado.
Agora, com a palavra, a Senadora Angela Portela.
Peço só um segundo para anunciar a presença
dos alunos do Centro de Ensino Fundamental Gesner
Teixeira, do Gama, do Distrito Federal.
Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal!
Agora, com a palavra, a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
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– Sr. Presidente, Senador Anibal, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, também quero cumprimentar os estudantes
que vieram aqui conhecer o funcionamento do Senado
Federal. Sejam todos bem-vindos!
Dados do censo de 2010, do IBGE, mostram que
o meu Estado de Roraima figura no 5º lugar no ranking
do trabalho infantil em nosso País.
A preocupante posição de Roraima chamou a
atenção do Ministério do Trabalho e Emprego que elegeu nossa capital Boa Vista como sede para abertura
dos trabalhos da Caravana Norte contra o Trabalho
Infantil, prevista para se realizar em maio próximo.
Esta Caravana, Sr. Presidente, fará audiências
nos Municípios de Alto Alegre, Bonfim, Normandia,
Pacaraima, Rorainópolis, Uiramutã, que apresentam
altos índices de trabalho infantil. Quando da realização
da Caravana Norte contra o Trabalho Infantil, o Governo Federal deverá firmar um termo de compromisso
com as prefeituras colocando metas e prazos para o
combate ao trabalho infantil.
Essa situação é motivo de preocupação para
escolas do meu Estado, que já começam a se movimentar em torno da preparação da Caravana Norte.
A Coordenação do Fórum Nacional de Prevenção
e Erradicação do Trabalho Infantil já se reuniu com a
equipe gestora da Escola Municipal Martinha Thury,
com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para
participar da Caravana Norte.
Durante o encontro, o Fórum expôs suas responsabilidades e das instituições de ensino frente á
problemática do trabalho infantil em Roraima.
Como todos nós sabemos, o trabalho infantil é
um problema social e econômico mundial. O Relatório
Global Organização Internacional do Trabalho (OIT),
2008, revela que, em todo o mundo, existem 215 milhões de crianças e adolescentes com idades entre
os 5 e os 17 anos no trabalho infantil. Deste total, 115
milhões estariam submetidos às piores formas de trabalho já repassados às crianças em todo o Planeta.
De acordo com o Relatório, na distribuição por
ramo de atividades econômicas, a maioria dos trabalhadores infantis, ou seja, 60% estariam na área da
agricultura; 25,6% na área de serviços; 7,5% em atividades não definidas; e 7% na indústria, trabalhando em atividades insalubres, perigosas e de extrema
insegurança.
No Brasil, de acordo com a PNAD 2011, o número
de crianças com idades entre os cinco e os 17 anos,
que, àquela época, estavam ocupadas era superior a
3,5 milhões de crianças.
Mas este número já foi bem maior. Em 1992, por
exemplo, o Brasil ostentava o vergonhoso número de
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8.423.448 crianças trabalhando, quando deveriam estar
na escola ou brincando em casa com os seus familiares.
Desse modo, o Brasil, que desde os anos 1990,
vem avançando muito neste quesito, conseguiu, nesses 19 anos (1992-2011), reduzir em 56% o total de
crianças que estavam no trabalho infantil. Somente nos
anos de 2009 e 2010, o País tirou dessa condição 597
mil crianças, que estavam a exercer trabalhos exclusivos para adultos.
Isso se deu, porque, em 2008, um decreto presidencial (n° 6.481/2008), assinado pelo então Presidente
Lula, tornou mais abrangente o combate ao trabalho
infantil no País. Este decreto ampliou as possibilidades
de punição contra indivíduos e empresas que usam
o trabalho infantil em serviços degradantes, tanto no
campo quanto na cidade.
Esse decreto também definiu, em nível federal,
a chamada “Lista TIP”, a Lista das Piores Formas de
Trabalho Infantil, cujas bases foram lançadas em 1999,
pela Convenção 182, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Essa lista, que desmistifica sensos
comuns e comprova a periculosidade das atividades
elencadas, mostra os perigos aos quais as crianças
estavam sempre expostas.
Só para termos idéia, as crianças ocupadas no
trabalho infantil estão expostas a poeiras orgânicas e
seus contaminantes, radiação solar, calor, umidade,
chuva, frio e acidentes com instrumentos perfurocortantes, a esforços físicos e a posturas viciosas.
São nada menos que 89 atividades constantes
na Lista TIP, que, como podemos constatar, são exercidas sem a devida proteção, segurança e respeito aos
direitos humanos. Ao contrário, são atividades que trazem sérias conseqüências para a saúde das crianças
e adolescentes que desempenham estas funções em
tão tenra idade.
Além de ser ilegal e trazer conseqüências à saúde das crianças, o trabalho infantil também arranca
destas crianças o direito a um futuro com educação,
conhecimento e oportunidades.
Para combater o trabalho infantil, o Brasil adotou,
nos governos do ex-Presidente Lula e da Presidenta
Dilma Rousseff, uma política de Estado ativa, e os resultados das políticas sociais adotadas são visíveis.
Entre essas políticas, estão: a redução da pobreza, o aumento do salário mínimo, a geração de emprego, a expansão da proteção social e a educação,
com extensão da escolaridade obrigatória e a escola
de tempo integral.
Apesar de tantos esforços, este problema ainda
está longe de ser superado. Dados do Censo Demográfico de 2010 mostram que 131 mil famílias brasileiras têm crianças e adolescentes, com idade entre
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os 10 e 14 anos, que são responsáveis pelo sustento
da casa. Esse censo mostra também que nosso País
tem 661 mil adolescentes e jovens, com idade entre os
15 e 19 anos, que são responsáveis pela família. De
acordo com a PNAD, entre 2009 e 2011, o número de
crianças e adolescentes, com idade entre 5 e 17 anos,
que trabalhavam caiu 14% no Brasil. Segundo o IBGE,
o percentual de ocupação nessa faixa etária passou
de 9,8%, em 2009, para 8,6%, em 2011. Percebe-se,
aí, uma leve redução.
A situação ainda requer atenção especial na
Região Norte, única região do País que apresentou
aumento nos índices de trabalho infantil, passando de
10,1%, em 2009, para 10,8% no ano de 2011.
A situação mostra-se mais complicada ainda
quando ficamos sabendo que o novo perfil do trabalho
infantil no País, feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social, revela que 40% das famílias com situação
de trabalho infantil não são elegíveis para o Bolsa-Família, programa social de transferência de renda
do governo brasileiro.
O levantamento do MDS mostra também que
80% das crianças ocupadas com o trabalho infantil
combinam trabalho com estudo. São números que nos
levam a crer que os desafios ainda se impõem muito
nesta questão, principalmente se considerarmos que,
além de ser um problema social e econômico, é também uma questão cultural.
Teremos este ano, no Brasil, a realização da
3ª Conferência Global sobre Trabalho Infantil, e são
exatamente essas questões que estarão em pauta na
discussão sobre a superação do trabalho infantil no
mundo. Convocada no ano passado por meio de um
decreto presidencial, a 3a Conferência Global será realizada nos dias 8, 9 e 10 de outubro, aqui em Brasília,
e contará com a participação de delegações dos 193
países que compõem a ONU.
Sob o tema “Estratégias para Acelerar o Ritmo da
Erradicação das Piores Formas de Trabalho Infantil”, a
3a Conferência Global objetiva fazer um balanço dos
progressos realizados desde a adoção da Convenção
182 da OIT; avaliar os obstáculos; propor medidas para
acelerar o progresso na eliminação das piores formas
de trabalho infantil; e propiciar a troca de experiências
sobre as estratégias adotadas pelos países participantes para enfrentar o trabalho infantil.
Para o Brasil, que figura com referência mundial
no combate ao trabalho infantil, o desafio toma proporções bem maiores. Nesse sentido, o governo brasileiro
deverá recomendar à 3ª Conferência a municipalização
das políticas de combate ao trabalho infantil, escola de
tempo integral, papel mais ativo da escola na vida das
crianças e a ampliação da aprendizagem, de 14 a 18
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anos, e das formas de trabalho protegido formalizado,
dos 16 aos 18 anos.
Para o Norte do País, Sr. Presidente. essas recomendações parecem soar como uma determinação.
Dados do IBGE mostram que, no período de 2000 a
2010, em toda a Região Norte, houve aumento na prática do trabalho infantil.
No ano de 2000, foram registrados 7.059 adolescentes, nas faixas etárias de 10 a 17 anos, inseridos
no mercado de trabalho formal e informal. Já em 2010,
esse número passou para 11.238 adolescentes, na região, que estavam trabalhando, o que representa um
aumento de 4.179 adolescentes, em serviços diversos.
Com relação ao meu Estado, Roraima, a posição de 5º lugar no ranking do trabalho infantil no País,
para além de vergonhosa, é muito preocupante. Essa
posição mostra claramente o quanto estamos longe
da educação infantil, da educação básica, da educação fundamental e, consequentemente, da educação
superior.
Nesse sentido, a preocupação do Governo Federal com a problemática do trabalho infantil em Roraima
demonstra o caráter republicano do governo, unindo-se a Estados da Federação em busca de solução de
problemas mais prementes em cada um deles.
Sem dúvida alguma, são os educadores, que vivem cotidianamente com os estudantes e sabem de
seus problemas e convivem com suas demandas, que
poderão contribuir diretamente com a luta pelo fim do
trabalho infantil em nosso País e em nosso Estado.
De resto, como signatário da Convenção 138,
que dispõe sobre a idade mínima para a admissão
ao trabalho, e da Convenção 182, que trata das piores formas de trabalho infantil, ambas da OIT, o Brasil
não tem outro caminho a não ser o de investir, severamente, na punição dos envolvidos com o trabalho
infantil e na promoção, cada vez mais acentuada, da
educação para todos.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Agora, com a palavra o Senador Paulo Davim,
pela Liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, mais uma vez ocupo
esta tribuna para falar sobre um tema recorrente nesta Casa, sobretudo em se tratando dos parlamentares
da Região Nordeste.
Refiro-me à seca, essa mazela que está dizimando o rebanho nordestino, que, praticamente, reduziu a
zero a lavoura, que diminuiu, substancialmente, a bacia
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leiteira dos Estados nordestinos e, com isso, aumentou
o que já era demasiadamente grande: o fosso social
que nos separa do resto do Brasil.
Mas eu tenho uma visão, até certo ponto, muito
crítica a respeito do fenômeno da seca. Os governos
se sucedem e parece até que faz parte do inconsciente coletivo dos governantes essa preocupação com o
enfrentamento da seca.
Vejam bem: desde que o Brasil foi descoberto,
existe seca no Nordeste, e essa seca não deixar de
existir nunca. Essa seca vai perdurar, até porque, no
Brasil, nós vivemos no semiárido, o semiárido brasileiro, que tem 982 mil quilômetros quadrados, o que
corresponde a 11% do território brasileiro. E moram,
nessa região, 22 milhões de pessoas, o que corresponde a 12% da população do País.
Nós temos, lá no semi-árido, um índice pluviométrico médio de 750 mm/ano. Por incrível que pareça,
esse índice é maior do que, por exemplo, o de Paris.
E, aí, chegamos à conclusão que o problema, de fato,
não é o baixo índice pluviométrico, não. O problema,
de fato, está: primeiro, no alto índice de evaporação.
Isso por componentes como o sol, que é inclemente,
a temperatura e os ventos. Segundo, porque o subsolo do semiárido, formado predominantemente por
rochas cristalinas, não é permeável à água, inibindo, consequentemente, a formação de aquíferos. Em
contrapartida, 18% das bacias hidrográficas do Brasil
estão no Nordeste.
O que se precisa, de fato, não é um projeto de
enfrentamento da seca. O que se precisa, de fato, são
ações de governo para que a gente possa conviver no
semiárido brasileiro com esse fenômeno, que é intercalado por anos de invernos vigorosos ou, simplesmente, bons invernos. De modo que precisamos estar
preparados para conviver com isso.
Não é só no Brasil que existe o semiárido, não.
Existe o semiárido na Austrália; o semiárido dos tocadores bolivianos, próximo ao Atacama; e também no
Cazaquistão. Contudo, se os governos se prepararem
para conviver com esse fenômeno natural, nós vamos
quase que, anualmente, testemunhar quadros como
este que estamos testemunhando hoje no Nordeste
brasileiro.
No momento, o nordestino precisa da atenção dos
governos, sejam eles o Governo Federal, os governos
estaduais ou os governos municipais. Precisamos...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Precisamos de recursos para recompor o rebanho, Precisamos de mais carros-pipas.
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Precisamos de poços. Que sejam perfurados mais
poços e que eles tenham a manutenção devida. Precisamos de um bom aproveitamento dos vales úmidos
do Nordeste. Precisamos de um incentivo para que o
gado não sofra, e que o incentivo barateie e ofereça
linhas de custeio para a ração do nosso rebanho. São
medidas como essas, neste momento, que vão amenizar o sofrimento do homem do campo e diminuir a
perda do nosso rebanho.
Agora, precisamos de ações concatenadas de
médio e de longo prazo para que não vivamos esse
sofrimento ano a ano. Já está na hora de se discutir
um fundo de enfrentamento ou de combate às mazelas
provocadas pelas longas estiagens. Precisamos discutir
isso no Senado Federal; precisamos discutir isso nos
legislativos estaduais. Os Estados precisam preparar
os seus fundos de enfrentamento da estiagem, assim
como os Municípios e a União. São medidas como
essas que vão, seguramente, minimizar o sofrimento
do agricultor, do homem do campo.
Sr. Presidente, há um problema muito mais grave,
que está tirando o sossego e a paz do agricultor, a paz
do homem do campo: são as dívidas que estão sendo
protestadas. O homem do campo pediu dinheiro emprestado ao banco, ao BNDES, linhas de crédito para
plantio e para melhoramento de rebanho.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Mas não
veio o inverno; veio a estiagem. Um ano, dois anos, e
o pequeno e médio produtor rural não teve como produzir e não tem como pagar essa dívida, que começou
pequena e hoje está astronômica, uma dívida praticamente impagável. E muitos dos agricultores, muitos
desses homens e mulheres, brasileiros e brasileiras
que contraíram essa dívida no banco, estão sofrendo,
padecendo porque não conseguem vislumbrar dias
melhores. Alguns, inclusive, morreram, tiveram problemas cardíacos, e até mesmo há relatos de suicídios
por não conseguirem pagar as dívidas que contraíram,
em função dessa estiagem impiedosa, inclemente, que
faz o homem do campo, o nordestino sofrer.
Portanto, Sr. Presidente, trago aqui este alerta e
esta denúncia. Acho que o Governo precisa ser mais
benevolente com as dívidas dos produtores rurais. Acho
que os governos, nos três níveis, precisam desenvolver ações concatenadas para preparar um plano de
convívio com este fenômeno natural, que se chama
seca no Semiárido do Brasil.
Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr.
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Aloysio Nunes, pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, uma questão de ordem reiterada. Já são
16h18, V. Exª conhece – até mais do que eu – o Regimento Interno, e sabe que devemos começar a Ordem
do Dia, impreterivelmente, às 16h.
Fica imprevisível o início da Ordem do Dia, não se
sabe quando começa. Então o apelo que faço a V. Exª é
que comecemos. Temos muita matéria a deliberar, projetos que serão objeto de debates. O meu apelo é que
possamos iniciar a Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª está coberto de razão. Inclusive, como
Relator do Estatuto da Juventude, se fosse iniciada
de imediato, poderia ler o relatório; e, em seguida, iríamos ao debate.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Só a leitura do relatório vai demorar, no mínimo,
uns 30 minutos, mas a Secretaria da Mesa me informa que o Presidente Renan está sendo consultado
neste momento.
Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Gostaria de me inscrever pela Liderança do DEM. Eventualmente, se não
houver nenhuma outra Liderança inscrita e, naturalmente, for a vez das Lideranças falarem, gostaria que
V. Exª me desse preferência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Assim será feito. V. Exª deve ser o próximo Líder.
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senador Humberto Costa, como orador inscrito;
em seguida, será um Líder, que pode ser o Alfredo
Nascimento ou o Senador Jayme Campos.
Depois do Senador Humberto Costa, é o Senador
Suplicy, na ordem dos oradores inscritos, intercalando
com um Líder.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado.
Na semana passada, esta Casa aprovou um
projeto de lei de minha autoria, que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Estou me referindo ao Projeto de Lei do Senado n°
508, que recebeu as contribuições dos caros colegas
Relatores: Benedito de Lira, na Comissão de Consti-
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tuição e Justiça, e Vicentinho Alves, na Comissão de
Direitos Humanos.
O texto aprovado inclui a venda de bebidas a menores de 18 anos nos crimes previstos pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Essa medida será fundamental para o combate
ao consumo de bebidas alcoólicas, especialmente o
consumo abusivo, que ocorre cada dia mais cedo no
País, contribuindo para a formação de uma sociedade
mais dependente dessa substância.
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente
criminaliza a venda, o fornecimento e a entrega de produtos cujos componentes podem causar dependência
física ou psíquica, mas não deixa explícito que o álcool
faz parte dessa lista de produtos. O resultado é que,
muitas vezes, o Superior Tribunal de Justiça manda
aplicar, nessas ocorrências, a Lei de Contravenções
Penais, que contém penas muito mais brandas.
O texto que aprovamos nesta Casa e que será
apreciado pela Câmara dos Deputados prevê uma pena
de detenção de dois a quatro anos para a venda e fornecimento de álcool para menores de 18 anos. Além
disso, institui penas administrativas para o estabelecimento que comercializar álcool para menores, com a
aplicação de multa de R$3 mil a R$10 mil e a interdição do estabelecimento até o recolhimento da multa.
Sr. Presidente, estamos adequando o Estatuto
da Criança e do Adolescente à realidade dos nossos
dias. O número de usuários de bebidas alcoólicas no
Brasil e daqueles que fazem uso abusivo do álcool tem
crescido de forma consistente. Foi o que apontaram os
dados divulgados no último dia 10 pelo Levantamento
Nacional de Álcool e Droga, realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas
de Álcool e Outras Drogas, em parceria com a Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas da Universidade
Federal de São Paulo.
O estudo mostra um aumento de 20% na proporção de bebedores frequentes no Brasil, que passaram
de 45% para 54% do total de pessoas que consomem
álcool, comparando-se 2006 e 2012. Os bebedores
frequentes são aqueles que bebem ao menos uma
vez por semana.
São 11,7 milhões de pessoas no Brasil que são
dependentes de álcool.
O consumo excessivo da bebida provoca problemas sociais e de saúde para o consumidor, com
reflexos negativos sobre a sua família e a sociedade.
Segundo o Ministério da Saúde, o uso prolongado
de álcool pode provocar distúrbios do sono, diminuir a
coordenação motora, causar cirrose e câncer de fígado
e provocar um comportamento agressivo.
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De acordo com o levantamento da Unifesp, existe
uma associação entre o consumo do álcool e a violência. O estudo mostra que a proporção de homens que
andam armados aumenta entre os bebedores problemáticos, chegando a 10,3% entre os adultos jovens.
Já entre o total de homens do País, o percentual daqueles que andam armados é de 5%, mostrando que
o álcool se associa também ao uso de armas de fogo.
Segundo o Ministério da Saúde, entre as pessoas
envolvidas em acidentes de trânsito em 2011, 22,3%
dos condutores; 21,4% dos pedestres; e 17,7% dos
passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou
confirmaram o consumo de álcool.
Os males trazidos à sociedade tendem a crescer
quando os jovens consomem cada vez mais cedo a
bebida. O metabolismo das pessoas mais jovens potencializa os efeitos da substância e amplia a possibilidade de dependência.
A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2009,
realizada pelo IBGE e financiada pelo Ministério da
Saúde, mostrou que 27% dos estudantes brasileiros
tinham bebido no último mês. A pesquisa envolveu jovens de 12 a 17 anos e apontou uma taxa de 7% de
dependentes de álcool.
Outro estudo, o Levantamento Nacional sobre
o Uso de Drogas, mostrou que, em 2004, 54% dos
adolescentes de 12 a 17 anos já consumiam álcool.
O levantamento, feito com estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública, foi realizado pelo
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas e pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad).
O levantamento mostrou ainda que a idade de início
do consumo fica em torno dos 12 anos.
Em 2010, as mesmas entidades mostraram o
percentual de 41% de consumo de álcool entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública
e privada nas capitais brasileiras.
O estudo envolveu 50.890 estudantes. O Governo Federal tem atuado em diversas frentes para a
conscientização dos jovens no tratamento e controle
do consumo de álcool.
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas,
do Ministério da Justiça, por exemplo, tem capacitado
educadores e policiais militares. A proposta é capacitar
210 mil educadores e 3,3 mil policiais para atuarem em
42 mil escolas. Por meio do Programa de Prevenção na
comunidade, a Secretaria também prevê a capacitação
de 170 mil líderes comunitários até 2014.
Já o Ministério da Saúde disponibiliza para toda a
população um serviço de tratamento de dependentes
de álcool ou de quem faz uso abusivo da bebida. Os
Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, promovem
atendimento clínico, ambulatorial e internação de curta
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duração, e têm capacidade de atender a 7,8 milhões de
pessoas por ano. Além disso, o Ministério apoia Estados e Municípios na conscientização e orientação dos
motoristas por meio do projeto Vida no Trânsito. Desde
2012, quando o projeto passou a ser desenvolvido em
todas as capitais brasileiras, o Ministério já repassou
cerca de 25 milhões para a realização das ações.
Sr. Presidente, são vários os fatores que têm contribuído para o consumo do álcool entre jovens, como
a propaganda ostensiva voltada para esse público,
inclusive com o desenvolvimento de produtos mais
atrativos para essa faixa etária. Outras causas são a
pressão dos amigos, a ansiedade própria da juventude,
a ausência de limites sociais e dos pais, que, muitas
vezes, ficam mais atentos e preocupados com o consumo de outras drogas, bem como a falta de limites
e de fiscalização no controle e na oferta de consumo
dos produtos que contêm álcool. E é justamente essa
lacuna que o Projeto de Lei vem preencher, nos limites
da oferta de bebida para os jovens.
Enfim, é inegável a colaboração que todos nós
Parlamentares podemos dar para a redução do consumo de álcool entre os jovens, e, assim, contribuirmos
para a construção de uma sociedade mais saudável
e mais segura.
Espero, portanto, Sr. Presidente, que nossos colegas Deputados, na Câmara dos Deputados, aprovem
o mais rapidamente possível esse projeto para que tenhamos uma arma eficaz e importante na luta contra
a dependência do álcool.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Humberto Costa.
Como Líder, o Senador Alfredo Nascimento. (Pausa.)
Não se encontra.
Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o momento histórico que hoje
vivemos em nosso País convida-nos a uma profunda
reflexão acerca das atuais decisões de Estado, ante
os possíveis desdobramentos da política econômica
que vem sendo por nós adotada.
Não resta dúvida de que o Brasil experimenta
grandes avanços sociais e que temos empreendido
grande esforço para nos destacarmos no cenário internacional, no sentido de nos tornarmos mais competitivos, estabilizarmos nossa moeda e consolidarmo-nos, merecidamente, enfim, como uma verdadeira
potência mundial.
Contudo, não resta dúvida, também, sobre a
complexidade dos enormes desafios que se colocam
a nossa frente, sobretudo no que concerne às difi-
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culdades de vermos conjugado o binômio inflação e
câmbio, num contexto em que nossas contas públicas
se revelam à beira do descontrole, com o inchaço da
máquina administrativa e os extraordinários aumentos
de gastos do Governo Federal, somados à sua indisfarçável artificialidade, quase sempre escamoteada pela
maquiagem contábil e pela manipulação dos resultados.
Não há como negar que o crescimento dos últimos
anos só foi possível em razão da grande conquista de
todos os brasileiros e cerne do Plano Real, traduzida
no principal legado do governo FHC, que consistiu
exatamente na triangulação adequada destes três fatores: equilíbrio das contas públicas, câmbio estável
e ausência de inflação.
Hoje, o que vemos é a disparada de preços batendo a nossa porta. A grande verdade é que, desde
o início do Governo Dilma Rousseff, a inflação nunca
esteve abaixo do centro da meta estipulada pelo Banco Central, que é de 4.5%.
A devastadora perda do poder de compra não
se mede só pelo tomate, que subiu à estratosfera;
tampouco pela batata, que dobrou seu preço em um
ano; muito menos pela cebola, que subiu 80%; ou pelo
tradicional prato básico de arroz e feijão, cujo valor se
elevou em um terço no mesmo período.
A extrema seriedade da situação é que não se
trata de uma questão pontual, de um aumento isolado,
apenas verificado em alguns itens – o que já seria grave.
Trata-se, todavia, de um aumento generalizado a corroer a previsibilidade e a sustentabilidade de um custo de
vida estável que a duras penas conseguimos construir.
A devastadora perda de fato se revela ao constatarmos que, com o preço atual dos alimentos, de
acordo com as estatísticas oficiais, a inflação para a
população de baixa renda já anda em torno de 13%.
O segmento de supermercados, que vinha sendo
próspero na última década, já dá sinal de alerta, amargando em fevereiro uma queda das vendas superior a
2% em comparação ao ano passado.
Nem a tão propalada desoneração dos impostos
foi capaz de conter a escalada inflacionária. Nem o
aumento dos juros nem o aperto do crédito foram suficientes para reverter a crítica situação com que nós
nos confrontamos.
Neste momento, a opinião pública já começa a
olhar o futuro com desconfiança e incerteza. Isto porque, neste momento, paira sobre nós a real ameaça
que se confirmou nos regimes populistas, como as nossas vizinhas Argentina e Venezuela, com uma inflação
acima de 20%, ao contrário de outros mais austeros,
como o Chile e a Colômbia, onde a taxa não chega a
2%, metade, portanto, da nossa.
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Para encerrar, ilustres colegas, não custa lembrar
a história recente, meu caro e ilustre Senador Mozarildo
Cavalcanti, que estamos tendo hoje a satisfação de rever,
após alguns dias de licença desta Casa. É um prazer a
convivência com V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Num passado nada distante, entre 1964 a 1994,
a inflação acumulada chegou a mais de mil trilhões por
cento. Embora não tenhamos mais espaço para cifras
tão astronômicas, a inflação ainda é a pior das chagas
sociais. Ainda é o imposto mais injusto, a imposição
mais cruel, principalmente à qualidade de vida dos menos favorecidos. Contra inflação alta, não há maquiagem, nem bolsa, nem tutela, nem programa social que
dê jeito. Trata-se, reconhecidamente, de um monstro
que, se não for debelado com muita responsabilidade
e cautela, pode vir a tornar-se indomável.
Devemos, portanto, nos precaver ante os sinais
de alerta que já estão evidentes. Competência administrativa, enxugamento da máquina, responsabilidade fiscal, educação, cidadania e trabalho digno para
o povo são, seguramente, ingredientes indispensáveis
na nova receita que se há de adotar.
Portanto, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer,
e mostrar também a minha preocupação em relação
à inflação em nosso País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após as palavras do eminente Senador
Júlio Campos, vamos convocar, na sequência... Ah,
Jayme Campos! Júlio é irmão e foi também Governador do Mato Grosso, é Deputado hoje e foi Senador
também. É irmão de Jayme Campos, que acabou de
falar, que também foi Governador do Mato Grosso.
Antes de passar a palavra ao próximo inscrito, pelo
que eu vejo, houve uma permuta do eminente Senador
Ataídes com o Senador Eduardo Suplicy. Procede?
Vejo que o Senador Ataídes pensa em pedir a
palavra pela ordem.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não. Com a palavra V. Exª, pela
ordem
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Casildo.
Quero apenas deixar um registro. Encontra-se
aqui, na nossa tribuna de honra, o prefeito da nossa
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cidade de Nova Rosalândia, lá do Tocantins, Prefeito
Enoque, juntamente com seus vereadores.
Quero apenas fazer esse registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Fica feito o registro da presença dos
vereadores e prefeitos do Estado do Tocantins, do Estado de V. Exª.
Agora, antes de passar a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy, faço também, com muita honra, o
registro da presença, aqui no plenário, do eminente
Deputado Federal do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, que aqui se encontra, acompanhado do
Prefeito e Professor Universitário, Vice-Prefeito da cidade de Erval Velho, que fica na região da capital do
Meio-Oeste, capital Joaçaba.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não. Pela ordem, o eminente Senador Mário Covas... Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quem sou eu, Presidente, para ser igualado a Mário Covas? Mas...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Uma homenagem a V. Exª e ao Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
agradeço pela...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mário Covas, que foi um grande amigo nosso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, quero apenas registrar, com muita alegria,
na galeria de honra deste plenário, a presença dos vereadores da cidade de Vigia de Nazaré, Belém do Pará.
É uma cidade próspera, onde você encontra o melhor
cardápio de peixe, talvez, do Brasil inteiro.
E aqui estão os vereadores: o Presidente, Gabriel Mariz; o 1º Secretário, Raimundo Diran; o 2º Secretário, Vereador Moacir da Costa; Clivaldo Wander;
Miquel Alves Barros; Zezinho Almeida; Luiz Gonzaga;
o Secretário Legislativo, Dico; e o assessor de imprensa, Reginaldo Reis.
Sejam bem-vindos, vereadores. É uma honra
tê-los aqui.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa registra a presença das autoridades mencionadas por V. Exª, dos diversos Municípios do Estado do Pará, principalmente de Vigia de
Nazaré, do Estado de Pará de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Antes de passar a palavra ao eminente Senador Eduardo Suplicy, a Mesa faz as seguintes
comunicações:
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) –A Presidência designa, como membros
titulares, os Deputados Danilo Forte e Manoel Junior,
em substituição aos Deputados Eduardo Cunha e
Marcelo Castro, e como membros suplentes os Deputados Eduardo Cunha e Edinho Bez, em substituição
aos Deputados Darcísio Perondi e Edinho Araújo, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 612, de 2013, conforme
o Ofício nº 423, de 2013, da Liderança do PMDB, na
Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of./GAB/I/nº 423
Brasília, 15 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os deputados
abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 612/2013,
que Reestrutura o modelo jurídico de organização dos
recintos aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória
nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as indenizações a que se refere a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº
12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre
multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO; e dá outras providências, em substituição aos
anteriormente indicados.
Titulares
Danilo Forte
Manoel Junior
Suplentes
Eduardo Cunha
Edinho Bez
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A próxima comunicação:
A Presidência designa, como membro suplente,
o Deputado Duarte Nogueira, em substituição ao De-
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putado João Campos, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
612, de 2103, conforme o Ofício nº 437, de 2013, da
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
Será encaminhado o processado.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 437/2013/PSDB
Brasília, 16 de abril de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Duarte
Nogueira, em substituição ao Deputado João Campos, como membro suplente, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória
nº 612/13, que reestrutura, o modelo jurídico de organização dos recintos aduaneiros de zona secundária,
altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e Medida
Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012, reduz
a zero as alíquotas de Contribuição para o PIS/PASEP
e da Confins incidentes sobre as indenizações a que
se refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para
dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento
do Programa de incentivo à inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO, e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A última comunicação.
O Deputado Ilário Marques, como membro titular,
em substituição ao Deputado Jesus Rodrigues, na Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 610/2013, conforme o Ofício nº 328/2013,
da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
E Deputado Geraldo Simões, como membro titular, em substituição ao Deputado Luiz Sérgio.
Como membro suplente, o Deputado Jesus Rodrigues, em substituição ao Deputado Ilário Marques, na
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 612/2013, conforme Ofício nº326/2013,
da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 238/GAB-LidPT
Brasília – DF, 11 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membro titular o Deputado Ilário
Marques (PT/CE), em substituição ao Deputado Jesus
Rodrigues (PT/PI) para a Comissão Mista destinada a
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analisar a MP nº 610/13, que “amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012, amplia
o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº
10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012, autoriza a distribuição de
milho para venda a pequenos criadores, nos termos
que especifica, altera as Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, de 21 de setembro de 2012,
e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
Of. Nº 326/GAB-LidPT
Brasília, 11 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Tenho honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membro titular o deputado Geraldo
Simões (PT/BA), em substituição ao deputado Luiz
Sérgio (PT/RJ), e como membro suplente o deputado
Jesus Rodrigues (PT/PI), em substituição ao deputado
Ilário Marques (PT/CE), para a Comissão Mista destinada a na analisar a MP 612/13, que “reestrutura o
modelo jurídico de organização dos recintos aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº 10.865, de 30
de abril de 2004, e a MP nº 601, de 28 de dezembro
de 2012; reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Confins incidentes sobre as
indenizações a que se refere a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013; altera a Lei 12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre multa pecuniária pelo
descumprimento do Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores – INOVAR-AUTO; e dá outras
providências”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Essas são as comunicações.
Concedo a palavra, de acordo com o Regimento
Interno, por dez minutos, a V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, vejo ali,
em torno de Odilon Wagner, alguns grandes atores e
atrizes da televisão e do teatro brasileiro. Vou pedir até
para trazerem os nomes de todos os que estão aqui.
Quero saudar todos. Dentre outros: a querida Beatriz
Segall – seja bem-vinda, Beatriz Segall! –, Eduardo
Barata, Odilon Wagner e outros que chegaram.
Peço que sejam encaminhados à mesa os nomes dos atores e das atrizes que estão nos visitando,
Vice-Presidente Jorge Viana.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se solidariza com o anúncio de
V. Exª em relação aos atores, aos artistas, que estão
na tribuna de honra do plenário neste instante.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Também está presente o Vereador Jeferson Campos,
de Taubaté.
Sr. Presidente, houve dois acontecimentos importantes nesses últimos dias. O primeiro foi quinta-feira,
dia 11, a eleição de uma mulher, feminista de primeira
hora e de grande cultura para a Academia Brasileira
de Letras, ocupando a cadeira que já foi de Rui Barbosa e que, ultimamente, era ocupado por Lêdo Ivo.
O segundo evento, muito triste, foi uma verdadeira tragédia. Um bombardeio assustador, por duas bombas,
na Maratona de Boston, deixando inúmeras pessoas
feridas e três mortos. Esse ataque espantou o povo
americano por ter que reviver, de uma forma ou de outra, o acontecido em 11 de setembro de 2001.
Por incrível que pareça, os dois acontecimentos,
opostos, nos fornecem dados sobre as relações humanas: as relações de alegria e progresso da condição
da mulher; e o outro, que deve ter sido um sinal de intensificação da violência nos Estados Unidos.
Devemos incluir, ainda, um incêndio na biblioteca
dedicada a manter o acervo da memória do saudoso
Presidente John Kennedy. Lá houve um pequeno incêndio, mas o arquivo ficou intacto.
Mas, vamos nos deter, de maneira breve, aos
dois acontecimentos. O primeiro é o reconhecimento
de uma mulher, feminista de primeira hora, doutora
em ciências humanas, autora de alguns livros que
permitiram o avanço do pensamento brasileiro sobre
a condição feminina. Entre os quais: Elogio da Diferença, Reengenharia do Tempo – que reflete, justamente,
sobre como a mulher, em tempos modernos, passou
a ter outra forma de distribuir o seu tempo entre os
deveres de casa, tomar conta dos filhos, bem como o
trabalho fora, se dedicando mais e mais a tantas atividades produtivas –, A Dama e o Unicórnio, Outono de
Ouro e Sangue, A Natureza do Escorpião e Chão de
Terra, que também veem, do ponto de vista da mulher,
a realidade total brasileira.
Por isso, o Brasil está de parabéns. Atualmente,
Rosiska Darcy de Oliveira é professora do doutorado
do Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro e continua, por onde atua, numa escala superior e
muito merecida, seu trabalho de colocar o ponto de
vista da mulher sobre a realidade atual.
Nos Estados Unidos e na Europa, isso está se
fazendo com muito afinco, pois não são apenas os
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problemas femininos vistos isoladamente do resto da
realidade, mas, sim, ao contrário, é a visão da realidade
humana do ponto de vista feminino. É como se fosse
uma popularização dos estudos sobre o machismo, quer
dizer, das diferenças entre o homem e a mulher, que
são a origem da dominação desta pelo homem, mas,
sim, o progresso que o pensamento feminino traz sobre
a realidade total, juntando o feminino e o masculino.
O século XXI será o século da revisão total das
teorias isoladas em uma maneira de pensar e de viver
que inclua a diferença e as desigualdades entre ambos os sexos, o que é fundamental para a mudança
da realidade mundial. As mulheres começam a subir
os graus de poder necessários para isto, modificando
profundamente a história da humanidade,
O segundo assunto é uma regressão aos valores
masculinos de violência e morte, o que nos faz pensar
como o povo americano deve estar deprimido por viver
outra vez, sempre e sempre, uma violência que parece não ter fim. Este é o legado que nos deu a relação
opressor/oprimido vivida nos últimos 10 mil anos em
que o opressor ganha pela força e o oprimido perde
por ser mais fraco em tecnologia. É um aparelho de
guerra muito sofisticado que os opressores usam por
se dedicarem inteiramente a conquistar mais dinheiro
e mais poder.
É um mundo ganha/perde, onde, para uns ganharem, os outros têm que perder. Mas a grande novidade
que o século XXI está trazendo é que esse paradigma
já não reflete mais o inconsciente coletivo que deseja
democracia, igualdade, distribuição igualitária do dinheiro e não o uso deste por uns poucos para destruir
uma grande maioria,
Para isto é muito importante a atividade feminina,
que, tanto na Primavera Árabe como nas revoltas da
Europa e dos EUA, tem tido um papel fundamental.
Várias mulheres já ganharam o Prêmio Nobel, como
as liberianas Ellen Sirleaf, Leymah Gbowee e a iemenita Tawakul Karman, laureadas com o Prêmio Nobel
da paz em 2011. A presença dessas mulheres e de
outras está introduzindo um novo paradigma (ganha/
ganha), em que ganham só aqueles que fazem os outros ganharem também. É a tecnologia eletrônica que
funciona à velocidade da luz e que requer que todos
conheçam tudo em tempo real; daí essas revoluções
chamadas de “primaveras” e também o fracasso das
recessões na Europa e nos EUA.
O terceiro paradigma pode ser comparado a um
fósforo que só se mantém vivo se transfere para outro a sua luz e o seu fogo. Neste terceiro paradigma, o
dinheiro não é mais a base e, sim o conhecimento e a
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informação. Estamos absolutamente certos de que foi
a ascensão da mulher que trouxe esse desejo, pois,
se educarmos uma mulher, estamos educando uma
geração inteira. Se educarmos um homem, estaremos
educando apenas um homem, porque é a mulher que
transmite, desde o seu útero, os valores que tornam
possível a vida vivível, conforme ressalta a líder feminista brasileira Rose Marie Muraro.
No século XXI, é assim, graças não à luta entre o homem e a mulher, mas à sua unificação que o
paradigma ganha/ganha pode realmente ganhar. Se
isto não acontecer a tempo hábil, virá o violentíssimo
paradigma perde/perde, do qual ninguém sobreviverá.
E isto, infelizmente, por vezes, tem acontecido, como
no triste episódio de Boston.
É preciso que aqueles que amam a vida se associem numa sociedade solidária e que tenham como
finalidade a vida e não a posse do dinheiro. É isto que
todos nós estamos querendo. E a colocação desses
dois fatos opostos, que são mais uma mulher na Academia Brasileira de Letras e mais um acontecimento
de grande violência nos Estados Unidos, que nos está
mostrando: queremos um mundo ganha/ganha; homens
e mulheres integrados, para que isso seja possível, e,
só assim, conseguiremos vencer o paradigma perde/
perde, que, sem dúvida, virá se não mudarmos rapidamente todos os valores da humanidade.
Isto tudo nos mostra...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... que o que está guiando o pensamento humano é
a aceleração, seja ela histórica, cultural, econômica
etc. É preciso retardar essa aceleração que nós estamos vivendo.
Assim, Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner,
quero expressar minha solidariedade às vítimas dos
atentados ocorridos em Boston, aos norte-americanos
e a todos aqueles que estão preocupados, inclusive...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... o Presidente Barack Obama, o qual ressaltou que a
justiça se fará sentida para os responsáveis por esse
ato inexplicável, essa tragédia humana. Nestes tempos
em que vemos alguns líderes, como o Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...da Coreia do Norte, que vem realizando ameaças de
lançar mão de artefatos nucleares, é muito importante
que nós levantemos as nossas vozes para que possa
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a humanidade, em todo o Planeta Terra, sentar-se à
mesa, realizando negociações, com vistas a resolvermos os problemas de cada nação e dentro de cada
nação, por meios democráticos.
Nesse sentido, quero saudar o povo da Venezuela, que realizou eleições de uma maneira pacífica
neste último domingo. Espero que o povo venezuelano
avance muito em decorrência das eleições realizadas,
e vamos respeitar...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após ouvirmos a manifestação do eminente Senador Eduardo Suplicy, a Mesa associa-se,
também, às manifestações, a essa solidariedade, em
função do ocorrido nos Estados Unidos.
Passamos a palavra ao nosso Vice-Presidente.
Quero registrar, com muita honra, a presença na
Casa do nosso ex-Senador, ex-Governador catarinense Leonel Pavan, que se encontra aqui fazendo uma
visita. Muita honra.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Agora, estou passando a Presidência
ao nosso Vice-Presidente, Senador Jorge Viana.
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)
– Eu queria informar ao Plenário que o nosso Presidente
Renan já se encontra na Casa. Daqui a um pouquinho,
vamos iniciar a Ordem do Dia. Estamos fazendo um
entendimento com os relatores. Acabamos de ter um
entendimento para a melhor condução da apreciação
do Estatuto da Juventude. Daqui a pouquinho, vamos
tratar dessa matéria pondo à apreciação do Plenário.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner pelo
tempo regimental de dez minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Um minutinho, o Senador que está na tribuna.
Pela ordem, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Se V. Exª me permitir, eu falo; se V. Exª... Obrigado, então.

ABRIL 2013

18966 Quarta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, eu me inscrevi – só quero que V.
Exª ratifique – para falar pela Liderança da Oposição,
logo após a Ordem do Dia. Sou o primeiro Líder a falar. Veja se eu estou falando a verdade, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª está inscrito como primeiro orador e com uma
observação para usar da palavra após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois não, então. Muito obrigado, Presidente. Só para
confirmar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Aproveito para chamar, logo após a fala do Senador Casildo Maldaner, todos os Senadores e Senadoras que se encontram em seus gabinetes para que
venham até o plenário. Nós vamos ter a apreciação
do Estatuto da Juventude logo após o uso da palavra
pelo Senador Casildo Maldaner.
Senador Casildo Maldaner, V. Exª tem a palavra
por dez minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente, Jorge Viana, que preside
esta sessão, e caros colegas, muito mais do que a
defesa de um projeto de lei, de uma proposta, minha
intenção, na tarde de hoje, é a proteção de um princípio basilar, que deve pautar todas as ações, ao longo
da vida: justiça. Baseado nesse fundamento é que devemos analisar a questão dos aposentados no Brasil.
Não é novidade para ninguém, mas sempre importante trazer à luz os números que amparam nossa
posição: ao final de 2011, última data em que estão
disponíveis as estatísticas do Ministério da Previdência Social, havia 27 milhões de pessoas recebendo
benefícios do INSS. Cerca de 62% dos beneficiários,
portanto, em torno de 17 milhões de pessoas, recebem
valores em torno de um salário mínimo. Veja bem: dos
27 milhões no Brasil de aposentados, mais de 60%,
em torno, então, de 17 milhões, recebem em torno de
um salário mínimo de aposentadoria. Apenas para fins
comparativos, na faixa entre cinco e seis salários, ou
seja, próximo ao teto da Previdência – ao tetinho não,
ao teto maior, ao teto da Previdência –, está apenas
1,23%, e a maioria esmagadora, repito, recebe em
torno de um salário mínimo.
Há duas questões que clamam por justiça nessa situação, uma de ordem moral e outra de ordem
prática. Na primeira, cabe o questionamento: é justo
que, depois de uma vida inteira de trabalho, a pessoa
sobreviva, e, muitas vezes, dê suporte a uma família,
com um benefício de um salário mínimo ou menos?
Moralmente, com certeza, não.
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É nesse ponto da vida que, comumente, elevam-se os gastos, por exemplo, com medicamentos, tratamentos de saúde e cuidados especiais.
Pois bem, para driblar essa situação e dar conta
das despesas, muitos aposentados veem-se obrigados
a retornar à labuta, quando ainda lhes resta saúde e disposição. Ao fazê-lo formalmente, voltam a contribuir com
a Previdência Social, destinando uma parte de seus vencimentos, como igualmente o fazem seus empregadores.
E o que ganham com isso? Vamos ser sinceros:
nada. Trata-se de uma espécie de apropriação indébita feita pela Previdência, que não dá ao contribuinte
o retorno proporcional à sua contribuição. A jurisprudência tem sido pacífica, concedendo ganho de causa aos aposentados, pois se trata de direito líquido e
certo, que aguarda regulamentação.
Neste Parlamento, temos feito esforços diversos
para suprir tal carência e incorporar em nossa legislação essa garantia ao trabalhador. Na semana que
passou, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o
projeto do nobre Senador Paulo Paim, que regulariza o instituto da desaposentadoria, ou seja, prevê a
revisão do benefício daquele aposentado que retorna ao trabalho.
De minha parte, propus, ainda em 2011, o PLS
nº 188, que prevê a devolução dos benefícios adicionais feitos pelo aposentado que retorna ao mercado
de trabalho, garantindo um ganho adicional no decorrer de sua vida, nunca ultrapassando o teto da Previdência Social.
São esforços que fazemos, visando ao atendimento de algumas das amplas carências dos aposentados
que vivem praticando esse verdadeiro malabarismo
financeiro para garantir sua sobrevivência. Nesse momento, contudo, vemos forças movimentando-se para
impedir os avanços.
Vejam bem, sob a alegação de que a medida
provocará um comprometedor aumento nas despesas
da Previdência Social, especula-se apresentar recurso
para que o projeto do Senador Paulo Paim, devidamente aprovado em caráter terminativo na Comissão
de Assuntos Sociais, volte a ser analisado em outras
duas comissões, em vez de trilhar seu rito normal e
seguir para análise na Câmara dos Deputados. Pelas
mesmas razões, o PLS nº 188/2011, de minha autoria,
arrasta-se em sua lenta tramitação. A intenção, velada
e, ao mesmo tempo, cristalina, é sepultar as iniciativas
sob a turva fumaça da lentidão do processo legislativo.
Cada Parlamentar exerce livremente seu direito
de voto, seguindo sua consciência e, principalmente,
os desejos e anseios da sociedade que representa.
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Não é nossa intenção convencer ninguém a votar
dessa ou daquela maneira. Rogo tão somente – tão
somente – que permitam que tais matérias sejam analisadas e votadas, cumprindo plenamente os princípios
democráticos em que prevalece o desejo da maioria.
Trago estas reflexões, Sr. Presidente, Renan
Calheiros, e caros colegas, para meditarmos, porque
não é possível!
E faço um apelo: o Senador, Líder do Governo
no Congresso Nacional, José Pimentel, é Relator de
várias propostas, nas quais se procura encontrar um
denominador para não deixar os aposentados, que
ganham menos do que o teto e que ainda têm forças
físicas para lutar, que estão contribuindo, sem saída.
Essa do Senador Paim é uma, que já está aqui. Há
certa ideia de procrastinar o seu andamento e o de outras Comissões. Nós queremos que siga o seu caminho
normal para a Câmara. Essa é a tese. Ao mesmo tempo, o Senador Pimentel é Relator de outras propostas.
Acho que é importante a união com o Ministério da Previdência, com o Governo, para que esses
aposentados que voltaram a trabalhar não fiquem no
prejuízo. Estão contribuindo com a Previdência, e, na
verdade, a Previdência está com esse dinheiro. Esse
é um direito deles, sempre se respeitando o teto.
Trago novamente a Casa a discussão. Inúmeras
vezes já falei sobre isso, e vamos continuar batalhando
nessa proposta, nessa tese, com os outros colegas,
para que venhamos a fazer justiça. Esse é um princípio
ético, moral, pelo qual não podemos deixar de lutar,
Sr. Presidente e nobres colegas.
Essas são as considerações que trago a Casa na
tarde de hoje. Não poderia deixar de fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner,
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) –

ORDEM DO DIA
Gostaria de destacar as presenças honrosas
entre nós do ator Odilon Wagner e do produtor teatral
Eduardo Barata, que, mais uma vez, vieram acompanhar a discussão e a votação, no Senado Federal, do
Estatuto da Juventude.
(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queria registrar também, com satisfação,
a presença entre nós da atriz Beatriz Segall.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem.) – Presidente, é só para, mais uma vez, como
V. Exª acaba de presidir esta sessão, ratificar a minha
fala, logo após a Ordem do Dia. Eu sou o primeiro orador a falar pela Liderança.
É só para ratificar isso.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está, Senador Mário Couto,
devidamente inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 1 da pauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 4, DE 2012
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 258, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4, de 2012, do Senador Inácio Arruda,
que declara nula a Resolução da Mesa do Senado Federal que extinguiu o mandato do Senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente, Abel
Chermont, adotada em 9 de janeiro de 1948.
Parecer favorável, sob nº 156, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa
no prazo regimental.
Eu vou abrir para a discussão do projeto, mas,
antes, concedo a palavra ao Relator da matéria, Senador Antonio Carlos Valadares.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto declara nula
a resolução da Mesa do Senado, que extinguiu o mandato do Senador Luís Carlos Prestes e de seu suplente, Abel Chermont, adotada em 9 de janeiro de 1948.
Luís Carlos Prestes nasceu em Porto Alegre, em
3 de janeiro de 1898. Formou-se no secundário no
Colégio Militar e, em Engenharia Militar, pela Escola
Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, em 1919, atual
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Academia Militar das Agulhas Negras. Foi engenheiro
ferroviário na Companhia Ferroviária de Deodoro, como
tenente, até ser transferido para o Rio Grande do Sul.
De lá, organizou, com Miguel Costa e Juarez Távora, o movimento que ficou conhecido como Coluna
Prestes, reunindo capitães e tenentes da classe média,
que percorreram impressionantes 25 mil quilômetros
pelo interior do País, durante dois anos e meio, com
o intuito de denunciar a miséria da população e a exploração das camadas mais pobres do nosso País.
Por essa marcha, ficou conhecido como o Cavaleiro
da Esperança e recebeu, então, projeção nacional.
Em 1934, ingressou no Partido Comunista do
Brasil. Após a repressão à Intentona Comunista, de
1935, Prestes foi preso em 1936 e cumpriu uma pena
de prisão de nove anos, até o fim do Estado Novo. Sua
companheira, a alemã Olga Benário, foi deportada e
assassinada na câmara de gás, no campo de concentração nazista Ravensbrück.
Com o fim do Estado Novo e o retorno da democracia, o Partido Comunista do Brasil voltou à cena política em 1945, após ter seu pedido de registro deferido.
Luís Carlos Prestes foi anistiado e elegeu-se Senador da República, democraticamente, em 2 de dezembro de 1945, pelo Distrito Federal (quando a Capital
do País ainda era o Rio de Janeiro), para um mandato
que deveria durar de 1946 até 31 de janeiro de 1955.
Nas eleições de 1945, o Partido Comunista do
Brasil, do qual Prestes era o Líder maior, conquistou
10% dos votos. Na Assembleia Constituinte de 1946, o
PCB alcançou quase 10% da votação e elegeu, além
de Luís Carlos Prestes, como Senador, 14 deputados,
entre eles, o escritor Jorge Amado, Carlos Marighella,
João Amazonas e o sindicalista Claudino Silva, o único
Constituinte negro daquela Assembleia.
O Senador Prestes foi o segundo mais votado no
País, perdendo apenas para o próprio Getúlio Vargas.
Esses resultados eleitorais transformaram o PCB na
quarta força política, e, associados à polarização ideológica, própria do cenário de uma guerra fria, tensionaram ainda mais o cenário político-partidário do Brasil.
A Constituição Federal de 1946 restaurou as liberdades democráticas que haviam sido retiradas em
1937, no período do Estado Novo. Considerada uma
Carta democrática avançada, a de 46 consagrou direitos civis e políticos, prevendo a liberdade de manifestação do pensamento sem censura, a liberdade de
consciência, a liberdade de associação, entre outros
direitos e garantias fundamentais ao exercício da democracia. Foi, aliás, a primeira Constituição a possuir
uma bancada comunista no seu processo constituinte.
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Apesar de a Constituição de 1946 restabelecer
garantias, o governo e forças políticas majoritárias
atuavam para perseguir o PCB e lhe retirar o direito
ao funcionamento parlamentar.
Em março de 1946, o Deputado Barreto Pinto,
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), encaminha
denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral contra o PCB,
alegando o caráter ditatorial e internacionalista da agremiação e pedindo a cassação de seu registro. Além
disso, acusava-se a agremiação política de estar a
serviço da União Soviética e que, em caso de guerra,
seus militantes lutariam contra o Brasil. O parecer do
procurador-geral foi pelo arquivamento do processo,
mas o tribunal optou por não aceitá-lo e deu prosseguimento à apuração, segundo informações do Tribunal
Superior Eleitoral, e essas informações se encontram
no seu site.
Em 7 de maio de 1947, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão adotada por três votos a dois, adotou
a Resolução nº 1.841, que manchou o novo regime democrático consagrado pela Constituição, cancelando
o registro do Partido Comunista do Brasil. Da leitura
da decisão do tribunal, destaca-se que greves, reportagens de jornal e livros de Marx e Lênin foram utilizados como elementos de convicção para a decisão
dos desembargadores J.A. Nogueira, Rocha Lagôa e
Cândido Lobo. Votaram contra o Prof. Sá Filho e o Ministro Lafayette de Andrade.
O TSE fundamentou sua decisão no art. 141, §13,
da Constituição Federal de 1946, segundo o qual era
vedada a organização, o registro ou o funcionamento de
qualquer partido político ou associação, cujo programa
ou ação contrariasse o regime democrático, baseado
na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos
fundamentais do homem.
Nos termos da referida resolução do TSE, o PCB
recebia influência doutrinária, político-partidária, marxista-leninista, de procedência estrangeira, não obstante extenso voto contrário do Relator, Prof. Sá Filho, no
sentido de que a pluralidade dos partidos caracteriza
os regimes democráticos e que não ficou provado no
processo que aquele Partido, o PCB, em seu programa
ou ação, fosse contrário ao regime democrático baseado na pluralidade partidária e nos direitos do homem.
No mesmo dia da decisão do TSE, o Ministério
do Trabalho decretou a intervenção nos sindicatos e
fechou a Confederação Geral dos Trabalhadores. Três
dias depois, o Ministério da Justiça mandou fechar todas as sedes do partido.
Como isso não era suficiente para fazer calar o
PCB, a maioria do Congresso Nacional aprovou a Lei
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nº 211, de 7 de janeiro de 1948, que, dentre outras
hipóteses, previa a extinção dos mandatos dos parlamentares eleitos sob legendas partidárias que tiveram o registro cassado com fundamento no art. 141,
§13, da Constituição, que foi o caso da Resolução do
TSE sobre o PCB. Dois dias depois, em 9 de janeiro de 1948, a Mesa do Senado – e não o Plenário –,
em cumprimento a dispositivo da Lei nº 211, editou a
resolução que extinguiu o mandato do Senador Luiz
Carlos Prestes e de seu suplente.
Da nulidade da resolução do Senado que extinguiu o mandato de Luiz Carlos prestes
A resolução da Mesa do Senado Federal é nula
por falta de amparo constitucional. É o que se está a
reconhecer, neste momento histórico, com a aprovação
do Projeto de Resolução nº 4, de 2012.
O art. 141 da Constituição de 1946, que estabelecia o rol de direitos e garantias individuais, já determinava que a lei não poderia prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (§3º).
Portanto, a Lei nº 211, de 1948, não poderia retroagir para atingir os mandatos em curso, sob pena
de inconstitucionalidade.
O rol do art. 141 também incluía a liberdade de
pensamento, segundo seu § 8º. Por motivo de convicção
religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado
de nenhum dos seus direitos, salvo se a invocar para
se eximir de obrigação, encargo ou serviço impostos
pela lei aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela
estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim
de atender escusa de consciência.
Além disso, a Constituição de 1946 também era
explícita quanto aos casos de perda de mandato, sendo
que nenhum de seus comandos autorizavam a extinção
do mandato parlamentar pela cassação posterior ao
registro do partido político a que se filiara o parlamentar. Ou seja, a Mesa do Senado não tinha competência constitucional para cassar o mandato do Senador.
Nenhuma norma impedia – bem como não impediu – o exercício parlamentar sem a filiação partidária.
E foi justamente por isso que a maioria parlamentar
criou uma norma infraconstitucional para cassar o
mandato parlamentar.
Ademais, a edição da Lei nº 211, de 1948, que
extinguiu o mandato de parlamentares em razão da
cassação do registro partidário, advém de um cenário de perseguição política a um partido minoritário no
Congresso Nacional. Isso afrontou diretamente o texto
da Constituição de 1946 e violou os direitos mais básicos da minoria parlamentar – o que mancha a história
dos períodos democráticos do nosso País.
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A cassação de um mandato parlamentar – outorgado diretamente pelo povo – por uma autoridade
absolutamente incompetente para fazê-lo é motivo
suficiente para reconhecer a nulidade da decisão da
Mesa do Senado Federal que extinguiu o mandato do
Senador Luiz Carlos Prestes e de seu suplente.
O Projeto de Resolução, portanto, que estamos
a votar, repara a inconstitucionalidade e as máculas
jurídica e política de um ato antidemocrático de cassação de parlamentar eleito pelo povo. Faz-se, com isso,
justiça à história e à Nação brasileira e, ainda que tardiamente, presta o devido reconhecimento a uma das
personalidades mais marcantes da história do nosso
País, Luiz Carlos Prestes, que até hoje é reverenciada
por suas atividades políticas e militares, caracterizada
pela defesa do nacionalismo e pela defesa das camadas sociais mais oprimidas.
Também aproveito para prestar as minhas homenagens, Sr. Presidente, como Relator da matéria, ao
Partido Comunista do Brasil e ao Partido Comunista
Brasileiro. O PCdoB é aqui representado por dois brilhantes Senadores, Inácio Arruda e Vanessa Grazziotin,
que honram esta Casa com uma atuação parlamentar
irrepreensível, sempre em defesa dos mais pobres, dos
direitos sociais dos oprimidos e do fortalecimento da
democracia e das liberdades democráticas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir
o projeto de resolução...
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, quero muito rapidamente tecer alguns comentários acerca do projeto de resolução apresentado nesta Casa pelo Senador Inácio Arruda e tão bem
relatado pelo Senador Valadares.
Esta Casa, aprovando esse projeto de resolução,
Sr. Presidente, promove um ato de justiça a quem foi
parlamentar eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, Senador eleito pelo Partido Comunista do Brasil, à época PCB, e teve seu mandato cassado, como também
doze Deputados do Partido Comunista.
Votar esse projeto de resolução, Senadora Ana
Amélia, devolvendo um mandato popular retirado de
uma forma arbitrária é algo que o Senado tem que fazer. A Câmara dos Deputados já adotou uma iniciativa
semelhante, assim como assembleias legislativas de
todos os Estados brasileiros.
Então, Sr. Presidente, quero apenas cumprimentar, dizendo que estamos aqui não apenas fazendo
justiça, mas resgatando a história do Brasil, porque
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independente das posições, de os Parlamentares concordarem ou não com esta figura importante da história do Brasil que foi Luiz Carlos Prestes, todos temos
de concordar que quem tem um mandato eleito pelo
povo não pode vê-lo retirado de uma forma arbitrária,
como foi a retirada do mandato de Luiz Carlos Prestes.
Então, é uma homenagem que fazemos não
apenas a ele, não apenas a sua família, Senador Renan, mas um resgate que fazemos na história brasileira. Então, quero cumprimentar o Senador Inácio e,
sobretudo, o Relator da matéria, Deputado Valadares.
Era isso e muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir, o próximo...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente. Presidente, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Cumprimentar a Mesa, cumprimentar o Relator dessa matéria,
Senador Antonio Carlos Valadares.
Ano que vem, Sr. Presidente, o Brasil lembra – e
“lembra” é a palavra mesmo, não pode ser “celebra” –
os 50 anos de um dos episódios mais tristes da nossa
história: o golpe militar de 1º de abril de 1964.
É fundamental para gerações futuras nós restaurarmos a memória. As violências cometidas pela
ditadura militar não foram as únicas cometidas, lamentavelmente, na história nacional; no período em que o
País se inseriu no chamado contexto da Guerra Fria,
lamentavelmente, nesse período, outras violências foram cometidas. E sem dúvida alguma uma das mais
graves violências foi a cassação, em 1947, do conjunto
da bancada do PCB, do Partido Comunista do Brasil.
O PCB elegeu uma belíssima, talvez uma das
mais belas bancadas de toda a história do Congresso
Nacional na Assembleia Constituinte de 1946; uma
bancada que, entre outros, contava com Jorge Amado,
Graciliano Ramos e o próprio Luiz Carlos Prestes. Em
uma violência descabida, ao que pese, estar – abre
aspas: “sob um Estado democrático de direito”, ocorreu
a cassação dos mandatos por força de ação do governo do Sr. Eurico Gaspar Dutra, de toda a bancada do
Partido Comunista.
Devolver o mandato de Luiz Carlos Prestes é um
reconhecimento com a memória e uma autocrítica, que
o Brasil tem que fazer, dos momentos de violência que,
lamentavelmente, foram perpetrados não somente pela
ditadura de 1964, mas que foram perpetrados mesmo
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na vigência – abre aspas: “de um Estado democrático
de direito”.
Eu quero cumprimentar a Mesa, o Senador Valadares, pela iniciativa e, em especial, por ser uma iniciativa de restauração da história e da verdade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, se consultarmos os Anais do Senado, para
verificarmos os debates que ocorreram nas sessões
dramáticas que precederam e na própria sessão em que
foi cassado o mandato do Senador Luiz Carlos Prestes e
verificarmos o plenário do Senado hoje, Sr. Presidente,
veremos um plenário tranquilo, onde há divergências
partidárias, onde há polêmica, enfim, a vida rotineira
de uma democracia. Até há pouco tínhamos a nossa
galeria enfeitada por crianças dos colégios de Brasília
que aqui vieram nos visitar, temos artistas que estão
aqui para cuidar de assuntos que dizem respeito aos
espetáculos e às condições de sua viabilidade, para
compatibilizá-los com a meia-entrada, no contexto do
Estatuto da Juventude que será analisado. Essa é a
maior reparação que podemos dar a Luiz Carlos Prestes e a todos os seus companheiros que tombaram na
luta pela democracia em nosso Brasil; a todos eles.
Conheci e convivi com Prestes na União Soviética, no exílio na França, depois no Brasil, tinha por ele
enorme admiração. A preocupação de Prestes com o
Brasil foi permanente, era um homem absolutamente
devotado à luta popular, às causas que defendia.
Fica aqui, portanto, Sr. Presidente, a homenagem
do PSDB à memória de Luiz Carlos Prestes e o registro da nossa alegria por estarmos aqui nesta tarde
votando a restauração de seu mandato parlamentar,
ainda que simbolicamente, que lhe foi arrancado pela
violência anticomunista que logo depois se abateu sobre todos os democratas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodrigo
Rollemberg, Líder do PSB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em nome da Liderança
do Partido Socialista Brasileiro, em nome da Senadora
Lídice da Mata, do Senador Capiberibe e do Relator
desta matéria, Senador Antonio Carlos Valadares,
também queremos nos somar a esta feliz iniciativa do
Senado Federal, que é de um simbolismo muito grande e que resgata, com esta decisão, a memória de um
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dos grandes líderes da esquerda brasileira, o Cavaleiro
da Esperança, que buscou construir neste País novas
alternativas para a vida da população.
O político, a partir da coluna Prestes, cortou o
Brasil, o interior do Brasil, conversando com a população, dialogando com a população e semeando as
sementes de um novo Brasil.
Como disse muito bem aqui o Senador Aloysio
Nunes, se hoje nós vivemos num ambiente democrático
– e tenho dito que o Brasil avançou muito, nos últimos
anos, na construção dessa democracia com a Lei da
Transparência, de autoria do Senador Capiberibe, com
a Lei da Ficha Limpa, com a constituição da Comissão
da Verdade, com a Lei de Acesso à Informação –, nós
devemos a muitos brasileiros que, antes de nós – alguns muito antes de nós –, como Luiz Carlos Prestes,
lutaram pela construção de um novo País.
Portanto, fica aqui o apoio do Partido Socialista
Brasileiro, cumprimentando o Relator dessa matéria,
Senador Antonio Carlos Valadares e o autor, Senador
Inácio Arruda.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria louvar essa iniciativa de devolver o mandato popular, o mandato do Senador Luís Carlos Prestes, Senador eleito por três Estados brasileiros. Ele
foi eleito por três Estados brasileiros, não apenas por
um. Eu queria também louvar esse relatório do nosso
Líder, figura emblemática do PSB, Senador Antonio
Carlos Valadares.
E dizer-lhes que a história do nosso País é marcada pelo autoritarismo, pela cassação de registro de
partidos políticos. E antes de cassar o mandato de
Luís Carlos Prestes, da Bancada Parlamentar do Partido Comunista na Câmara Federal, cassaram o registro do Partido Comunista. E cassaram uma bancada
de representantes brilhantes. Aqui já foi citado Jorge
Amado; eu citaria um dos heróis dessa nação: Carlos
Marighella, um Deputado combativo, de uma bancada
de 16 Deputados que foram cassados no mesmo dia.
As gerações que se sucederam, de 1964 e, principalmente, a partir de 1985, com o fim da ditadura civil
militar, precisam sim tomar conhecimento da história
e, sobretudo, dos abusos cometidos contra o povo
brasileiro.
Eu queria, Sr. Presidente, manifestar a minha
alegria na devolução simbólica do mandato popular
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cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu vivi também essa experiência e sei que é uma experiência
amarga, difícil de ser esquecida.
Eu queria finalizar dizendo e recomendando a
todos aqueles que nos ouvem pela Rádio e pela TV
Senado e aqui no plenário que assistam ao filme de
Flávio Tavares e Camilo Tavares chamado “O Dia que
Durou 21 Anos”, um documentário histórico que reconta
como se deu o golpe civil militar de 1964 e os absurdos que se cometeram contra a sociedade brasileira.
Portanto, parabéns a esta Casa por devolver o
mandato legítimo, mandato eleito pelo povo de três
Estados brasileiros.
Parabéns ao Senador Valadares, parabéns a
este Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
Em seguida, Senador Jorge Viana.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria também de me manifestar e, com certeza, tenho
autorização do meu Líder para fazê-lo em nome do
Partido dos Trabalhadores.
Gostaria de parabenizar essa iniciativa da Mesa
Diretora, quero parabenizar também o relatório do Senador Antonio Carlos Valadares e parabenizar todos
nós, que fazemos, neste momento, justiça a uma das
personagens históricas mais importantes do Brasil,
uma verdadeira legenda do nosso povo, que foi Luiz
Carlos Prestes, um defensor das causas sociais, um
defensor da liberdade, alguém que enfrentou as maiores
dificuldades, chegando, no período em que foi preso,
durante o Estado Novo, o seu advogado, Sobral Pinto, a recorrer à Lei de Proteção dos Animais para que
Luiz Carlos Prestes pudesse ter melhores condições
na prisão. E ele continuou na sua luta até a sua morte,
contribuindo para a construção da democracia no Brasil.
É importante ressaltar também duas situações
em que as classes dominantes deste País forjaram
ameaças para poderem golpear a Nação. A primeira,
durante o Plano Cohen, em que havia uma denúncia
de que o Partido Comunista iria tentar uma revolução
no Brasil, tendo havido já o episódio de 1935.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Portanto, em 1937 essa questão vem à tona e aí é o
início do Estado Novo, o pretexto para cercear a liberdade do nosso povo.
Em 1945, em plena vigência da democracia, outro fato inusitado, um comentário que teria sido feito
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por Luiz Carlos Prestes também justificou a cassação
do registro do Partido Comunista e a cassação, talvez,
de um grupo dos mais importantes parlamentares da
história do Congresso brasileiro.
Então, eu acredito que hoje nós estamos fazendo justiça e parabenizo a todos que concorreram para
que o Senado pudesse fazer o resgate...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Presidente Renan.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
dessa figura de Luiz Carlos Prestes.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, era
só também para me somar aos colegas, Senadoras
e Senadores. Eu acho que são atitudes como essas
que o Plenário do Senado Federal toma que nos fazem
resgatar o respeito da sociedade, porque eu sou de
uma geração que se inspirou nessa batalha de vida de
Luiz Carlos Prestes. Ele dedicou a vida inteira a lutar
por seus ideais, por liberdades e pelo nosso País. E
sofreu, e passou pelo que passou exatamente pelas
ideias que defendia e pela luta que travava. E, hoje, eu
tenho a alegria e a honra de estar compondo o Plenário deste Senado, a Mesa Diretora desta Casa junto
com V. Exª, e nós estarmos aí assinando este ato que
faz justiça com a memória dessa figura que é parte da
história do Brasil, Luiz Carlos Prestes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para
parabenizar o Senador Inácio Arruda pela iniciativa; o
Senador Antonio Carlos Valadares, como Relator; V.
Exª e todo o Plenário desta Casa pela decisão que
nós vamos tomar neste momento: devolver o mandato
daquele que foi uma das maiores lideranças políticas
do Brasil na sua época; que atravessou este País na
busca por representar os explorados e oprimidos da
nossa Nação.
Prestes, na Constituinte de 1946, foi o segundo
Senador mais votado do País, perdendo apenas para
o próprio Getúlio Vargas.
Esses resultados eleitorais, Presidente, transformaram o PCdoB, ou o PCB, na época, na quarta força
política do País. Foram eleitos, junto com Prestes, da
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Bahia, uma bancada também significativa de homens
honrados que participaram aqui daquele processo.
Estiveram aqui presentes, representando a Bahia,
Carlos Marighella, Jorge Amado, Milton Cayres e tantos outros comunistas que representavam naquele
momento no Brasil muito mais do que um movimento
em defesa do comunismo, que representavam a luta
pelos direitos nacionalistas do País, que representavam
a luta pelos direitos dos trabalhadores, que representavam um processo, na verdade, de dar visibilidade ao
trabalhador do mundo inteiro, que representavam, portanto, um processo civilizatório para a Nação brasileira.
É a justiça que se faz aqui hoje, devolvendo a
Luiz Carlos Prestes, mesmo que simbolicamente, o
seu mandato, para que a história do Brasil possa registrar a recuperação da sua imagem e possa registrar
exatamente o que o Senado faz neste momento como
um grande ato da história política do Brasil contra as
ditaduras e pela democracia.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner e, em seguida ao Senador Inácio Arruda,
que é o autor da proposta.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Com muita honra, porque o Senador Inácio Arruda é o autor,
mas quero apenas deixar registrado um fato em Santa
Catarina.
A Coluna Prestes, à época, passou, veio do Rio
Grande, passando pelo Oeste catarinense, na fronteira com a Argentina, e adentrando ali por Dionísio
Cerqueira, que pega Bernardo Irigoyen, a Argentina,
o Paraná e ali a divisa com Santa Catarina. Naquelas
caminhadas ficou um marco muito extraordinário na
cidade de Descanso, que é fronteira com a Argentina.
Fica ao lado de São Miguel do Oeste, Itapiranga, naquela região, e ela levou o nome de Descanso porque
a Coluna Prestes houve por bem descansar naquela
comunidade, naquela região.
E em homenagem a isso começou-se a criar um
vilarejo, foi desenvolvendo e leva o nome de Descanso,
porque a Coluna Prestes passou por aquela região.
Então é um fato marcante para nós catarinenses.
Trago aqui este testemunho, que é muito conhecido,
congratulando-me com esse ato, Senador Arruda e
caros colegas, de reconhecer esse homem que foi
Senador, foi tudo na vida pública brasileira.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Senadoras, acabo também de
receber uma carta da viúva de Prestes, Maria Prestes,
também se congratulando com o Senado Federal face
à decisão da Mesa de colocar em votação resolução
que resgata o mandato de Prestes.
É evidente que Prestes tinha o seu mandato, e
os comunistas, na Câmara, tinham os seus mandatos
como grande instrumento de ligação com o povo, de
defesa dos direitos sociais, de aprofundamento do processo democrático brasileiro. Foram cassados, continuaram a lutar fora do Parlamento de forma viva e audaz.
[...] Por isso, o ex-Senador eleito pelo Partido Comunista [diz a sua companheira, Maria
Prestes], eleito em 1946, [...] interrompeu suas
atividades [aqui, mas continuou a sua longa
trajetória de luta fora do Parlamento]. Atravessou altivo um longo período de clandestinidade
entre os anos de 1947/1959; realizou ações
políticas junto ao governo João Goulart entre
os anos de 1960/1964; organizou a Frente
Ampla Antifascista contra a ditadura, nos anos
de 1964/1979; e liderou projetos políticos pela
democracia entre os anos de 80 até sua morte,
dia 7 de março de 1990.
O Senado Federal, ao anular a cassação de
Prestes, realiza um ato de justiça histórica. O
Cavaleiro da Esperança não foi cassado por
ser corrupto, [por ser bandido] ou por ter realizado ações contra os interesses públicos nacionais. Ele foi arrancado do Senado Federal
por sua ideologia, sua luta pelo socialismo, que
tinha como bandeira a entrega dos meios de
produção aos trabalhadores e as terras para
quem nela trabalha.
Neste momento, não posso deixar de lembrar
os nomes de alguns Deputados cassados naquele ano: João Amazonas, Jorge Amado, Carlos Marighella, Gregório Bezerra, entre tantos
outros. Será que não chegou a hora de anular
todas as cassações dos comunistas em 1947?
Inclusive, nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais de todo o Brasil? [Pergunta
Maria Prestes.]
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Portanto, entendo que a volta simbólica de
Luiz Carlos Prestes ao Senado Federal pode
abrir uma porta para resgatar centenas de brasileiros do esquecimento. Valorizar homens e
mulheres que lutaram pela democracia e pela
revolução socialista.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2013.
Assina a carta Maria Prestes, viúva de Luiz Carlos Prestes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acrescento
que somos filhos dessa luta, dessa luta tenaz de homens que se dedicaram toda a vida, a vida inteira, à
luta pela liberdade, pela democracia, pelo socialismo e
pelo Brasil. Essa era a causa da Coluna Invicta comandada, entre outros, por Luiz Carlos Prestes. Essa foi a
causa da vida de Marighella, de Maurício Grabois, de
João Amazonas e de Batista Neto, lá do meu Estado,
do Ceará, que era Deputado Federal.
Hoje, com essa decisão do Senado, completamos o debate com relação àquela Bancada eleita em
45, num ato da Constituição democrática que veio a
seguir. Aquela Bancada foi toda cassada pela arbitrariedade, pela perseguição. Agora nós fazemos esse
resgate. Todos os Deputados Federais já foram resgatados também, em um ato de justiça com o mesmo
teor do que estamos realizando agora.
Sr. Presidente, veja a coincidência. Em seguida
à decisão do Senado de resgatar o mandato de Luiz
Carlos Prestes, vamos votar o Estatuto da Juventude.
Não há dia mais acertado, dia mais feliz, para que a
gente possa fazer essa votação. Vamos resgatar o
mandato de Prestes e votar o Estatuto da Juventude.
Como nos disse Aloysio Nunes Ferreira, agora,
com o processo democrático, fruto da conquista popular,
podemos estar no plenário do Senado. Ali está a UNE,
ali está a Ubes. Aqui estão os estudantes, aqui está
a juventude. Podemos dizer que agora resgatamos o
mandato do Cavaleiro da Esperança que, sobretudo,
tinha esperança na juventude.
Um abraço, Sr. Presidente. Obrigado por esse
grande ato histórico que realizamos neste instante.
Peço-lhe que a carta de Maria Prestes, companheira
de Luiz Carlos Prestes, seja recebida para que faça
parte dos Anais da história do Senado.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §1º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, para fazer
um registro. Encontra-se aqui em plenário a nossa
Deputada Estadual do Rio de Janeiro, pelo Partido
da República, Clarissa Garotinho, acompanhada de
lideranças da juventude, com o objetivo de dar apoio
à votação que nós logo levaremos em frente, no
sentido de que o Rio de Janeiro se faça representar
nessa votação.
Seja bem-vinda, minha querida Deputada Clarissa Garotinho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir
o projeto de resolução, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Este projeto de resolução, como todos sabem,
repara uma injustiça histórica, porque, quando cassado
o registro do partido pelo qual o Senador Luiz Carlos
Prestes foi eleito, não havia, como todos sabem, lei que
estabelecesse a perda de mandato de quem houvesse sido eleito pelo partido cujo registro fosse cassado.
Portanto, essa decisão de hoje repara essa injustiça,
em consagração ao princípio da segurança jurídica,
reconhecido pela Constituição de 1946, que introduziu
a citada regra ao ordenamento jurídico brasileiro, que
só poderia atingir, como todos sabem, os detentores
de mandatos eletivos filiados a partidos com registro
cassado após a edição da referida lei. Não obstante,
tal garantia constitucional não foi respeitada pela resolução da Mesa Diretora do Senado Federal, razão pela
qual é possível defender a anulação do mencionado
ato normativo desta Casa legislativa, ao fundamento
da inconstitucionalidade, por violação do art. 141, § 3º,
da Constituição Federal.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apresentei requerimento, em 1º de março, relativamente
ao Projeto de Resolução nº 1, um dos mais relevantes e importantes projetos, pois trata da redução das
alíquotas de ICMS.
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Esse projeto é tão ou mais importante que o
projeto votado na semana anterior, que estabelece
novos critérios para distribuição do Fundo de Participação dos Estados. É um projeto que tem tudo a
ver com o debate federativo que esta Casa precisa
liderar e intensificar.
Esse Projeto de Resolução, Sr. Presidente, em
princípio tramita apenas na Comissão de Assuntos
Econômicos. Apresentei este requerimento para que
fosse submetido ao Plenário do Senado, requerimento
de minha autoria para que não apenas a Comissão de
Assuntos Econômicos, mas para que a Comissão de
Desenvolvimento Regional e a Comissão de Constituição e Justiça pudessem também deliberar e apreciar
essa matéria por sua relevância, Sr. Presidente.
Ocorre, Sr. Presidente, que, em 12 de março, V.
Exª determinou à Comissão de Assuntos Econômicos
que o processado relacionado a esse Projeto de Resolução viesse à Mesa, para que Mesa pudesse submeter ao Plenário, decisão soberana em que todos nós
estaremos – e eu evidentemente – me submetendo e
me curvando. Ocorre que, desde 12 de março, V. Exª
determinou que esse processado viesse à Mesa, mas
assim não procedeu, lamentavelmente, a Comissão de
Assuntos Econômicos.
O meu requerimento, Sr. Presidente, será comprometido, prejudicado, porque hoje, na reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos, o Senador Delcídio do Amaral, que fez um trabalho que tem o meu
reconhecimento, apresentou o seu relatório e aí foi
concedido vista coletiva até a próxima terça-feira.
Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exª para que V.
Exª faça valer a sua autoridade, na condição de nosso
Presidente do Senado, a fim de que a Comissão de
Assuntos Econômicos submeta a V. Exª e ao Plenário
esse requerimento, sob pena dessa votação e deliberação estar comprometida e objeto de nulidade.
Então, o requerimento que faço a V. Exª, a questão de ordem que faço a V. Exª, com base nos artigos
regimentais que V. Exª conhece, é que a Comissão
de Assuntos Econômicos possa submeter à Presidência para que a Presidência possa ouvir o Plenário
com relação ao Projeto de Resolução nº 1, que é de
fundamental importância para os Estados federados.
É a questão de ordem que submeto a V. Exª,
naturalmente com a expectativa do deferimento, em
razão das prerrogativas regimentais do meu mandato
que estão sendo subtraídas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço, V. Exª tem
absoluta razão. Portanto, em primeiríssimo lugar, eu
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queria reiterar ao Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos que o mandamento do Regimento no
sentido da tramitação do requerimento em plenário, de
acordo com o art. 266, é de que o processo da proposição ficará sobre a mesa, durante a sua tramitação
em plenário.
Como V. Exª sabe, o Senador Inácio Arruda também tem um requerimento na mesma direção, para
que nós possamos ouvir a Comissão de Desenvolvimento Regional. Nunca é demais lembrar que, depois
da apreciação, se for o caso, se V. Exª fizer a opção
por esta tramitação depois da decisão da Comissão
de Assuntos Econômicos, um requerimento também
poderá ser votado, de modo que esse procedimento
pode ser acertado entre nós. Eu gostaria de tranquilizá-lo com relação ao cumprimento do Regimento do
Senado Federal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto e Senador Wellington...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª,
Presidente Renan, pelas providências no sentido
de que, na próxima quinta-feira, uma comissão de
Senadores já indicados pelos devidos partidos – e
já tendo sido feita a portaria por V. Exª – irá à cidade de Belém ver, dentro da Federação Paraense de
Futebol, a corrupção praticada por seus diretores.
Por isso, Presidente, agradeço a V. Exª as providências tomadas.
Quero dizer a V. Exª que, logo após a Ordem do
Dia, vou ler, para as providências de V. Exª, o pedido
de CPI da Sudam, já que nós temos fartas assinaturas de Senadores. Vou ler o referido documento e
agradecer, Senador por Senador, por terem assinado esta CPI tão importante para a Amazônia e para
o meu Estado.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, perdoe-me...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES. Sem revisão do orador.) – Eu não consegui entender a decisão de V. Exª, porque esse projeto está
em processo de votação na comissão. Foi concedido
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vista coletiva e, se esse processado não for submetido ao Plenário, não há como ser a posteriori, porque,
na verdade, o requerimento antecede, então, não há
caminho, parece-me, que não a Comissão de Assuntos Econômicos trazer a remessa, o processado, à
Presidência, para que o Plenário possa opinar se as
comissões de Desenvolvimento Regional e de Constituição e Justiça deliberarão antes da Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Fundamentalmente, antes de conceder a palavra ao Senador Wellington Dias, eu gostaria
de reiterar o que disse. Esse procedimento pode facilmente ser construído entre nós e entre os Líderes
partidários, mas o Regimento, evidentemente, será
respeitado. Nunca é demais lembrar que, logo após
a apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos,
o requerimento de V. Exª, adicionalmente, também
pode ser votado. Ou seja, é fundamental combinarmos
esse procedimento porque o Regimento do Senado
Federal é claro: havendo a leitura do requerimento,
o projeto tem que estar sobre a mesa do Senado Federal. Trata-se do art. 266: para ler o requerimento,
melhor dizendo.
Então, V. Exª fique absolutamente tranquilo, que,
de uma forma ou de outra, vamos ouvir todos – está
aqui o Líder do Governo –, vamos combinar um procedimento que acho ser o mais recomendável em uma
circunstância dessas que, evidentemente, conflita interesses, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– A decisão de V. Exª não me satisfaz. É uma decisão...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas não é decisão. Eu estou apenas...
Não, não é decisão, eu estou apenas vislumbrando
com V. Exª algumas alternativas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Vou aguardar com expectativa a decisão em relação
a este tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Fique absolutamente tranquilo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Uma solução e uma resposta definitiva, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para encaminhamento em relação a essa matéria. Embora não
tenha sido votada ainda a resolução que nós estamos
discutindo, mas como essa matéria é tão grave, tão
importante, terminou atravessando o caminho.
O que ocorre? Foi lido o requerimento. Na Comissão de Justiça, que é a comissão das comissões,
qualquer requerimento lido aqui no plenário sujeita a
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matéria em tramitação na Comissão de Justiça a vir
imediatamente à Mesa. Então, estranhamente, esse
projeto de resolução do Senado teve o requerimento
lido aqui no plenário e a matéria não veio a plenário.
O processado não veio, a Comissão não remeteu o
processado.
Só há uma alternativa, Senador Ferraço e Senador Renan, Presidente, só há uma alternativa: ou
o processado vem imediatamente à Mesa, porque
a Comissão de Assuntos Econômicos está tratando
o assunto como se nada tivesse ocorrido, como se
a matéria fosse terminativa lá, fosse encerrar por
lá e acabou... Então, esse encaminhamento não é
correto, não é justo com aqueles que tomaram a
providência de apresentar o requerimento aqui à
Mesa do Senado.
Portanto, Sr. Presidente, se o requerimento não
é acolhido, se a matéria e o processado não vêm à
Mesa, eu considero que a única maneira de resolver
o problema é a Mesa determinar a tramitação nas comissões que foram propostas. Se não for feito isso,
por enquanto fica do jeito que a Comissão de Assuntos Econômicos está encaminhando. Então, porque...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
...não é uma questão paliativa, é uma questão legal e
regimental. Ou a Mesa diz: “Vai tramitar na Comissão
de Assuntos Econômicos, na Comissão de Desenvolvimento Regional e na Comissão de Constituição e
Justiça”, ou a matéria fica tramitando na vontade da
Comissão de Assuntos Econômicos.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu adoro a Comissão de Assuntos Econômicos, discutimos bastante lá, mas nós propusemos a discussão
na Comissão de Assuntos Regionais e na Comissão
de Justiça. Então,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas esta será uma deliberação do Plenário. É o Plenário que vai decidir que procedimento
adotar.
Nós... Tão logo seja lido, o projeto terá que ir
para a Mesa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, sobre o tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se for aprovado o requerimento para
tramitar adicionalmente na Comissão de Desenvolvimento Regional, ele voltará, mesmo assim, para a
Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, esse procedimento nós poderemos ajustar, sem problema nenhum.
Senador Wellington Dias.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, eu sou a favor da negociação, sempre,
mas o procedimento não está correto na Comissão de
Assuntos Econômicos. Eu sou membro da comissão
há muitos anos; da Comissão de Justiça, da mesma
maneira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, mas eu reiterei, repeti novamente, é importante reiterar, mais uma vez, ao Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos, para que nós
possamos rapidamente apreciar esse requerimento,
e garanto, do ponto de vista regimental, a apreciação
dele. Não há o que fazer diferentemente disso.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero só aqui
informar, inclusive entendendo a preocupação de V.
Exª: hoje, na CAE, foi tratado esse tema, e o que foi
colocado é que, pelo procedimento que foi acertado...
Nós estamos tratando aqui de uma matéria que envolve
a Medida Provisória 599, a Resolução 01 e mais um
outro projeto de lei complementar, que tratam de um
tema da Federação.
O entendimento tanto com o Governo como com
os Estados, enfim, com os diversos setores, com os
empresários envolve a votação das três matérias. O
que foi dito aqui é que a ideia é a de se encontrarem
as condições de votar, porque a medida provisória tem
prazo. A ideia é buscar fazer as votações nas Comissões, em conjunto, vir para o plenário e, ao chegar
em plenário, de forma soberana, como já se fez em
situações anteriores, o Plenário passa aqui a tomar a
decisão sobre se ainda volta ou não para alguma das
Comissões.
Então, acho importante que a gente possa manter esse procedimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, o tema não é
esse. Eu queria apenas pedir a V. Exª, se possível, para
aproveitar o quórum – eu sei que V. Exª marcou para
quinta-feira –, votar hoje, o que seria melhor, o acordo de defesa Brasil/Alemanha. Servirá para a compra
de equipamentos e tem a ver muito com os grandes
eventos internacionais. Falo do PDS 32/2013.
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Então, é um acordo que já está... É uma matéria que tem facilidade de votação e não tem nenhuma
polêmica. Eu gostaria de contar com seu apoio, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário,
nós levaremos em consideração a sugestão de V. Exª,
Senadora Ana Amélia.
Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
solicitar... Na quarta-feira passada, nós demos entrada
no Decreto Legislativo nº 85, que suspende a decisão
do TSE com relação à alteração das Bancadas da
Câmara Federal e das câmaras estaduais. Os Líderes também assinaram o requerimento de urgência.
Eu gostaria de solicitar, então, para que tivéssemos
uma celeridade no processo, que, após a Ordem do
Dia, o requerimento de urgência – contando com a
compreensão e colaboração de todos e dos Líderes
– pudesse ser lido e votado na sessão de hoje, após
a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento de urgência a que V.
Exª se refere deveria ter sido lido antes da Ordem. Nós
o leremos amanhã e, em seguida, votaremos o projeto
de decreto legislativo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Antes da Ordem do Dia? Não pode ser após a Ordem
do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes da Ordem do Dia, nós temos de
ler o requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Para a votação?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E faremos, em seguida, a Ordem do Dia...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Eu cheguei aqui e estava tomando café... Só entrei na
Ordem do Dia.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para solicitar a V. Exª, tendo em vista que há acordo com as
Lideranças, para que seja incluída a votação, na pauta
de hoje, por acordo, do PLC 123, de 2012, que trata
inclusive de cargos com concurso público em cargos
efetivos, já conversado com os Líderes inclusive da
base aliada e da oposição; a questão do PLC 26, que
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prevê a quarentena, Sr. Presidente, outra matéria que
foi, inclusive, relatada pelo Senador Aloysio Nunes
Ferreira, sobre a qual há entendimento e acordo; bem
como o PDS 32, de 2013, que prevê o acordo Brasil/
Alemanha, já pautado para o dia 18.
Eu pediria a V. Exª a antecipação para a pauta de
hoje, tendo em vista importantes acordos que o Brasil
estabelece com a Alemanha e a necessidade imperiosa do referido entendimento. Como é por acordo, Sr.
Presidente, talvez pudéssemos votar essas três matérias inclusive antes da discussão das demais matérias,
para que pudéssemos adiantar a nossa pauta do dia
de hoje, Sr. Presidente.
É esse o apelo que faço a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente. É sobre esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção do Plenário, nós
adotaremos a recomendação de V. Exª.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez,
venho alertar os Líderes que possam consultar todos
os Líderes. Não vou criar problemas para o Líder do
Governo. Não vou. Até pela admiração que tenho por
ele, mas que, na próxima vez, consulte todos os Líderes para que não haja problemas, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Mário Couto apenas reforça o que acabamos de dizer. Não havendo objeção do
Plenário, nós vamos observar a recomendação.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
uma consulta: eu consultaria V. Exª se nós não poderíamos votar, imediatamente, o Estatuto da Juventude. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou colocar em votação o Projeto de
Resolução nº 4.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o projeto de resolução permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado o projeto de resolução.
Vou colocar em votação a redação final. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo quem queira discutir a
redação final, declaro encerrada a redação final.
Em votação a redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2 da pauta.
Eu queria, antes de passarmos ao Item 2, comunicar à Casa e ao País que hoje a Mesa do Senado Federal empossou a Senadora Lúcia Vânia como
Ouvidora do Senado. A presença da Senadora Lúcia
Vânia como Ouvidora do Senado é fundamental nesse processo que procura, cada vez mais, aproximar o
Senado da sociedade brasileira.
E, hoje também, nós instalamos o Conselho de
Transparência do Senado Federal, contando com a
participação da sociedade civil organizada. Entre os
membros do Conselho que foram empossados hoje,
nós ressaltamos a presença do Cláudio Abramo, que
dirige a ONG Transparência Brasil; do Jorge Abrahão,
diretor-presidente do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social; e do Maurício Azêdo, que
é o presidente da Associação Brasileira de Imprensa
(ABI), hoje representado, na solenidade de posse do
Conselho, pelo Tarcísio Holanda, que é vice-presidente
da Associação Brasileira de Imprensa e, como vice-presidente, substituto do Maurício Azêdo.
E recebemos também hoje, na Presidência do
Senado Federal, a honrosa visita do Governador do
Estado de São Paulo, que trouxe uma proposta que
será apreciada pelo Senado Federal, de um assunto
que está sendo discutido pela sociedade, e esta Casa
e a Câmara dos Deputados, como representação da
sociedade e dos Estados, necessariamente têm que
discutir os assuntos que a sociedade discute.
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O Governador Alckmin pediu, portanto, prioridade
para que nós possamos discutir essa matéria, e essa
matéria, prioritariamente, será pautada para discussão.
Foi o compromisso que nós assumimos, em nome da
Mesa Diretora do Senado Federal, com o Governador
do Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2 da pauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98, DE 2011
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 259, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011 (nº
4.529/2004, na Casa de origem, do Deputado
Benjamin Maranhão), que institui o Estatuto
da Juventude, dispondo sobre os direitos dos
jovens, os princípios e diretrizes das políticas
públicas de juventude, o estabelecimento do
Sistema Nacional de Juventude e dá outras
providências.
A matéria depende de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de
Assuntos Sociais; de Educação, Cultura e Esporte; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e a de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.
Há, sobre a mesa, pareceres da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator o Senador Randolfe Rodrigues, favorável, com
as Emendas de nºs 1 a 27, que apresenta; e parecer
também da Comissão de Assuntos Sociais, que teve
como Relator o Senador Paulo Paim, favorável, na
forma da Emenda nº 28-substitutivo que oferece, e
contrário às Emendas nºs 1 a 27 da CCJ, que serão
publicadas na forma regimental.
São os seguintes os pareceres:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria depende ainda de pareceres
das Comissões de Educação, Cultura e Esporte; de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa.
Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues para proferir o seu parecer, em substituição à
Comissão de Educação.
Com a palavra V. Exª, como Relator da matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de, efetivamente, conceder a palavra a V. Exª, nós prorrogamos a sessão pelo tempo
necessário para esgotarmos a Ordem do Dia.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Importante destacar, em primeiro lugar, o fundamento dessa matéria que hoje apreciamos.
A conquista de um diploma que estabelece direitos, políticas públicas para a juventude brasileira é
uma conquista geracional.
A juventude brasileira, desde os anos 90, em diferentes experiências no País, pauta a necessidade da
construção de um diploma que sintetize o conjunto de
direitos consagrados e conquistados ao longo de 20
anos por entidades estudantis, mobilizações juvenis e
por experiências de políticas públicas para a juventude em governos municipais, em governos estaduais
por todo o País.
Em 2003, na Câmara Federal, foi criada a Frente
Parlamentar para a Juventude. Em decorrência disso,
surgiu a tão ansiada proposta desse diploma legal que
é o Estatuto da Juventude, o PLC nº 98.
Na Câmara, foi Relatora dessa matéria a ilustre
Deputada Manuela D’Ávila, à qual quero prestar todas
as homenagens pelo papel cumprido na Câmara Federal na apreciação desse documento que, eu diria,
para a juventude brasileira, é histórico.
Vazado em 46 artigos, o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011, visa a atender a um dispositivo
constitucional presente no art. 227, § 8º, da Constituição Federal, que determina o estabelecimento em
lei do Estatuto da Juventude, destinado a regular os
direitos dos jovens.
O Estatuto é dividido em duas partes. No Título I
(Dos Direitos e das Políticas Públicas de Juventude),
a proposição define o público-alvo do Estatuto, pes-
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soas com idade entre 15 e 29 anos, e apresenta os
princípios orientadores e diretrizes gerais das políticas
públicas de juventude (Capítulo I). Afirma também os
direitos dos jovens nos campos dos direitos humanos
fundamentais; da cidadania, da participação social e
política e da representação juvenil; da educação; da
profissionalização, do trabalho e da renda; da igualdade; da saúde integral; da cultura, da comunicação e
da liberdade de expressão; do desporto e lazer; e do
meio ambiente ecologicamente equilibrado (Capítulo II).
O Título II trata das estruturas institucionais destinadas à operação das políticas públicas voltadas para
os jovens brasileiros: a Rede Nacional de Juventude,
com o objetivo de fortalecer a interação de organizações formais e não formais de juventude e de consolidar o exercício de direitos; e o Sistema Nacional de
Juventude e respectivos subsistemas, cuja composição, financiamento e atividades são remetidos a regulamento do Poder Executivo.
Foram apresentadas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania as emendas a seguir.
A Emenda nº 1-CCJ deu nova redação ao caput
do art. 28 do PLC, de modo a suprimir a destinação
de 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura
(FNC) a programas e projetos voltados para a juventude.
As Emendas nºs 2, 8, 11 e 12-CCJ dão nova redação ao art. 26 do projeto, que regulamenta o direito
à meia-entrada.
A Emenda nº 7-CCJ, que insere o Título III (Das
Disposições Gerais) no projeto, também se relaciona
à meia-entrada.
A Emenda nº 4-CCJ, por sua vez, sana o vício de
inconstitucionalidade relativo à previsão de descontos
nas passagens do transporte intermunicipal.
Já a Emenda nº 5-CCJ trata do acesso ao transporte interestadual, incluindo novo dispositivo.
A Emenda nº 6-CCJ acrescenta novo art. 35.
A Emenda nº 9-CCJ dá nova redação ao inciso
X do art. 22 do PLC.
A Emenda nº 10-CCJ estabelece prazo de 180
dias após a publicação para o início da vigência do
Estatuto.
A Emenda nº 13-CCJ faz adequações formais
no art. 3º.
A Emenda nº 14-CCJ modifica a redação do inciso I do art. 8º do projeto.
A Emenda nº 15-CCJ suprime o art. 10.
A Emenda nº 16-CCJ modifica a redação do §
1º do art. 9º do PLC.
A Emenda nº 17-CCJ suprime o art. 13 da proposição.
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A Emenda nº 18-CCJ altera o art. 17 do projeto.
A Emenda nº 19-CCJ suprime o termo “raça” do
inciso I do art. 18 do PLC.
A Emenda nº 20-CCJ modifica os incisos II e IV
do art. 32 do projeto.
A Emenda nº 21-CCJ amplia o escopo do art.
33 do PLC.
A Emenda nº 22-CCJ substitui a expressão “Conselho Nacional de Juventude” por “Sistema Nacional
de Juventude”.
A Emenda nº 23-CCJ faz aperfeiçoamentos de
técnica legislativa no art. 40 do projeto.
A Emenda nº 24-CCJ substitui o termo “raça” por
“etnia” no art. 20.
A Emenda nº 25-CCJ altera a redação do inciso
VI do art. 2º.
A Emenda nº 26-CCJ acrescenta a expressão
“no que couber” ao texto do inciso V do parágrafo único do art. 6º.
A Emenda nº 27-CCJ suprime do § 1º do art. 11
da proposição a expressão “nos termos da legislação
pertinente”.
A Emenda nº 29-CAS ajusta a redação do projeto
para explicitar o direito à meia-entrada.
A Emenda nº 30-CAS tem como objetivo ajustar
a redação do projeto para “estudantes pertencentes
a famílias de baixa renda”.
A Emenda nº 31-CAS visa a excetuar, além dos
jogos da Copa do Mundo de 2014, também os Jogos
Olímpicos de 2016 da regra prevista no caput do art. 23.
A Emenda nº 32-CAS define família de baixa renda para fins do benefício da meia-entrada.
Dito isso, Sr. Presidente, o nosso relatório determina
o seguinte: compete à Comissão de Educação e Cultura
opinar sobre proposições que digam respeito a normas
gerais sobre educação, cultura, ensino e desporto, instituições educativas. Assim, o PLC nº 98, de 2011, aborda,
entre outros temas, áreas de competência regimental
atribuída ao colegiado da Comissão de Educação.
No mérito, reforçamos o que já foi exposto pelo
ilustre Senador Paulo Paim, que, no seu relatório, só
contribuiu e ampliou o leque e a importância histórica
desse diploma legal para a juventude brasileira. No seu
parecer, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a importância do projeto que ora analisamos, é dito:
A proposição atende diretamente o dispositivo constitucional que prevê o estabelecimento em lei do Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. Trata-se,
portanto, do marco legal que possibilitará a
consolidação das políticas públicas voltadas
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para a juventude como políticas de Estado,
necessárias para assegurar a visibilidade e a
prioridade desse segmento populacional tão
heterogêneo e dinâmico quanto fundamental
para o desenvolvimento do País.
Em segundo lugar, quero dizer que tive a oportunidade e a honra de ter sido designado Relator da
matéria na CCJ. Nessa oportunidade, pude debater o
projeto em diversas reuniões, com os diversos segmentos interessados, incorporando ao texto oriundo da
Câmara diversas emendas destinadas a aperfeiçoá-lo.
Agora que o projeto chega à Comissão de Educação, fui lembrado disso pelo eminente Senador Cyro
Miranda e fui designado Relator. Mais uma vez, sinto-me muito honrado e agradecido pela oportunidade e
pela confiança, podendo contribuir novamente para
aprovarmos uma lei que, historicamente, a juventude
tanto almeja.
Assim, tendo sido a matéria exaustivamente debatida, com a participação dos diferentes segmentos da
sociedade e do Governo, apresento um parecer sucinto
pelo acatamento das alterações promovidas durante
a tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, com
exceção da Emenda nº 31-CAS. Essa emenda tem a
finalidade de restringir o direito à meia-entrada aos
maiores eventos esportivos que o País já recebeu: a
Copa do Mundo da Fifa e os Jogos Olímpicos. Busca-se, com sua supressão, garantir o acesso a tais eventos ao maior número possível de estudantes e jovens
em formação, já que, como é de conhecimento geral,
é através do exemplo que jovens e adolescentes buscam se iniciar nos esportes.
Em um momento em que se busca a ampliação
de direitos à juventude, não é aceitável que esse Estatuto pratique uma medida de retrocesso em relação
à meia-entrada, para atender a interesses meramente
comerciais dos organizadores de tais eventos, dando, inclusive, tratamento diferenciado e privilegiado a
entidades privadas internacionais. A restrição à meia-entrada nesses eventos sinaliza que o Estatuto pode
vir a ser novamente relativizado no futuro, para atender
a interesses casuísticos.
A federalização da meia-entrada para os jovens
estudantes e para jovens de baixa renda é um avanço
importante. Será necessário acumular forças no próximo
período, para que esses direitos se estendam para toda
a juventude, sendo, portanto, inadmissível restringi-lo
aos grandes eventos. Manter o direito à meia-entrada
sem restrições tem a finalidade de fortalecer o Estatuto da Juventude. Dessa forma, Sr. Presidente, lembro que, anteriormente, nesta Casa, votamos contra a

158

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

chamada Lei Geral da Copa e que, naquele momento,
destacávamos o caráter de legislação de exceção que
tinha aquele dispositivo.
Ora, Sr. Presidente, não convém que haja legislações brasileiras que valham para toda a vida, por
todo o tempo e por todo momento e uma legislação
ou outra que, devido à existência de um evento conduzido por entidades internacionais em nosso País,
seja excetuada. Parece-me, Sr. Presidente, que esse
aspecto é um claro acinte à nossa soberania. É como
se, no período das Olimpíadas e da Copa do Mundo,
respectivamente, o Brasil passasse a ser governado
pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação
Internacional de Futebol Associado.
Desta feita, não compreendo isso. Reitero que
consiste em retrocesso ao Estatuto da Juventude a
exceção em relação aos eventos da Copa e das Olimpíadas. Portanto, no meu parecer, apresento a necessidade da integralidade do direito, inclusive na vigência
desses eventos.
Apresento ainda emenda no sentido de ampliar as
entidades autorizadas a emitir carteira de identificação
estudantil, permitindo sua realização pelos diretórios
centrais, diretórios acadêmicos e centros acadêmicos.
Considero importante, Sr. Presidente, neste momento, o acordo firmado durante o debate desta matéria na Comissão de Constituição e Justiça em relação
ao direito à meia-entrada e considero que deve haver
a manutenção desse acordo como lá foi feito, notadamente relativo à meia-entrada, para que ele seja restaurado e mantido na votação final em plenário.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Estatuto da Juventude é um diploma legal que
atenderá 53 milhões de brasileiros, segundo o Censo
do IBGE de 2010. A juventude brasileira consiste em
um terço da nossa população. É bom que se diga a
estratificação desse número: 46% desses jovens são
pobres; 51% estão localizados no Nordeste, e 72%
são negros. A pobreza e a discriminação, como sempre, na história brasileira, atingem aqueles que, no
decorrer da história, sempre foram criminalizados. A
divisão entre os jovens é equitativa: 50% são homens,
50% são mulheres.
O diploma que ora aprovaremos hoje é, em primeiro lugar, uma declaração de direitos inadiável para
o Brasil. Outros países já aprovaram diplomas legais da
mesma forma. Esse diploma traz uma declaração de
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reconhecimento de direitos para o jovem trabalhador
do campo. Para os jovens, faz um reconhecimento da
distinção de etnia. E é por isso que restauramos o texto
original da Comissão de Constituição e Justiça, reconhecendo a histórica discriminação que existe contra
os negros neste País. Cria o Sistema Nacional de Juventude, uma rede nacional de políticas públicas, com
Conselhos Municipais de Juventude, com Conselhos
Estaduais de Juventude e com o Conselho Nacional
de Juventude, e institui uma instância máxima de deliberação das políticas públicas da juventude brasileira,
que é a Conferência Nacional de Juventude. Com isso,
a juventude passa a ter mecanismos para protagonizar decisões políticas. Passa a ser institucionalizada
a existência de uma rede de conferências e de instituições que terão o caráter permanente de organizar
políticas públicas para a juventude.
É lamentável que nosso País tenha tardado tanto
para conquistar um direito desse tamanho, enquanto
outros países já têm redes de direitos e políticas públicas para a juventude, enquanto outros países já
têm consagrados os direitos que estão assegurados
neste Estatuto!
Sr. Presidente, compreendo o caráter histórico desta votação de hoje e o caráter histórico dessa
conquista para toda a juventude brasileira. Reitero
que compreendo que este documento, este diploma
legal, é uma conquista geracional de pelo menos vinte
anos de lutas das entidades estudantis – União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas –, dos diretórios centrais, dos centros
acadêmicos, das entidades secundaristas estaduais,
de organizações por políticas da juventude, que tiveram seu ápice com o advento da Secretaria Nacional
de Juventude e com a realização das Conferências
Nacionais de Juventude.
Por compreender que chegamos ao momento de
uma conquista histórica de toda a juventude brasileira, por todas as razões expostas, embevecido neste
momento de emoção por ter participado das primeiras
manifestações e mobilizações nos anos 90, apresento o
meu voto pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
nº 98, de 2011, nos termos da Emenda nº 28, substitutivo, com as demais emendas que foram apreciadas
e apresentadas em nosso relatório.
É o parecer, Sr. Presidente. (Palmas.)
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Randolfe Rodrigues, em substituição à Comissão de Educação, é favorável, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
nº 98, com as Emendas nºs 29 e 30.
Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador
Paulo Paim, para proferir parecer pela Comissão de
Meio Ambiente e pela Comissão de Direitos Humanos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes da fala do Senador Paim, concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, Sr. Presidente,
eu queria fazer o registro da presença do Governador
Alckmin aqui, nesta Casa.
Quero parabenizá-lo pela coragem de, como
Governador, assumir de frente um debate importante
para o País.
Eu queria registrar que, hoje, na Comissão que
estuda e discute o novo Código Penal brasileiro, eu
fiz um requerimento ao Senador Pedro Taques e ao
Senador Eunício, para requerer à Mesa que todos os
assuntos e projetos nesta Casa que versem sobre
redução da maioridade penal sejam enviados para
essa Comissão, para a Comissão que discute o novo
Código Penal.
Por isso, Sr. Presidente, hoje é um dia importante. Há uma manifestação muito grande em São Paulo.
No final de semana próximo passado, um homem, travestido de criança, faltando três dias para
fazer 18 anos, estrangula e mata um outro jovem e se
apresenta, porque conhecia os seus direitos. E todo
homem que mata, estrangula, desrespeita, estupra
e sequestra com 16 anos, com 14, com 15, que tem
coragem de queimar um cidadão dentro de um pneu,
quando a polícia põe a mão, ele diz: “Tira a mão de
mim, porque eu conheço os meus direitos.” E há de
conhecer os direitos.
O adubo da violência no País são as drogas. As
drogas! E nesse motor que move a violência no Brasil, a grande e mais importante roda dentada está na
impunidade de homens de 17, de 16, de 15 anos, que
sequestram, matam, estupram, e a sociedade – uma
parte ínfima – viaja na maionese, ainda achando que
estamos no país de Alice. Não é possível mais conviver com essas barbaridades. Quem comete crime tem
que responder pelo crime que cometeu, Sr. Presidente.
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Dizer que se vai pegar uma criança e colocar num
presídio… A proposta não é nem essa, porque até o
cara que está no presídio tem medo dessa criança. A
proposta é criar centros de reabilitação esportivos para
a formação de campeões para o Brasil. Perdeu a redução da maioridade penal, vai para um centro como
esse, triado. Vai participar de competições, treinar,
descobrir o esporte de alto rendimento, para, quando
deixar a casa, dar alegria a um País que fez chorar.
Não é levar para os presídios que existem hoje. Há
saída para isso, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Fazendo este registro, e colocando aqui a minha posição
– e o faço desde que fui Deputado Federal, na CPI do
Narcotráfico –, é preciso responder a mais de 90% da
sociedade brasileira, que quer redução da maioridade
penal urgentemente e já, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, com a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para proferir parecer. Sem revisão o orador.) – Sr. Presidente,
Renan Calheiros; Senadores e Senadoras, eu queria
começar a exposição do relatório, primeiro, cumprimentando e agradecendo, em primeiro lugar, a V. Exª,
Senador Renan Calheiros, que, de pronto, quando o
Estatuto da Juventude chegou a Casa, fez de tudo para
que ele viesse rapidamente ao plenário, inclusive em
regime de urgência.
Queria também cumprimentar os presidentes
das comissões, o da CCJ, Senador Vital do Rêgo,
pela forma como encaminhou o debate desse tema,
e, ao mesmo tempo, o Presidente da CAS, Senador
Waldemir Moka, que, além de colaborar na construção da redação, conversou com diversos líderes para
assegurar a urgência. Quero cumprimentar o Senador
Cyro Miranda, da Comissão de Educação, pelo esforço que fez. Embora até meio pressionado, abriu mão
para que o projeto viesse diretamente ao plenário. O
Senador Blairo Maggi, a quem também agradeço. Disseram-me que o Senador Blairo Maggi, da CMA, não
abriria mão. Conversei com ele, e ele disse: “Paim, se
os outros líderes abriram mão e se os presidentes de
comissões também, eu não vou criar nenhum obstáculo.” E, assim, garantiu a ida com urgência ao plenário. A
Senadora Ana Rita, que também abriu mão no sentido
de que esse projeto fosse debatido lá na Comissão de
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Direitos Humanos, encaminhou-o ao plenário e pediu,
inclusive, que eu fizesse a relatoria.
Eu queria, de forma especial, cumprimentar os
Relatores. Primeiro, o Senador Randolfe Rodrigues,
aqui, no Senado, o Senador mais jovem da República.
Quando conversamos que ele seria um dos relatores
do plenário, assim também entendeu o Senador Renan
Calheiros: que ele fizesse a primeira exposição. E eu,
que fico entre os mais velhos, mas com todo orgulho,
não tenho problema nenhum com a idade, para mim
foi uma alegria suceder o Senador mais jovem da República após seu parecer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – O senhor é jovem há mais tempo, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador.
Quero cumprimentar, com muito carinho também,
a Deputada Manuela D’Ávila, que foi a Relatora lá na
Câmara dos Deputados. E quero, com carinho especial,
muito, muito especial, cumprimentar toda a juventude
brasileira, pelas reuniões que fez, as conferências, os
debates em audiências públicas. Procuravam-me de dia
e de noite: “E daí, Paim, e o relatório?” E nós dizíamos
sempre para eles: “O relatório tem que ser construído
por vocês, dialogando com todos os setores da juventude, dialogando com a Casa Civil, dialogando com os
Senadores, dialogando com os líderes, porque esse
relatório só será possível se os líderes concordarem.”
Não tem Paim, não tem João, nem Paulo que faz milagre. Se os líderes de todos os partidos, se os Presidentes das comissões não concordassem, nós não
estaríamos neste momento histórico aqui no plenário.
Parabéns pelo esforço que todos vocês fizeram
para que essa construção coletiva pudesse, hoje, aqui,
ser votada – oxalá, oxalá – por unanimidade.
Quero dizer, Senador Renan Calheiros, que eu
posso discorrer aqui sobre a leitura do relatório, mas
o mais importante de tudo é dizer que o relatório só
não chega ao plenário por unanimidade, por consenso
absoluto, porque ficaram duas divergências que nós
vamos ter que decidir aqui. Mas, como dizia Ulysses
Guimarães, Senador Renan Calheiros e Senador Waldemir Moka – e eu fui Constituinte –, lembrando aqui o
velho PMDB: “Votem, Srs. Constituintes. Não há acordo.
Vai ter que ser no voto.”
Há dois pontos que nós vamos discutir aqui. Vamos encaminhar a votação, e eu espero até que seja
simbólica, porque entendo que todos querem o melhor
para o País. Um deles é se vai haver ou não cota na

169

Abril de 2013

questão da meia-entrada dos espetáculos, porque a
cota que veio da CCJ fixava em 40%; ou se vai ser universal, para todos, entendendo que essa também seria
uma posição que tem o apoio de inúmeras entidades.
A segunda questão é quanto à meia passagem.
Se vamos ter o limite da renda mínima de até dois salários mínimos, se haverá meia passagem para dois
lugares gratuitos e outros dois com 50%, semelhante
ao Estatuto do Idoso, ou não. Nesses dois temas, nós
teremos dois destaques, sem prejuízo, claro, se assim
os Senadores entenderem, de apresentar outros destaques. Mas esses dois, no meu entendimento, são os
que são os mais emblemáticos.
Com isso, Sr. Presidente, eu passo à leitura rápida
do relatório. Vou sintetizar a leitura. Não vou ler todas
as folhas, conforme a análise feita por este Relator.
Enfim, chega ao plenário o Projeto de Lei da Câmara nº 98/2011, Projeto de Lei nº 459/2004 da Casa
de origem, de autoria da Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
O projeto pretende instituir o Estatuto da Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens e os princípios e diretrizes das políticas públicas dirigidas para
esse seguimento tão importante da nossa população,
como aqui foi dito, abrangendo 53 milhões de brasileiros.
No título Dos Direitos e das Políticas Públicas
da Juventude, a proposição define o público-alvo do
Estatuto pessoas com idade entre 15 e 29 anos e
apresenta os princípios orientadores e diretrizes gerais das políticas públicas da juventude (Capítulo I).
Afirma também os direitos dos jovens nos campos
dos direitos humanos fundamentais, da cidadania, da
participação social e política, da representação juvenil, da educação, da profissionalização, do trabalho e
da renda, da igualdade, da saúde integral, da cultura, da comunicação e da liberdade de expressão, do
desporto e lazer e do meio ambiente ecologicamente
equilibrado (Capítulo II).
O Título II trata das estruturas institucionais destinadas à operação das políticas públicas voltadas para
os jovens brasileiros:
A Rede Nacional de Juventude, com o objetivo
de fortalecer a interação de organizações formais e
não formais de juventude e consolidar o exercício de
direitos (Capítulo I);
O Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve) e
respectivos subsistemas, cuja composição, financiamento e atividades são remetidos a regulamento do
Poder Executivo (Capítulo II).
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Ainda no Título II, a proposição define as competências da União, dos Estados e dos Municípios na
execução das políticas voltadas para o segmento juvenil e dispõe sobre os Conselhos de Juventude, que
devem estar presentes nas três esferas de Governo e
que, em âmbito estadual, constituir-se-ão no polo de
coordenação da rede no respectivo Estado.
O PLC n° 98 é resultado dos trabalhos da Comissão Especial Destinada a Acompanhar e Estudar
Propostas de Políticas Públicas para a Juventude, instalada lá na Câmara dos Deputados.
Naquela Casa, a proposição tramitou por sete
anos, senhores e senhoras. Sete anos. E foi objeto de
inúmeras audiências públicas, seminários, conferências, e, enfim, foi aprovado o relatório da nobre Deputada Manuela D’Ávila, também lá do meu Rio Grande.
No Senado Federal, o Estatuto da Juventude
foi inicialmente distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; de
Educação, Cultura e Esporte; e de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
Com a aprovação do Requerimento n° 91, de
2012, do Senador Sérgio Souza, distribuiu-se também
a englobar a CMA, que abre mão, num segundo momento, na figura do seu Presidente.
Na CCJ, foi realizada audiência pública para instruir a matéria, e foram apresentadas 48 emendas ao
PLC nº 98/2012. Em 15 de fevereiro de 2012, o projeto, então, obteve parecer favorável naquele colegiado do nobre e jovem Senador da República Randolfe
Rodrigues.
Sr. Presidente, queria também, adiantando o
encaminhamento do nosso relatório, dizer que adequamos os princípios e as diretrizes mencionados no
estatuto, aqueles reconhecidos na Política Nacional
de Juventude, pelo Conselho Nacional de Juventude,
pela Secretaria Nacional de Juventude e pelas Conferências Nacionais de Juventude.
Aproveitamos para fazer menção à integração
com a Defensoria Pública nos assuntos pertinentes
às políticas para a juventude, bem como incorporar
ao texto perspectivas que contemplem os direitos e
as necessidades dos jovens privados de liberdade,
visando, sim, à sua reinserção social.
No que se refere especificamente ao direito à
educação, julgamos que o projeto encontra-se, em
alguns aspectos, além do que prevê a própria Constituição. Em outros, ultrapassa a previsão tanto da Lei

ABRIL19073
2013

Quarta-feira 17

Maior quanto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de maneira mais precisa.
Desse modo, as alterações que sugerimos visam a adequar o texto aos preceitos constitucionais
estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 59, de
2009, que ampliou a faixa de escolarização obrigatória.
Também substituímos, Sr. Presidente, o dispositivo que previa prioridade para a educação de tempo
integral por dispositivo que trata do dever do Estado
de assegurar programas de educação a jovens e adultos adaptados às necessidades e especificidades da
nossa juventude.
A nosso ver, faz mais sentido assegurar a escolarização básica para milhões de jovens que ainda não
a concluíram, por meio de um modelo atrativo e inovador, do que prever a educação em tempo integral para
um segmento populacional que, muitas vezes, precisa
conjugar trabalho e, naturalmente, estudo.
Reforçamos os dispositivos pertinentes à educação inclusiva, em sentido amplo, beneficiando jovens
com deficiência e integrantes de minorias étnicas e
raciais.
Ademais, incluímos referência expressa ao dever do Estado no que diz respeito à expansão do ensino superior público e à promoção de programas de
bolsas de estudo em instituições superiores privadas,
a exemplo do bem-sucedido Programa Universidade
para Todos (ProUni).
Acatamos sugestões meritórias das entidades e
de órgãos ouvidos em audiências públicas para aprimorar a seção relativa ao direito dos jovens ao trabalho, à profissionalização e à renda.
No tocante ao transporte e à mobilidade de jovens, concordamos com o entendimento feito lá na CCJ.
Sr. Presidente, muito do que está aqui agora escrito está contemplado, também, no relatório lido pelo
Senador Randolfe Rodrigues. Não vou repetir tudo aquilo que ele já leu, quero ir para o finalmente. Entrarei,
então, na análise. Nessa única folha definirei o meu
voto, Sr. Presidente, para ganharmos tempo no bom
debate, em um debate qualificado que vai na linha de
fazer com que esta sessão aprove de forma definitiva
o Estatuto da Juventude.
Análise.
No mérito, ressaltamos inicialmente a importância
do projeto que ora analisamos. A proposição atende
diretamente ao dispositivo constitucional que prevê o
estabelecimento, em lei, do Estatuto da Juventude,
destinado a regular o direito dos jovens. Trata-se, por-
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tanto, de marco legal que possibilitará a consolidação
das políticas públicas voltadas para a juventude como
políticas de Estado necessárias para assegurar a visibilidade e a prioridade desse segmento populacional
tão heterogêneo e dinâmico quanto fundamental para
o desenvolvimento do País.
O substitutivo que ora oferecemos em plenário faz
pequenas modificações em relação àquele aprovado
por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais,
especificamente na seção II, “Do Direito à Educação”,
ouvidas as sugestões do Ministério da Educação.
Finalmente, reiteramos a disposição de construir
um texto que reflita as contribuições de diversos segmentos do Governo, da sociedade e de todos os setores colhidas em reuniões, em audiências públicas. Não
poupamos esforços nesse sentido. Estamos convictos
de que a participação de órgãos públicos, de conselhos, de entidades representativas da juventude e de
especialistas no assunto que tratamos aqui contribuiu
imensamente para que possamos oferecer um substitutivo coeso e equilibrado ao texto ora examinado.
Voto.
Portanto, pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011,
nos termos da redação que aqui nós apresentamos.
Sr. Presidente, não vou fazer toda a releitura de
artigo por artigo do relatório. São 48 artigos. Além de
garantir todos os conceitos que aqui procurei explicitar
no relatório, Sr. Presidente, nos pontos considerados
mais polêmicos, eu gostaria de fazer a leitura para que
não fique nenhuma dúvida na hora da votação.
Como ficou o relatório que saiu da CCJ:
Do Direito à Cultura.
Art. 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a
livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais,
a participação nas decisões de política cultural, o direito à identidade e à diversidade cultural e o direito à
memória social.
Art. 22. Na consecução dos direitos culturais da
juventude, compete ao poder público:
I – garantir ao jovem a participação no processo
de produção, reelaboração e fruição dos bens culturais;
II – propiciar ao jovem o acesso aos locais e
eventos culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito nacional;
III – incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações voltadas à
preservação do patrimônio histórico;
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IV – valorizar a capacidade criativa do jovem,
mediante o desenvolvimento de programas e projetos culturais;
V – propiciar ao jovem o reconhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do País;
VI – promover programas educativos e culturais
voltados para a problemática do jovem nas emissoras
de rádio e televisão e demais meios de comunicação
de massa;
VII – promover a inclusão digital dos jovens, por
meio do acesso às novas tecnologias da informação
e comunicação;
VIII — assegurar ao jovem do campo o direito à
produção e à fruição cultural e aos equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa; e
IX – garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e adaptações razoáveis.
Parágrafo único. A aplicação dos incisos I, III e VIII
do caput deve observar a legislação específica sobre
o direito à profissionalização e à proteção no trabalho
dos adolescentes.
Art 23. Fica assegurado aos jovens de quinze a
vinte e nove anos pertencentes a famílias de baixa renda e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos
musicais e circenses, eventos educativos, esportivos,
de lazer e entretenimento, em todo o território nacional,
promovidos por quaisquer entidades e realizados em
estabelecimentos públicos ou particulares, mediante
pagamento da metade do preço do ingresso cobrado
do público em geral.
§ 1º Terão direito ao benefício previsto no caput
os estudantes regularmente matriculados nos níveis e
modalidades de educação e ensino previstos no Título
V da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
comprovem sua condição de discente, mediante apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na
portaria do local de realização do evento, da Carteira
de Identificação Estudantil.
§ 2º A Carteira de Identificação Estudantil será
expedida preferencialmente pela Associação Nacional
de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e por entidades estudantis estaduais e municipais
a elas filiadas.
§ 3° É garantida a gratuidade na expedição da
Carteira de Identificação Estudantil (CIE) para estudantes pertencentes a famílias de baixa renda, nos
termos do regulamento.
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§ 4º A Carteira de Identificação Estudantil conterá selo de segurança personalizado, segundo padrão
único definido pelas entidades nacionais mencionadas
no § 2º deste artigo e será por elas distribuída.
§ 5º As entidades mencionadas no § 2º deste artigo deverão tornar disponível, para eventuais consultas
pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos
no caput, banco de dados com o nome e o número
de registro dos estudantes portadores da Carteira de
Identificação Estudantil, expedida nos termos dos §§
3º a 5º deste artigo.
§ 6º A Carteira de Identidade Estudantil terá validade até 31 de março do ano subsequente à data.
de sua expedição.
§ 7º As entidades mencionadas no § 2º deste
artigo ficam obrigadas a manter o documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento
escolar, pelo mesmo prazo de validade da respectiva
Carteira de Identificação Estudantil.
§ 8º Caberá aos órgãos públicos competentes
federais, do Distrito Federal, estaduais e municipais a
fiscalização do cumprimento do disposto neste artigo
e a aplicação das sanções cabíveis, nos termos do
regulamento.
§ 9° Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre os eventos esportivos de que tratam as
Leis n° 12.663, de 5 de junho de 2012, e n° 12.780,
de 9 de janeiro de 2013.
Sr. Presidente, aqui nós fizemos a especificação
da lei, porque da forma como estava, genérica, dizia
que toda lei que fosse criada para esse fim poderia ser
excluída. Houve o entendimento de fixar que seria somente para o caso da Copa das Confederações, das
Olimpíadas e da Copa do Mundo.
§ 10 Considera-se de baixa renda, para os fins
do disposto no caput, a família inscrita no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), cuja renda mensal seja de até 2 (dois)
salários mínimos.
Por fim, Sr. Presidente, vamos a outro ponto polêmico que tenho a obrigação de ler, o art. 32.
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Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação
específica:
I – a reserva de duas vagas gratuitas por veículo
para jovens de baixa renda;
II – a reserva de duas vagas por veículo com
desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo,
no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas no inciso I.
Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios
para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e
II serão definidos em regulamento.
Terminando.
Art. 33. A União envidará esforços, em articulação
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com prioridade para os jovens
em situação de pobreza e vulnerabilidade, na forma
do regulamento.
Sr. Presidente, está lido o relatório. Fiz questão
de dar destaque para os pontos mais polêmicos.
Como última fala deste Relator, digo, Sr. Presidente, que dialogamos muito, conversamos muito, ouvimos
muito e buscamos uma construção que representasse
a vontade da maioria.
Termino dizendo, Senadores e Senadoras, que
oitenta entidades me entregaram documento, que aqui
está anexado, apoiando este substitutivo. Oitenta entidades tiveram essa visão. Isso não significa a unidade
de todos os segmentos. Há quem discorde. Por isso,
no mínimo, no mínimo, duas emendas nós iremos debater e votar aqui, no plenário.
Agradeço a todos a tolerância, a compreensão,e
digo à juventude brasileira e a todos os setores que de
uma forma ou de outra colaboraram com a construção
desse documento, que o Estatuto da Juventude não
é de Deputados e Senadores. Esse instrumento, que
será votado hoje com emendas, ou sem emendas, é
um instrumento da juventude brasileira.
Vida longa! Vida longa à juventude brasileira! Parabéns à Câmara e ao Senado da República! (Palmas.)
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Paulo Paim é
favorável nos termos da Emenda nº 31, substitutivo,
que oferece.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues; em seguida, ao Senador Wellington
Dias. À Senadora Ana Amélia também.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somente para fazer um registro da presença em
plenário de uma delegação de empresários do comércio
amapaense: Sr. Ladislau Monte, que representa aqui a
Federação do Comércio do Amapá; o Sr. Alfeu Junior,
que é Presidente do Conselho Deliberativo do Serviço
de Apoio à Média e Pequena Empresa (Sebrae-AP);
Sr. Nilton Ricardo Moreira, Presidente da Associação
Comercial e Industrial do Amapá, Presidente do Clube
de Diretores Lojistas e outros empresários que estão
aqui no Senado Federal – estiveram na Câmara –, na
defesa da nossa área de livre comércio de Macapá e
Santana.
Existe tramitando no Senado uma proposta de
emenda à Constituição do Senador José Sarney. Esses
empresários estiveram ainda há pouco com o Senador
Romero Jucá, que é relator dessa emenda, e o governador do Estado tem marcado uma audiência com o
Ministro do Desenvolvimento, Sr. Fernando Pimentel,
para ser modificado o ato normativo, que, atualmente,
estende a área de livre comércio do Amapá somente
até o próximo 31 de dezembro. A reivindicação nossa, minha e do Senador Capiberibe, do Senador José
Sarney, da bancada do Amapá aqui, é para que seja
estendida a prorrogação da área de livre comércio de
Macapá e Santana para o mesmo período previsto
constitucionalmente para a vigência da Zona Franca
de Manaus, que é até 2023.
A delegação de empresários vem aqui em busca
disso, em defesa da área de livre comércio, patrimônio
do povo amapaense. Nos termos regimentais, peço de
V. Exª o deferimento para o registro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias. Senadora Ana
Amélia em seguida. Senador Mário Couto.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador..) – Sr. Presidente, eu
quero aqui, primeiro, parabenizar V. Exª, mais uma vez,
pela postura de estar colocando esta Casa em condições de votar temas que vinham aqui mergulhando
ao longo dos anos.
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Aliás, gostaria de destacar aqui a votação do
decreto que restabelece o mandato do nosso querido Carlos Prestes, lembrando que, esses dias, Senador Valadares, estive na cidade de Monsenhor Gil,
do Piauí, e um cidadão, próximo dos cem anos, me
dizendo: “Olha, eu vi o Carlos Prestes amarrar um
cavalo aqui, na árvore desta praça.” Então, eu queria
dizer sobre isso.
Mas quero tratar de um tema como esse do Estatuto da Juventude. É um tema que merece, realmente, primeiro, coragem, determinação, e aqui eu trago
a posição também do Governo da Presidenta Dilma,
da sua equipe, inclusive, com posições no sentido de
encontrar as condições desse entendimento. Destaco o
trabalho da Secretária Nacional da Juventude, a Severine, que vem sustentando esse entendimento expresso
no relatório do Senador Paulo Paim, de membros de
vários Ministérios – da Educação, da Saúde, da área
da assistência social, da Casa Civil, de Relações Institucionais –; dos Presidentes de comissões, de diversas
comissões também que contribuíram, como o Relator
acaba de anunciar.
E a defesa que faço é no sentido da aprovação
desse Substitutivo nº 31, apresentado pelo Senador
Paulo Paim. Em razão dos entendimentos com todas
as lideranças, há aqui entendimento para que possamos aprovar o relatório do Senador Paulo Paim, e que
se possam ver aí os destaques de outros que foram
apresentados.
Eu quero também agradecer toda a contribuição,
Sr. Presidente, da juventude do PMDB, da gloriosa
juventude do meu querido Partido dos Trabalhadores,
dos movimentos, do Conselho Nacional da Juventude e
dos artistas de várias entidades. Nem tudo é consenso
em relação a isso! Esses de quem eu falei sustentam
o relatório do Senador Paulo Paim aqui apresentado
como a alternativa que avança. Enfim, assegurar ao
Brasil as condições de consolidação de um conjunto
de leis sobre uma geração que é responsável pelo
presente é parte desse presente contribuindo com a
aprovação do Estatuto da Juventude... Eu acho que
este ano – eu posso até afirmar – é o ano da juventude do Brasil, entre outras coisas, pelo Congresso.
Vamos receber aqui o Padre Francisco, em visita ao
Brasil, para participar do Congresso da Juventude,
mas também há um conjunto de outras ações em
todo o Brasil nessa direção.
Então, parabenizando a juventude do meu Estado
e a juventude de todos os Estados brasileiros, quero
aqui defender, com muita força, que possamos aqui,
conforme acertamos com as Lideranças, aprovar o
relatório do Senador Paulo Paim: o Substitutivo nº 31
aqui apresentado. Muito obrigado.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, Renan Calheiros, pela ordem, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu sou autora de uma
emenda. Eu queria saber se V. Exª colocará primeiro
em votação o relatório do Senador Paulo Paim com
posterior leitura das emendas para apreciação em
turno suplementar. Quero saber se V. Exª fará a leitura ou se será votado, primeiro, o relatório do Senador
Paulo Paim, a quem elogio. Queria registrar também a
presença de nossa querida Deputada Manuela D’Ávila
que, na Câmara, foi a responsável por este importante
Estatuto da Juventude e também elogiar o trabalho do
Senador Randolfe Rodrigues e o do Senador Paulo
Paim nesta matéria tão relevante e que há tanto tempo se aguarda. Queria, então, solicitar essas informações de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção da Senadora Ana Amélia. A emenda a que V. Exª se refere é
uma que será lida no turno único. Nós vamos apenas
pedir... Ela é do turno suplementar e será lida no turno suplementar. Nós vamos apenas pedir um rápido
parecer do Senador Randolfe Rodrigues e do Senador Paulo Paim, que é o procedimento regimental, e
também para uma outra emenda.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª, depois... Senador Renan Calheiros!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para, primeiro, dizer que creio que deveremos fazer a votação
primeiramente do substitutivo para, depois, fazermos,
então, a votação das emendas ao substitutivo para
que nós possamos esclarecer ao Plenário. Creio que
nós haveremos de, ao término dessa discussão, fazer
a votação do substitutivo apresentado pelo Senador
Paim. Quero aqui aproveitar para cumprimentar o Senador Paim e o Senador Randolfe Rodrigues pelos
pareceres apresentados.
Creio que hoje demos um importante passo com
a aprovação, Sr. Presidente, do Estatuto da Juventude, como já foi aqui registrado pelos demais Líderes
desta Casa. Creio que este é um avanço importante
Num ano em que o Brasil dedica à juventude
grandes esforços. Quero aqui, mais uma vez, reafirmar
que é importante o encontro da juventude que acontecerá no Rio de Janeiro, inclusive com a presença
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do Papa Francisco, mas creio que estamos fazendo
grandes avanços.
O substitutivo traz, obviamente, um grande esforço de entendimento, de acordo, para que possamos
aprovar um texto que seja possível. Talvez não seja o
que muitos desejariam, mas é o texto possível de ser
aprovado, obviamente que destacadas as emendas,
que haveremos de discutir no momento apropriado.
Portanto, quero, em nome do Governo, louvar o
esforço de todos os Senadores e Senadoras que participaram desse esforço, louvar mais uma vez o esforço
tanto do Senador Paim quanto do Senador Randolfe,
destacar a participação do Ministério da Cultura, do
Governo Federal, na construção desse acordo e dizer
que estamos todos acreditando que este é um passo
importante para a preparação de melhores políticas
públicas para a juventude, garantindo a construção de
um futuro melhor, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª
pode notar que o plenário está esvaziando. Eu quero
ter o prazer de votar essa matéria. Por isso, se for até
meia-noite, eu ficarei aqui. A oposição quer votar “sim”
a este projeto. Se V. Exª pudesse nominar os Senadores que votaram a favor da juventude deste País seria
bom. Eu gostaria de ter uma prova na minha mão para
mostrar aos jovens, nas minhas caminhadas, que eu,
Líder da oposição neste Senado, caminhei com eles,
respeitei a juventude do meu País.
Achei merecidas todas as articulações e todas
as condições deste projeto em favor da juventude. Por
isso, Sr. Presidente, não deixe mais os Senadores saírem. Eu até acho que todos os Senadores deviam estar
aqui em respeito à juventude desta Nação.
(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Que
os Senadores não saiam.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Senhoras e os Senhores são muito
bem recebidos. No entanto, o Regimento não permite
manifestação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas todos foram aplaudidos, V. Exª não quer deixar
que eu seja?
(Manifestação das galerias.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Infelizmente, é o Regimento da Casa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
sei, Presidente, estou apenas relaxando um pouquinho com V. Exª.
Então, Sr. Presidente, não estou pedindo votação nominal, senão vai atrapalhar a votação, mas
vamos votar. Todos os Senadores que estão em seus
gabinetes poderiam voltar ao plenário para que fosse
votado tão respeitosamente o que é merecido à juventude brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Completada a instrução da matéria...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Senador Inácio Arruda.
Para registrar, Sr. Presidente, que entre as dezenas
de jovens que estão aqui, estão presentes o Presidente da União Nacional dos Estudantes, a Presidenta
da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e
os artistas vindos do teatro, da televisão; nós temos
aqui todos os setores da produção artística brasileira, mas quero destacar também a presença da minha
Líder na Câmara, que aqui está, ela nos ajudou não
só relatando na Câmara, Manuela, como também ajudando na relatoria do Senado e da nossa Presidente
da Comissão ...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – ...
de Cultura da Câmara Federal, também nos ajudou na
Câmara e acompanha o procedimento aqui no Senado da República, nós que temos essa ligação tão forte
com a juventude, desde Luiz Carlos Prestes até hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin, Senador
Rodrigo Rollemberg e Senadora Ana Amélia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas
para um esclarecimento de V. Exª. Eu estou entendendo, não sei se estou entendendo corretamente, mas
que nós deveremos votar o substitutivo apresentado
pelo Senador Paulo Paim. E eu pergunto de V. Exª:
o substitutivo que ele apresentou no âmbito da Comissão de Direitos Humanos é exatamente o mesmo
apresentado na Comissão de Assuntos Sociais? É o
mesmo conteúdo?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – O Senador Paulo Paim relatou uma matéria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer tem aspectos diferentes, e
foram ressaltados aqui logo após a leitura do Relator,
e já está distribuído em plenário.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Então, o parecer que nós vamos votar não é o
que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais,
e sim o que foi apresentado no âmbito, apresentado
agora, pela Comissão de Direitos Humanos. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós temos um requerimento de preferência para o parecer de plenário.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será lido em seguida.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, se eu puder esclarecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só para
esclarecer. Não, o que vai ser votado é o que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Eu fiz uma
pequena alteração a pedido do MEC, especificamente
na questão que abrange, ali, o trabalhador rural. Somente isso. Senão, é na íntegra o que foi aprovado na
Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente esse requerimento a que
me referi há pouco, de preferência.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero cumprimentar também as Deputadas e Deputados que nos honram com as suas
presenças aqui no plenário e quero parabenizar os
Relatores desta matéria aqui no Senado, o Senador
Randolfe Rodrigues e o Senador Paulo Paim, pelo relatório. Quero cumprimentar a Relatora desta matéria
na Câmara dos Deputados, Deputada Manuela D’Ávila,
e dizer, Sr. Presidente, da importância...
(Soa a campainha.)
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – ... de o Senado aprovar hoje o Estatuto da
Juventude.
O PSB, o nosso partido, é um partido que tem
ampla tradição em políticas da juventude. Diria até
que foi um partido que inovou, e hoje nós temos no
plenário deste Senado a comprovação, o resultado
disso.
O Governador Capiberibe, quando foi Governador do Estado, criou uma Secretaria da Juventude e,
naquela ocasião, convidou um jovem de 20 anos para
ser o Secretário da Juventude daquele Estado.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Esse jovem, hoje, é o Senador Randolfe Rodrigues, que mostra que, na sua origem, ele tem uma
parte importante, e sempre teve o carinho do PSB.
Eu, neste momento, também quero registrar aqui
a presença de vários membros da Juventude Socialista Brasileira. Bruno da Mata, Secretário Nacional
de Juventude; Sérgio Cardoso, Presidente Nacional
da JSB; Raphael Sebba, Secretário de Juventude do
PSB-DF; André Dutra, Presidente da JSB do PSB-DF;
João Vidal, Conselheiro Nacional de Juventude; Davi
Santos, Diretor da Juventude de Plácido de Castro, no
Acre; Jorge Maicon, Coordenador de Juventude em
Petrópolis; Plínio Dumont, Coordenador de Juventude do Piauí...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Gustavo Badaró, Gerente de Juventude do
Espírito Santo; Ismênio Bezerra, Coordenador de Juventude do Ceará...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – ... Alex Nazaré, Secretário de Juventude do
Amapá; Thiago Higino, Assessor de Juventude do Acre;
além de Gabriel Villarim e Fabricio Lopes.
O PSB, hoje, está à frente de oito órgãos estaduais que dirigem e coordenam políticas de juventude...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ... e dezenas de órgãos municipais de juventude, em todo o País, que nos assistem pela televisão.
Quero fazer um apelo ao Relator, Senador
Paulo Paim. Estamos apresentando uma emenda
ao turno suplementar, criando o Fundo Nacional de
Juventude, um fundo para garantir os recursos necessários para a implementação efetiva do sistema
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nacional de políticas da juventude. Entendo que nós
só vamos garantir efetividade ao Estatuto da Juventude se tivermos condições de garantir os recursos
necessários para isso.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Daí a proposta de criação do Fundo Nacional da
Juventude, para o qual peço o apoio do nobre Relator,
Senador Paulo Paim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria destacar, na nossa Casa,
hoje, as honrosas presenças da Severine Macedo,
que é Secretária Nacional de Juventude.
(Manifestação nas galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem manifestação.
Registro a presença do Jefferson Lima, da Juventude do PT; do Bruno Júlio, da Juventude do PMDB; do
Alessandro Belchior, da ABGLT; do André, da União
da Juventude (UJS); do Daniel, Presidente da União
Nacional dos Estudantes; da Manuela Braga, da Ubes;
da Rebeca Ribas, do Instituto Aliança; do Fransergio,
do Centro de Promoção e Saúde; do Pedro Campos,
da Juventude do PL; da Erica Gallindo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura; do
Alfredo Santos, da CUT; do Igor Bonan, da Aliança
Bíblica; do Daniel, da Rede Ecumênica da Juventude; da Adrielle Saldanha, do Conselho Estadual da
Juventude do Rio de Janeiro; do Davi Barros, do Instituto do Jovem Cristão; do Rodrigo Luca, da União
Municipal dos Estudantes Secundaristas do Estado
de São Paulo; da Angela Guimarães, do Conselho
Nacional de Juventude; do Matheus Vasconcelos, da
Juventude do PSD.
Quero registrar também com muita satisfação
entre nós a presença da Deputada Estadual Clarissa Garotinho, do Estado do Rio de Janeiro. Sempre
honrosa presença da Deputada nas nossas Casas do
Congresso Nacional.
Quero também destacar, mais uma vez, a presença de representantes de entidades de promoção
cultural, da atriz Beatriz Segall, do Odilon Wagner, do
Eduardo Barata.
Quero destacar a presença entre nós da Deputada Jandira Feghali; uma honra muito grande
tê-la aqui.
Destacar também a presença da Deputada Manuela D’Ávila, que foi a Relatora do Estatuto da Ju-
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ventude na Câmara dos Deputados, e do Deputado
Estadual Lula Morais, do Estado do Ceará.
Quero também destacar as presenças dos Prefeitos Flaubert Torres, da cidade de Viçosa, e Celso Luiz,
da cidade de Canapi, ambos de Alagoas.
Coloco em discussão a matéria, em turno único.
Há, sobre a mesa, duas emendas que serão lidas
pelo Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
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Sr. Presidente, Emenda nº 32, que acrescenta o
§12 ao art. 22 do Projeto de Lei da Câmara nº 98, de
2011. A Emenda é de autoria da Senadora Ana Rita.
E a Emenda nº 33, que é de minha autoria, altera
o art. 23 do Substitutivo de Plenário ao Projeto de Lei
da Câmara nº 98, de 2011, que passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo; Senador Inácio Arruda.
São as seguintes as Emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra, primeiro, ao Senador Randolfe Rodrigues para que possa, como Relator,
dar o parecer sobre as duas emendas. Em seguida,
ouviremos o Senador Paulo Paim e o Senador Gim
Argelo, Líder do PTB no Senado Federal.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só esclarecendo as duas emendas apresentadas, são supressão dos artigos... Só esclarecendo as duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Secretária-Geral da Mesa está levando as duas emendas para V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perfeito, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não para
esclarecer o Relator, porque se trata de um Senador
bastante esclarecido, mas apenas para informar que
a emenda de minha autoria tem o objetivo de proteger direitos dos estudantes adquiridos a partir de leis
municipais de serviços que são de controle municipal.
Foram conquistas de lutas muito importantes.
No meu Estado, fui autor da lei municipal que dá
direito aos estudantes tanto à questão da cultura, do
esporte, quanto do transporte coletivo, e também lei
estadual. São ambas de minha autoria e é evidente
que eu não poderia deixar de defender que elas fossem protegidas, remetendo a regulamentação desse
direito também à lei municipal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
PARECER Nº 223, DE 2013–PLEN
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Educação é pela
aprovação da Emenda nº 32, de autoria da Senadora
Ana Rita, e pela aprovação da Emenda nº 33, do Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
PARECER Nº 224, DE 2013–PLEN
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
participei desse diálogo de forma muito ampla, envolvendo a juventude de praticamente todos os Partidos.
Entregaram-me um documento com 80 assinaturas,
defendendo esse relatório que eu li na tribuna.
Diante do fato, Sr. Presidente, a minha posição,
como Relator, será ficar com o relatório, entendendo
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a posição dos Líderes que dialogaram comigo e que
farão a votação de três destaques.
Eu mantenho na íntegra o relatório que li na tribuna.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Ressalvados os destaques, evidentemente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão a matéria.
Nós temos cinco Senadores inscritos para discutir
a matéria. Em primeiro lugar, está inscrito o Senador
Antonio Carlos Valadares, o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, a Senadora
Ana Rita, a Senadora Lúcia Vânia, e também o Senador Pedro Simon.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu faço uma
sugestão para que nós discutíssemos a matéria em
turno suplementar, se os Senadores aceitarem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Inácio Arruda está pedindo
para a Casa fazer valer aquele critério que nós utilizamos na semana anterior: postergarmos um pouquinho a discussão para o turno suplementar. Assim, nós
avançaremos no processo de votação.
Se essa for a concordância da Casa, nós seguiremos...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Presidente, como
primeiro orador, concordo com o procedimento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Antonio Carlos Valadares,
em nome de todos os Senadores inscritos para discutir
a matéria, concorda.
Sobre a mesa, requerimento de preferência que
será lido pelo Senador Walter Pinheiro.
Antes da leitura do Senador Walter, todos os
destaques também ficarão para o turno suplementar.
Assim, nós avançaremos na Ordem do Dia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
REQUERIMENTO
Requer preferência para o substitutivo de plenário, a fim de ser apreciado antes das demais
emendas e do projeto.
Nos termos do art. 311 do Regimento Interno,
requeiro preferência para a Emenda nº 31, que
é a emenda de Plenário (Substitutivo) ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011, a fim
de ser apreciada antes das demais emendas
e do projeto.
Sala das sessões, 16 de abril.
Senador Paulo Paim.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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REQUERIMENTO
Nº 318, DE 2013
Requer preferência para Substitutivo de
Plenário a fim de ser apreciado antes das
demais emendas e do projeto.
Nos termos do art. 311 do Regimento Interno, requeiro preferência para Emenda nº 31 _ Plen (Substitutivo) ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011, a fim de
ser apreciada antes das demais emendas e do projeto.
Sala das Sessões, de abril de 2013. –

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento de preferência.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Passamos, agora, como consequência da aprovação do requerimento, à votação da Emenda nº 31,
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de Plenário (Substitutivo), sem prejuízo dos destaques
em turno único.
As Srªs e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
Aprovado o Substitutivo, passa-se ao turno suplementar.
Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação, em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Neste momento exato, peço para fazer a leitura da emenda da Senadora Ana Amélia e de outras
emendas assinadas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –
Acrescente-se ao art. 23 do Substitutivo da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011, o seguinte §11:
§ 11 A concessão do benefício da meia entrada
de que trata o caput fica limitada a 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento.
Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do
Sul, e Senador Cyro Miranda, do PSDB de Goiás.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, eu queria...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –
E a outra emenda, que dá nova redação do art.
40 do PLC.
É uma redação muito longa, mas, como essa
emenda já foi distribuída a todos os Srs. Senadores,
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pergunto a V. Exª, Sr. Presidente, se fico dispensado
da leitura total da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fora do microfone.) – Fica.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –
A emenda é de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, nosso companheiro Líder do PSB.
É a seguinte a Emenda:
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SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues, para proferir parecer sobre as emendas, em turno suplementar.
Senador Randolfe, para proferir parecer sobre
as emendas.
Em seguida, ouviremos também o Senador Paulo
Paim e o Senador João Costa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria de encarecer
aos dois relatores, pela relevância desta votação e da
minha emenda que consagra...
Eu queria também agradecer à Ministra Marta
Suplicy, da Cultura, porque ela, como Ministra da Cultura, entende os problemas do setor.
E, em homenagem aos trabalhadores, muitos
deles jovens como esses que estão aqui defendendo legitimamente a aprovação deste Estatuto, que foi
longamente discutido na Câmara e, agora, no Senado,
da mesma forma, e em homenagem também a uma
jovem trabalhadora, Fernanda Montenegro, fazer um
pedido aos dois relatores.
Fernanda Montenegro fala pelos trabalhadores
de teatro no Brasil e argumenta que eles têm sua sobrevivência posta em perigo – não ela; ela simboliza
uma categoria – diante do problema da meia entrada
das bilheterias.
Segundo a atriz:
A meia entrada nas bilheterias representa 80%
a 90% de decréscimo na receita. Praticamente
toda a produtividade do País é subsidiada; a
cultura também. Mas o estudante, a terceira
idade, ao fazerem a feira, não têm obrigatoriamente o preço do quilo do açúcar ou do feijão
barateado em 50% do valor no supermercado.
Esse é o argumento da Fernanda Montenegro,
que penso deve ser levado em conta.
Disse ela:
Não estamos pedindo o fim desse privilégio,
quer para os estudantes ou para o cidadão
da terceira idade. Estamos [Srªs e Srs. Senadores e, sobretudo, relatores] solicitando
que se confirme a cota de 40% das plateias,
já que existe um acordo selado há cinco anos
entre a Comissão de Educação e Cultura do
Senado, as entidades estudantis e os produtores culturais.

ABRIL19115
2013

Quarta-feira 17

Essa nossa solicitação é definitivamente fundamental para a economia da nossa área que,
repito, sobrevive da receita do nosso trabalho.
A grande atriz Cacilda Becker [escreveu Fernanda Montenegro] já dizia [abre aspas]: “Não
me peçam de graça a única coisa que tenho
para vender, que é o meu ofício”.
E também queria chamar atenção dos dois relatores.
Marcelo Rodolfo fez a seguinte mensagem sobre
este tema e tem a ver com a emenda:
É com muita preocupação que nós todos, trabalhadores envolvidos na área da cultura, vemos a questão da meia entrada para o acesso
a espetáculos, especialmente os teatrais, que
demandam gastos importantes e que, cada
vez mais, têm dificuldade na captação de patrocínio, restando à bilheteria ser a fonte de
recursos necessários à remuneração de todos
os trabalhadores envolvidos nessa atividade.
Entendemos a importância da concessão de
descontos aos estudantes, mas não é possível
ultrapassar a cota dos 40%, o que comprometeria seriamente essa atividade.
Então, chamo atenção para esses dois aspectos,
porque penso que os próprios estudantes têm a noção
exata da justiça, sabem que não há almoço de graça,
e que esse compartilhamento, a ideia de deixar 40%
da plateia reservada à meia-entrada é uma negociação
que foi feita há cinco anos – eu não estava ainda no
Senado. Então, penso que essa argumentação deva
ser considerada por nossos dois Relatores, que, tenho
convicção, serão sensíveis àqueles jovens trabalhadores que são, como esses jovens também, merecedores
da nossa atenção nesse processo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a atenção dos dois Relatores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de ouvirmos os dois relatores,
concedo a palavra ao Senador João Costa.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr. Presidente, apenas para registrar a presença entre nós
do Secretário da Juventude do Estado do Tocantins
Olyntho Neto e de Michelle Bressan, secretária-geral
da UNE, que também representa a Juventude do PPL.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos aguardando o parecer do
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Senador Randolfe Rodrigues às emendas e ainda temos mais duas emendas a serem lidas. Em seguida,
ouviremos também o Senador Paulo Paim.
PARECER Nº 225, DE 2013–PLEN
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Perfeito.
Sr. Presidente, entendo o reclamo da Senadora
Ana Amélia, mas, por questão de coerência e por estarmos de acordo, tanto eu quanto o Senador Paulo
Paim, que é importante a manutenção do relatório que
apresentamos nas Comissões de Constituição e Justiça;
Assuntos Sociais; Educação; e de Direitos Humanos,
mantenho o meu parecer na Comissão de Constituição
e Justiça e na Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, pois não.
PARECER Nº 226, DE 2013–PLEN
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – Rio Grande do
Sul. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nós ouvimos, inclusive no dia de hoje, a
juventude brasileira de praticamente todos os partidos
e de todas as entidades, que se manifestou sempre
claramente na linha de que o relatório deva ser mantido. Por outro lado, Sr. Presidente, é claro que também
ouvimos o setor cultural, claro que ouvimos aqui os
Líderes de praticamente todos os partidos.
E, nesse encaminhamento feito, Sr. Presidente,
pelo apelo feito pelos Líderes, pela nobre Senadora
Ana Amélia e por tantos outros – até Deputados que
aqui chegaram –, nós tomamos o seguinte encaminhamento: nós manteremos o nosso relatório, mas vamos
nos submeter, com a maior transparência, à orientação
que os Srs. Líderes darão na questão principalmente de
dois destaques, como eu já havia falado ali da tribuna.
Esse é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os pareceres dos Relatores Randolfe Rodrigues e Paulo Paim são pela manutenção da
Emenda nº 31.
Há, sobre a mesa, três outras emendas que serão
lidas pelo Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –
Emendas de nº 36, nº 37 e nº 38.
Emenda nº 36, da autoria da Senadora Ana
Rita e do Senador Randolfe Rodrigues;
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A emenda nº 37, da autoria da Senadora Ana
Rita e também do… A primeira é somente da
Senadora Ana Rita;
A Emenda nº 38 é de autoria do Senador
Randolfe Rodrigues e também da Senadora
Ana Rita.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Presidente, permita-me somente uma correção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eu não posso ser autor de emendas; então,
só peço a devida retirada do meu nome da autoria da
emenda junto com a Senadora Ana Rita. A autoria é
única e exclusivamente da Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A autoria da emenda lida é da Senadora Ana Rita.
São as seguintes as Emendas:
EMENDA Nº 36
(Ao PLC nº 98, de 2011)
Acrescenta o seguinte § 11 ao art. 22 do Projeto
de Lei da Câmara nº 98, de 2011:
“Art. 22. ..........................................................
.......................................................................
§ 1º ................................................................
........................................................................
§ 11. O referido benefício da meia-entrada,
citado no caput deste artigo, ficará limitado a
40% dos ingressos disponíveis nos eventos,
exceto quando os eventos culturais forem financiados total ou parcialmente através de Leis
de Incentivo à Cultura, Fundo Nacional de Cultura, recursos públicos de qualquer natureza,
quando forem promovidos por órgãos públicos.”
Justificação
Os produtores culturais, que já recebem benefícios públicos, patrocínios públicos, que agora serão
beneficiados com o Vale-Cultura, precisam garantir o
direito universal ao benefício da meia-entrada para
estudantes e jovens de baixa-renda. Essa medida não
impactuará de maneira significativa nas receitas desses
produtores em razão de já gozarem de incentivos do
estado. Os estudantes brasileiros e os jovens de baixa renda precisam ter garantidos o direito de assistir
espetáculos artísticos e culturais de qualidade promovidos com incentivo ou subsídio público.
Sala da Comissão, – Senadora Ana Rita.
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EMENDA Nº 37
(Ao PLC nº 98, de 2011)
Acrescente-se o seguinte § 12 ao art. 22 do Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011:
“Art. 22............................................................
........................................................................
§ 1º.................................................................
........................................................................
§ 11. O referido benefício da meia-entrada,
citado no caput deste artigo, ficará limitado a
40% dos ingressos disponíveis nos eventos,
exceto quando os eventos culturais forem financiados através de Leis de Incentivo a Cultura.”
Justificação
Os produtores culturais, que já recebem benefícios públicos, patrocínios públicos, que agora serão
beneficiados com o Vale-Cultura, precisam garantir o
direito universal ao benefício da meia-entrada para
estudantes e jovens de baixa-renda. Essa medida não
impactará de maneira significativa nas receitas desses
produtores em razão de já gozarem de incentivos do
estado. Os estudantes brasileiros e os jovens de baixa
renda precisam ter garantidos o direito de assistir espetáculos artísticos e culturais de qualidade, promovidos
com incentivo ou subsídio público.
Sala da Comissão, – Senadora Ana Rita.
EMENDA Nº 38 – PLEN
(Turno Suplementar)
(Ao substitutivo do relator ao PLC n° 98, de 2011)
Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao art.
23 do Projeto de Lei da Câmara nº 98 de 2011 nos
termos do substitutivo aprovado no turno único:
“Art. 23. ..........................................................
§ 12. As produtoras de eventos e empresas
cinematográficas deverão divulgar:
I – o número total de ingressos e o número de
ingressos disponíveis para usuários da meia-entrada, em todos os pontos de venda de ingressos, de forma visível e clara, inclusive em
seus sítios na internet;
II – o aviso de que se esgotaram os ingressos
disponíveis aos usuários da meia-entrada,
quando for o caso, em todos os pontos de
venda de ingressos, de forma visível e clara.
§ 13. Na prestação de contas relativas a eventos que contem com financiamento de entes
públicos, ou que veiculem obras ou produtos
beneficiados com financiamento de entes públicos, o cumprimento do percentual de ingressos disponíveis para a meia-entrada deverá

ABRIL19117
2013

Quarta-feira 17

ser utilizado como critério de avaliação pelo
Poder Público.
§ 14. Os estabelecimentos referidos no caput
deverão tornar disponível, para eventuais consultas das entidades estudantis ou do Poder
Público, relatório da venda de ingressos de
cada evento, auditado por instituição idônea.
§ 15. Os estabelecimentos referidos no caput
deverão afixar cartazes em local visível da
bilheteria e da portaria de cada evento com
as condições estabelecidas para o gozo da
meia-entrada e os dados de contato dos órgãos competentes pela fiscalização do que
dispõe este artigo, inclusive os de defesa do
consumidor.
§ 16. Caberá aos órgãos públicos competentes
federais, estaduais e municipais a fiscalização
do cumprimento deste artigo e a aplicação das
sanções cabíveis, nos termos do regulamento.”
Justificação
Esta emenda tem o objetivo de viabilizar a fiscalização pelo Poder Público do número de ingressos
comercializado obedecendo o percentual destinado à
meia entrada.
Tal fiscalização é essencial para que seja garantido o direito à meia-entrada previsto neste estatuto.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita, PT/ES.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Paulo
Paim para emitir parecer sobre as emendas;
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu já
requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno
do Senado, destaque para votação em separado da
Emenda nº 34, oferecida ao substitutivo da Comissão
de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei da Câmara nº 98.
Obrigada, Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa aguarda o requerimento de V.
Exª, Senadora Ana Amélia.
PARECER Nº 227, DE 2013–PLEN
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – V. Exª pediu
o parecer?
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Eu repito a afirmação que fiz antes, fazendo,
ainda, um apelo a todos os Senadores para que não
haja verificação de quórum. Se pedirem verificação de
quórum, a sessão cai.
Então, a posição dos dois Relatores é manter o
relatório original, mas respeitando os encaminhamentos
que farão os Srs. Líderes em relação às duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
PARECER Nº 228, DE 2013–PLEN
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – O
encaminhamento é o mesmo, Sr. Presidente: manutenção do nosso parecer na Comissão de Constituição
e Justiça e na Comissão de Educação, ressalvados,
obviamente, os encaminhamentos de Líderes nas votações que forem requeridas.
E reitero o apelo do Senador Paulo Paim para
que não haja verificação, visto que a verificação pode
comprometer o seguimento da sessão.
Parece-me que é possível fazer o encaminhamento dos Líderes nas emendas em que forem requisitados destaques.
Então, o nosso parecer é pela manutenção do
nosso relatório na Comissão de Educação e na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – No que for possível, dentro dos limites
do Regimento, nós vamos evoluir adotando o sistema
de votação simbólica. Onde não houver convergência, também na forma do Regimento, vamos fazer a
verificação.
Senador Antonio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Eu quero reiterar o meu requerimento de
destaque dos arts. 32 e 33, em conjunto com o Senador Ciro Nogueira.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, eu...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com o
objetivo de acelerar a apreciação da matéria, eu quero
dizer que não vamos apresentar destaque à emenda
que cria o Fundo da Juventude, mas confiando que o
Governo, no regulamento, vai criar as condições para
que tenhamos recursos para efetivar as políticas de
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juventude no País e que possa tornar efetivo o Estatuto da Juventude.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, é só para informar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Rodrigo Rollemberg lembra
que, depois da apreciação pelo Senado, vamos ter a
apreciação do Estatuto na Câmara dos Deputados, e
muitas coisas que poderiam ser decididas pelos votos
dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras poderão
ser resolvidas na própria regulamentação do Estatuto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a oposição não
vai pedir votação nominal. Não vai nem quer, em respeito à juventude brasileira. Nós queremos é votar
logo. Nós não vamos pedir verificação de quórum pela
nossa responsabilidade e dever em respeitar a juventude brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio. Senador Gim Argello.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, compreendendo que o parecer dos Srs. Relatores oferecido e o
do Senador Paim é pela manutenção do texto do PLC,
ressalvados, evidentemente, os destaques, e que alguns Senadores não vão fazer destaque, eu tenho um
destaque em relação à Emenda 33 que eu gostaria
que fosse devidamente apreciado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O pedido de destaque de V. Exª será
lido no momento da votação.
Senador Gim Argelo.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente; agradeço e parabenizo
o nobre Senador Paulo Paim, que, mais uma vez, como
sempre, faz gol aqui no nosso Senado, pelo seguinte,
Sr. Presidente: ele novamente fez um relatório de consenso, um relatório que é o melhor para a juventude
do nosso País. Quero aqui dizer – falo em meu nome;
falo em nome da juventude do PTB, através do nosso
presidente nacional, o Adriano, e em nome de todos
esses jovens que aguardam ansiosamente – que temos um acordo firmado para não pedir verificação de
quórum. Não vamos fazê-lo, vamos votar o relatório do
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nobre Senador Paulo Paim, e temos acordo também em
destaque das Emendas 32, 33 e 34, da mesma forma.
Então, eu só quero reconstruir isso, ver se todos
estão de acordo, e aí podemos tocar com naturalidade,
dentro da normalidade do que foi o combinado.
Assim, só revendo essas posições, Sr. Presidente, para que a gente possa passar para o processo de
votação: se todos os Líderes confirmam isso, vamos
continuar nesse bom diálogo porque, realmente, os
artistas estão aqui; porque a juventude do País espera há tantos anos por isso, que foi tão bem conduzido
por V. Exª.
Só confirmando: estamos plenamente de acordo,
mas também estamos de acordo com os destaques
da 32, da 33 e da 34.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka. Em seguida,
Senador Acir Gurgacz.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parece-me
que o relatório do Senador Paulo Paim e as emendas
sugeridas representam o acordo na Casa. Dessa forma, nós, evidentemente, sentimo-nos contemplados,
do PMDB, em votarmos isso que representa, além
da votação do Estatuto, mas representa uma grande
convergência fruto do entendimento, da capacidade,
sobretudo, de quem relatou isso: Senador Randolfe
Rodrigues, Senador Paulo Paim, mas principalmente
dos interlocutores junto à juventude e aqueles que representam as entidades, o segmento cultural, tão bem
representado aqui hoje no nosso plenário.
Então, tenho certeza de que o PMDB votará
dentro desse grande entendimento, parabenizando o
Senador Paulo Paim pelo relatório.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Pela ordem, Presidente; pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Acir e Senador Roberto Requião.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a força e a pujança de um País dependem
do apoio que se dê à juventude nas suas conquistas
e nos seus direitos.
O PSB, por intermédio do Senador Rodrigo Rollemberg, já teve oportunidade de se manifestar nesta
tribuna favorável à aprovação deste projeto, que significa um sonho que está sendo conquistado através
de uma luta que foi desencadeada na Câmara dos
Deputados e agora no Senado Federal.
Com esses dois relatores magnânimos e magníficos aqui no Senado, Paulo Paim e Randolfe Rodrigues, e Manuela D’Ávila, na Câmara dos Deputados,
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nós conseguimos construir, através desse trabalho
de engenharia política, um substitutivo que, sem dúvida alguma, vai ter a votação unânime desta Casa.
E o PSB não vai reclamar, de maneira nenhuma, da
votação nominal neste instante, a não ser a votação
firme em favor desse projeto que atende aos interesses maiores da juventude do Brasil.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT encaminha
voto favorável, junto com o relatório do Senador Paim
e com os destaques de nº 32, 33 e 34, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só lembrar que nós ainda
vamos passar pela discussão da matéria. Nós ainda
temos aqui alguns oradores inscritos para o turno suplementar.
Nós chegaremos já.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só na defesa aqui
do importante relatório do nosso Senador Paulo Paim,
quero dizer que há um requerimento para a apreciação das emendas apresentadas pela Senadora Ana
Amélia, pelo Senador Antonio Carlos e pela Senadora
Ana Rita. Está certo?
E queria aqui destacar, Sr. Presidente, a presença
do Secretário Estadual da Juventude do Piauí, o Plínio
Dumont, que se encontra aqui também.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós queríamos destacar a presença
do Secretário da Juventude do Piauí e registro, com
muita satisfação, a presença, no Senado Federal, de
um grupo de empresários americanos e indianos, convidados pelo Senador Delcídio Amaral, que se encontram nas galerias do Senado apreciando o andamento
dos nossos trabalhos.
É uma honra muito grande recebê-los.
Em discussão a matéria, em turno suplementar.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares. É o primeiro orador inscrito para discutir a
matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Presidente, já tive a oportunidade de me manifestar.
O nosso voto é favorável.
Parabéns à juventude do Brasil! Parabéns aos Senadores e aos Deputados que tiveram a sensibilidade
de entender que a juventude precisa ser estimulada,
incentivada a reclamar seus direitos, para tê-los aprovados pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional,
como estamos fazendo neste momento!
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a rápida intervenção
do Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Valadares destaca uma
coisa que todos sabem: o Senado, em várias oportunidades, fez audiências públicas, auscultou os jovens
brasileiros, os especialistas nas questões da juventude e os gestores públicos também. Então, o Senado
amadureceu bastante essa discussão, e todos cobram
que nós possamos avançar na apreciação da matéria
efetivamente.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também aqui me congratular com o Senador Paulo
Paim e com o Senador Randolfe.
Em nome do DEM, quero encaminhar também
favoravelmente às propostas das emendas do Senador Cyro Miranda e da Senadora Ana Amélia. Estou
encaminhando em nome dos Democratas, que têm a
sua representação nesta Casa.
E quero cumprimentar também, Sr. Presidente,
se V. Exª me permite falar por mais um minuto, toda
a juventude brasileira por esse avanço, por essa conquista. Sobretudo, cumprimento V. Exª também pela
rapidez e urgência com que essa matéria foi colocada
na Ordem do Dia e está sendo votada no dia de hoje.
Dessa maneira, está de parabéns não só a juventude brasileira, mas, sobretudo, o Senado Federal!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Tem a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu queria agradecer
ao caro colega Jayme Campos, que fez a justiça que
eu deveria ter feito.
O senhor falou nessa emenda, Sr. Presidente –
isso foi lido –, como uma emenda de minha autoria.
Ela é uma emenda compartilhada com o Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Senador Cyro Miranda.
Então, esta é uma alegria muito grande.
Eu queria agradecer ao Jayme Campos por ter
feito justiça a essa valiosa contribuição do Senador Cyro
Miranda, que, aliás, tomou a decisão, para agilizar o
processo, de não fazer tramitar o Estatuto da Juventude
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na Comissão de Educação. Abriu mão disso, para que
a Comissão de Assuntos Sociais fosse diretamente ao
relatório do Senador Paulo Paim.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Eu queria também cumprimentar o Senador Cyro
Miranda pelo importante papel que desempenhou na
construção de uma solução, para que nós pudéssemos, hoje, apreciar essa matéria.
Destaco também a presença da Secretária Nacional da Juventude, Severine Macedo.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira, para discutir a matéria.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, preliminarmente,
quero dizer que a opinião que vou manifestar da tribuna é estritamente pessoal.
Na reunião da Bancada de hoje, ficou claro que
esse é um tema que não envolve conflitos entre situação e oposição, mas, sim, concepções sobre a maneira como o tema da juventude deve ser tratado pelo
Estado brasileiro em todas as suas instâncias, inclusive na legislativa.
Quero dizer que a grande maioria, se não a totalidade dos Senadores que compõem a minha Bancada – creio que a totalidade –, é favorável ao projeto
e votará a favor.
Quero destacar o trabalho do Senador Cyro Miranda, que participou de audiências que reuniu comissões,
e na Presidência da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, é coautor, com a Senadora Ana Amélia, de
emenda que vamos apoiar.
Quero dizer também que a juventude do PSDB
é a favor do projeto.
Mas quero manifestar aqui, Sr. Presidente, minha
discordância. E não tomem, meus caros colegas, essa
discordância como espécie de caturrice. Não! Tenho o
dever de expor aos meus colegas as razões da minha
discordância, até em respeito àqueles que se dedicaram, durante muito tempo, ao estudo do projeto e que
foram responsáveis, inclusive, por aperfeiçoamentos
incorporados pelo Senador Paulo Paim. Minha discordância, Sr. Presidente, é realmente bastante fundamental, e eu gostaria de expô-la.
O projeto que estamos votando se desdobra em
45 ou 44 artigos, com vários capítulos, seções, artigos,
alíneas, incisos, parágrafos.
Depois de ter estudado o projeto, quero dizer
com toda a franqueza a V. Exªs que vejo um enorme
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contraste entre a grande eloquência com que o projeto é formulado, o entusiasmo com que foi defendido
aqui e a fraqueza, a exiguidade, a quase inanição dos
seus efeitos jurídicos concretos. Falo da sua capacidade de, em termos de uma legislação, transformar
utopia em realidade.
Analisando o projeto, vejo que, em grande parte,
reproduz, quase literalmente, o Estatuto da Criança e
do Adolescente, apenas estendendo sua aplicação
aos jovens até 29 anos de idade. Aí reside uma das
minhas objeções principais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma
das legislações mais avançadas do mundo, protetora
das pessoas que estão em fase de formação e que
merecem, efetivamente, toda uma disciplina especial,
para evitar os riscos e fazer as correções adequadas à
sua idade aos eventuais desvios que venham a cometer.
Não há, no meu modo de ver, Sr. Presidente, nada
que justifique tratamento semelhante às pessoas que
têm entre 18 e 29 anos de idade. Vejam: com 29 anos
de idade, o cidadão brasileiro já votou. O cidadão pode
votar aos 16 anos e é responsável penalmente a partir dos 18 anos. O cidadão pode ser eleito Vereador,
Prefeito, Deputado Federal, integrando o Congresso
Nacional, ou Deputado Estadual com 29 anos. Com
30 anos, ele já pode ser eleito Governador de Estado.
O que justifica levar uma legislação protetora
até a idade de 29 anos, idade em que a maioria das
pessoas já está com sua vida encaminhada ou buscando encaminhá-la? Até que ponto é saudável essa
categorização?
É claro que há estatutos que se justificam, como
o Estatuto da Igualdade Racial, num País que conheceu a escravidão durante mais de três séculos; como
o Estatuto da Criança e do Adolescente, a que já me
referi; como o Estatuto das Pessoas com Deficiência;
como o Estatuto do Idoso, que defende pessoas que,
pela sua idade avançada, são mais vulneráveis à pobreza, à exclusão, à solidão. Mas não vejo realmente
a necessidade de estender o manto protetor do Estado sobre as pessoas com até 29 anos de idade. Não
vejo essa necessidade. A grande maioria dos direitos
assegurados nesse Estatuto já é assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
E aqueles que têm hoje entre 30 e 59 anos de
idade? Para eles, não há estatuto? Qual é a diferença entre uma pessoa de 30 anos, do ponto de vista
econômico-social, se for pobre ou proletário, e uma
pessoa de 29 anos? Não vejo diferença. Sinceramente, não vejo nada que justifique, por exemplo, que um
homem ou mulher pobre de 30 anos tenha de pagar
passagem num ônibus interestadual e que aquele de
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29 anos tenha direito a viajar de graça ou pela metade
do preço. Isso não faz sentido. E é por isso que vamos
apoiar a emenda apresentada pelo Senador Antonio
Carlos Rodrigues.
Para justificar a extensão do manto protetor do Estado, o texto que vamos votar cria divisão inteiramente
artificial, em subcategorias: o jovem adolescente, com
idade entre 15 e 17 anos; o jovem com idade entre 18
e 24 anos; e o jovem adulto, com idade entre 25 e 29
anos. Essa divisão não presta para nada, porque não
tem efeito jurídico nenhum, rigorosamente nenhum!
O texto tem uma série de normas e enunciados
que são meras repetições do Estatuto da Criança e
do Adolescente ou das normas constitucionais ou são
medidas, proclamações que dependem de outras leis
– algumas delas já estão em vigor, como a lei que instituiu o ProUni, o Pronatec, a que instituiu as quotas –
ou dependem de medidas administrativas, como, por
exemplo, a extensão da atenção básica nos Municípios
para a prevenção de gravidez na adolescência e para a
atenção psicossocial. Esse Estatuto não vai modificar
em nada essa realidade, não vai modificar rigorosamente nada na realidade jurídica existente.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que me afasta desse projeto algo que foi muito celebrado aqui, que
é a criação do tal Sistema Nacional de Juventude, para
abrigar, na sua rede tentacular que vem do Município,
passando pelos Estados até o plano federal, todos os
movimentos formais ou informais da juventude. É uma
espécie de estatização do movimento juvenil. Será
essa rede inevitavelmente aparelhada, engolfada, dominada por partidos políticos, castrando, com isso, a
autonomia que os movimentos dos jovens devem ter
para lutar por esses direitos que estão consagrados
na Constituição e nas leis do País. Está destinada a
ser capturada por um partido político, como, aliás, a
União Nacional dos Estudantes vem sendo dominada há décadas pelo PCdoB, tempo similar àquele em
que a família Kim Il-sung controla a Coreia do Norte.
Essa estatização, em grande parte, já existe, com
o tal Conselho Nacional de Juventude, que é órgão
vinculado à Presidência da República. Esse Conselho
Nacional de Juventude, ou, melhor dizendo, a Secretaria Nacional de Juventude recebeu, no ano 2011, R$22
milhões. Para quê? Vai saber para quê! É impossível
saber para quê. Podem entrar os Srs. Senadores no
Siafi, que não vão conseguir saber para onde foi esse
dinheiro. Sabe-se apenas que foi destinado a outros
serviços de terceiros, pessoa física, só. Provavelmente,
aquele rapaz que foi a Cuba para fazer um curso de
Agitprop pela Internet viajou com essa verba.
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Então, essa estatização, em grande parte, já existe. O que esse Estatuto prevê é a estatização completa
de conferências municipais e estaduais e, depois, da
Conferência Nacional, para que tudo isso seja aparelhado por partidos políticos.
Portanto, Sr. Presidente, me coloco contra o projeto, pela sua concepção, pela sua ineficácia jurídica,
em grande parte.
Repito: esta é uma concepção puramente pessoal.
Mas peço a V. Exª que registre a minha discordância, ao mesmo tempo em que louvo a emenda apresentada pela Senadora Ana Amélia e pelo Senador
Cyro Miranda, porque uma das intenções do projeto
era estabelecer o monopólio da União Nacional dos
Estudantes e do seu sistema sobre a emissão de carteiras que dessem direito à meia-entrada. Essa foi, em
grande parte, a motivação da tramitação desse projeto.
Em bom momento, o Senado barrou essa pretensão,
acabou com esse monopólio e esclareceu que não se
pode fazer infinitamente barretada com o chapéu alheio,
que o espetáculo musical, teatral, cinematográfico, circense é investimento de alto risco e que, portanto, não
pode ser objeto de benesses distribuídas a mancheias
pelo Congresso Nacional.
Por isso, a Bancada do PSDB vai aprovar a emenda Cyro Miranda-Ana Amélia, Ana Amélia-Cyro Miranda, que eu chamaria de emenda Cleyde Yáconis, em
homenagem a essa trabalhadora das artes cênicas,
que morreu ontem e que será sepultada na cidade de
Pirassununga.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Concedo a palavra à Senadora Ana Rita.
Com a palavra V. Exª para discutir a matéria.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Deputados e Deputadas aqui presentes, eu
quero também fazer uma saudação à nossa juventude,
à juventude presente aqui hoje, destacando a juventude de diversas entidades do Conjuve – Conselho Nacional de Juventude. São 80 entidades representadas
aqui. Entre elas, destaco a CUT, a Contag, a Fetraf, a
ABGLT, a Juventude do Partido dos Trabalhadores, do
PMDB, a Juventude Negra, da Pastoral da Juventude,
Rede Fale, Aliança Bíblica Universitária do Brasil, Rede
da Juventude pelo Meio Ambiente, entre outras que se
fazem presentes aqui hoje.
Eu quero, Sr. Presidente, manifestar minha opinião. A minha posição é que aprovemos nesta Casa
o relatório do Senador Paim, construído com a parti-

219

Abril de 2013

cipação da juventude aqui presente, num debate importantíssimo, num debate que aconteceu através de
diversas audiências públicas, durante esses anos em
que estivemos aqui, no Congresso Nacional, mas, recentemente, também tivemos a oportunidade de fazer
debates intensos aqui, no Senado Federal, através
de diversas reuniões com a Secretaria Nacional de
Juventude.
Aqui, quero dar destaque à presença da nossa
Secretária Nacional de Juventude do Governo Federal, Severine Macedo, que, permanentemente, esteve
aqui, no Senado, conversando conosco, dialogando
conosco, buscando construir o consenso. E eu tive a
oportunidade de dizer, por diversas vezes, que o Estatuto da Juventude é fruto de um amplo diálogo, de
um amplo debate, de um amplo exercício de cidadania, de construção coletiva de consenso. Portanto, o
texto aqui apresentado pelo Senador Paim, o relatório,
é fruto desse debate. Um debate democrático, um debate saudável, em que alguns abriram mão de suas
posições, para que pudesse construir os consensos
necessários. Então, o texto apresentado e aprovado
na Comissão de Constituição e Justiça tem o apoio de
todas as Juventudes aqui presentes, que fazem parte
do Conselho Nacional de Juventude.
Eu quero também aqui afirmar que o Estatuto da
Juventude assegura diversos direitos às pessoas com
idade entre 15 e 29 anos, que são os nossos jovens.
Trata-se de um instrumento de proteção, de defesa,
de promoção da nossa juventude e que atende, com
certeza, em parte, às demandas da juventude brasileira. Então, o Estatuto da Juventude é um importante
instrumento, que deve ser assegurado e destacado
por esta Casa. Ele assegura diversos direitos, entre
eles, o acesso à cultura, o acesso a políticas públicas
de lazer, na área de educação, do esporte, ou seja, o
Estatuto da Juventude possibilita, na minha opinião, a
cidadania dos nossos jovens.
O Senador Cristovam Buarque, que é um grande
defensor da educação, sabe muito bem como é importante, na vida dos nossos jovens, o acesso a políticas
públicas nessa área, e tem sido recorrente aqui, no
Senado Federal, o debate sobre a criminalização dos
nossos jovens. Nós sabemos – temos total segurança
disto –– que, se a nossa juventude, hoje, está sendo
exterminada, se a nossa juventude hoje está envolvida,
em grande parte, com o tráfico de drogas, com o crack, que está acabando com a vida dos nossos jovens,
é porque boa parte da juventude brasileira, principalmente a juventude pobre e negra, não tem acesso às
políticas públicas do Governo Federal e dos Governos
Estaduais e Municipais. É preciso implementar políti-
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cas públicas no sentido de garantir que nossos jovens
possam ser defendidos e apoiados pelos governos e
pelo Poder Público.
Então, diante disso, eu quero aqui dizer, Sr. Presidente, que a grande expectativa da juventude brasileira e, em particular, dos jovens que fazem parte do
Conselho Nacional de Juventude, é que, neste Ano
Internacional da Juventude, possamos oferecer este
instrumento para os jovens brasileiros, que é o Estatuto da Juventude.
Considerando ainda que, no mês de julho, teremos aqui, no Brasil, a Jornada Mundial da Juventude,
é muito importante que o Estatuto da Juventude seja
aprovado nesta Casa a tempo de ser encaminhado para
a Câmara dos Deputados – e também seja votado naquela Casa – antes do mês de julho. É isso o que nós
queremos, e é essa a expectativa dos nossos jovens.
Então, é isso o que eu gostaria de afirmar, Sr.
Presidente.
Parabenizo, mais uma vez, o Conjuve, a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, na
pessoa de Severine Macedo, que é a Secretária Nacional, pelo esforço e pela tentativa de construção
de um importante instrumento de apoio aos nossos
jovens brasileiros.
Diante disso, Sr. Presidente, quero aqui também
fazer a defesa da minha emenda, pois, como foi apresentada uma emenda pela Senadora Ana Amélia – tivemos oportunidade de dialogar sobre isso, que garante cotas de 40% na entrada dos espetáculos, das
atividades culturais, dos teatros –, a nossa emenda
diz que somos contra as cotas de meia-entrada, a que
se refere o caput do art. 22, apresentado aqui pela
Senadora Ana Amélia. Nós queremos que os recursos públicos destinados às entidades sejam de fato
assegurados para que os nossos jovens possam ter
acesso livre aos espetáculos. Nós entendemos que
os recursos públicos investidos em entidades ou patrocinadores culturais deverão ser revertidos para a
nossa juventude, em particular para a juventude que
não tem condições de pagar a sua entrada no teatro,
no cinema, em atividades culturais tão importantes
na formação do conhecimento, na formação de uma
consciência mais crítica da nossa juventude brasileira.
Então, faço aqui, Sr. Presidente, esse destaque
à Emenda nº 32.
É isso.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia
Vânia.
V. Exª tem a palavra para discutir a matéria.
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O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Pela ordem.) – Só para registrar a presença
do Vice-Prefeito de Laje do Muriaé, Leo; a do Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude de Campos, Thiago, junto com a nossa Deputada
Garotinho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Registramos, com muita satisfação, a
presença de todos.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero aqui louvar a aprovação, na
Comissão de Assuntos Sociais, do Estatuto da Juventude, proposto pelo PLC nº 98, de 2011.
Relatada pelo Senador Paim, a matéria chega
ao plenário levando em consideração as expectativas,
os interesses e os direitos dos jovens, que foram interlocutores constantes ao longo de todo o processo.
Fundamentalmente, o estatuto dispõe sobre direitos, estabelecendo diretrizes para políticas públicas
e criando o Sistema Nacional da Juventude, que coordenará a Política Nacional.
Acompanhei de perto o andamento do estatuto
aqui, no Senado, e estou certa de que o substitutivo
apresentado pelo Senador Paulo Paim está amadurecido e representa, efetivamente, o ponto para o qual
convergiram os muitos debates que acompanharam a
matéria desde a sua proposição.
Vale ressaltar a importância dos direitos assegurados pela matéria, como a meia-entrada, em eventos
culturais para estudantes e jovens carentes, e a obrigação de que lhes sejam oferecidos, nos transportes
coletivos interestaduais, dois assentos gratuitos e mais
dois com desconto de 50%.
Srªs e Srs. Senadores, pode não ser ideal o estatuo que votamos aqui, mas eu tenho certeza de que
ele é a alternativa para que possamos dar um basta a
essa indiferença e omissão do Poder Público em relação aos nossos jovens. É preciso que saibamos que
estamos perdendo a nossa juventude para o álcool e
para as drogas, e é preciso que esta Casa tenha a coragem de oferecer uma alternativa. E essa alternativa
foi debatida, essa alternativa foi discutida, e eu tenho
certeza de que estaremos oferecendo à juventude
brasileira uma alternativa que fará com que os nossos
jovens possam crescer, desenvolver-se e, amanhã, ser
cidadãos que ajudarão a construir este País.
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Em 2010, o Congresso Nacional promulgou a
chamada PEC da Juventude, que foi um passo importantíssimo dos movimentos juvenis e um passo decisivo
para que os jovens viessem a integrar, definitivamente,
a agenda das políticas públicas no Brasil.
Longe de ser uma demanda burocrática, a institucionalização de marcos legais é a expressão de um
momento em que podemos aproximar sonho e realidade, quando falamos em mais direitos para os jovens.
Para a Organização das Nações Unidas, a implementação de uma Política Nacional de Juventude
é um compromisso dosseus Estados-membros desde
1981, quando se adotou o Programa Mundial de Ação
para a Juventude. Vale lembrar que a ONU reconhece
o potencial e a importância dos jovens nos projetos de
desenvolvimento de qualquer país.
No Brasil, em virtude do amplo diálogo que vem
sendo mantido entre Governo, Parlamento e movimentos sociais muitos avanços já foram obtidos. A criação
da Secretaria e do Conselho Nacional de Juventude,
a implementação de programas como o ProJovem e
o ProUni, a regulamentação da lei do estágio e agora
a aprovação do Estatuto da Juventude são exemplos
de iniciativas que passaram pelo Congresso Nacional
nos últimos anos. Em consequência, é patente o crescimento de espaços institucionais de juventude nos
Estados e Municípios.
Sr. Presidente, entendo, por fim, que votar o Estatuto da Juventude é apoiar o presente do nosso País,
assim como estabelecer bases sólidas para o futuro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu destaco, com muita satisfação, a presença
entre nós do Governador do Estado do Acre, Tião Viana, que foi Presidente do Senado Federal. Honra-nos
muito a sua visita.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
(Pausa.)
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador) – Eu queria fazer o registro, em meu
nome e do Senador Anibal, da presença do ex-Senador,
colega de V. Exª na condução da Casa, hoje Governador do Acre, Tião Viana, que conquistou o Senado
pela sua maneira de atuação.
Portanto, nesse dia histórico em que estamos
votando o Estatuto da Juventude e o Brasil inteiro novamente está olhando para o plenário do Senado na
expectativa do entendimento para votação, já que o
Senado está tendo uma agenda conduzida por V. Exª
trazendo para cá temas de interesse da opinião pública,
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penso que esse foi um bom dia que o Tião escolheu
para nos visitar, para visitar uma Casa que também
é dele, tanto que está sendo abraçado por todos os
colegas Senadores.
Então, só queria agradecer a atenção de V. Exª. E,
mais uma vez, parabenizar toda a juventude do Brasil
por essa conquista, que é um presente para a nossa
juventude. É uma conquista dela, mas também para
nós é motivo de orgulho debatermos e deliberarmos
sobre essa matéria.
O Brasil fica melhor e mais jovem com o Estatuto
da Juventude.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida.
Agradecemos a V. Exª, Senador Jorge Viana.
E, mais uma vez, agradecemos a presença desse
amigo querido, ex-Senador, eterno Senador, Governador Tião Viana. Honra grande.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu
tenho aqui um pronunciamento longo, que peço, se V.
Exª me permite, a transcrição nos Anais. Leio apenas
um tópico que me parece importante.
Com sua aprovação, agora, o Estatuto dos Jovens
regulamentará os direitos de pessoas com idade entre
15 e 29 anos. Nas disposições gerais, o documento
assegura aos jovens os direitos à cidadania, à participação social, à representação, o direito à educação,
à profissionalização, ao trabalho e à renda, o direito à
saúde, ao desporto e ao lazer, o direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
o direito à comunicação e à liberdade de expressão,
à mobilidade e à segurança pública. São direitos de
milhões de jovens brasileiros.
Numa projeção do IBGE de 2010, estima-se que
as pessoas entre 15 e 29 anos são a mais pujante força de trabalho, chegam a 51 milhões de brasileiros,
quase 27% da população brasileira.
Felicito a V. Exª, felicito à comissão de Senadores
pelo extraordinário trabalho, felicito ao bravo Relator
Senador Paim.
Quero, de modo especial, citar os jovens, as várias
delegações de jovens de várias entidades que participaram. Eu as vi. Eu as conheci. Gostaria, de modo
especial, de citar, porque acompanhei, o trabalho do
setor jovem do PMDB, que veio do Brasil inteiro, debateu a matéria no Brasil inteiro, fez um congresso
sobre essa matéria e está em Brasília hoje discutindo
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a matéria, dando seu parecer sobre a matéria e nos
orientando para votar.
Fico muito feliz com os jovens do PMDB, que,
junto com os jovens de todo o Brasil nos dão essa
grande oportunidade de que a partir de hoje tenhamos
o Estatuto da nossa mocidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SENADOR PEDRO SIMON.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem
apanhamento taquigráfico.) – O Brasil vai entrar em
campo, em 2014, para ganhar em casa a sua sexta
Copa do Mundo. É a maior torcida de todos nós, é a
grande esperança do povo brasileiro.
Mas, o Brasil precisa ter cuidado para não perder, um ano antes da Copa, o jogo sem volta da credibilidade. Credibilidade é sinônimo de seriedade e o
Brasil pode ser ou não ser um país sério. Uma derrota
neste campo seria um revés irreparável, irrecuperável,
no momento em que bilhões de seres humanos estarão ligados e conectados pela mídia global, de olho no
Brasil e nos brasileiros.
Em outubro de 2007, o Brasil ganhou a oportunidade de realizar, 64 anos depois, sua segunda Copa
do Mundo. Ao aceitar o desafio, o Brasil assumiu também as responsabilidades de um duro Caderno de
Encargos da FIFA, que fazia exigências capazes de
dotar o país com avanços que iam além dos estádios
modernos, amplos e confortáveis, no chamado ‘Padrão
FIFA’, necessário para as 12 sedes do maior espetáculo de futebol do planeta.
Além dos estádios, o Brasil se comprometeu a
implantar melhorias em aeroportos, vias urbanas, transporte de massa rápido e eficiente e a criar uma rede
de comunicação moderna. Tudo isso seria depois uma
espécie de ‘herança bendita’ da Copa do Mundo. Nesse
campo, antes mesmo da bola rolar, o Brasil começou
perdendo. Hoje, apenas dois dos 12 estádios estão
concluídos, apesar de dois adiamentos concedidos
por uma FIFA cada vez mais contrariada.
Os orçamentos previstos estão largamente todos
ultrapassados. A simples reforma do Maracanã já bate
em R§ i bilhão. O estádio em Brasília, que acaba de
estourar a data-limite do próximo domingo, 21 de abril,
para uma nova promessa de inauguração em 18 de
maio, já atingiu a marca de obra mais cara do Mundial:
R$ 1 bilhão e 500 milhões.
Os aeroportos, prometidos com pompa e circunstância, não ficarão prontos para atender com a qualidade devida à multidão de torcedores que virá ao Brasil
em 2014. No velho ‘jeitinho’ brasileiro, inventaram o
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recurso dos ‘puxadinhos’ nos aeroportos para receber
os turistas do Mundial. Até a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que colocou o Brasil no rol dos países de gestão séria e moderna, foi ‘flexibilizada’ para se ajustar
à nossa velha incapacidade fazer as coisas no prazo
certo e da maneira correta.
Criou-se o Diferenciado de Contratações Públicas
(lei 12.462 de 2011), que entre outros absurdos isentou de licitação obras sem projeto básico. Em tempos
cada vez mais transparentes, inventou-se o carimbo
de ‘sigilo’ para os valores das obras, de conhecimento
estrito dos órgãos de controle.
Admitiu-se a remuneração variável nos valores
pagos às construtoras, segundo um critério – subjetivo
– de desempenho que torna o processo mais impreciso,
caro e vulnerável à corrupção. No caso de desistência
do vencedor de uma obra, o segundo colocado poderá
ser contratado pelo valor com que perdeu a licitação.
Antes, a empresa substituta era obrigada a manter o
preço original e mais barato do vencedor.
De forma consciente, o nosso país abriu mão de
sua soberania, durante os 30 dias da Copa de 2014,
reconhecendo a supremacia da lei da FIFA sobre a
Constituição Brasileira.
Assim, o Brasil se compromete a dar visto de
trabalho a todo o pessoal estrangeiro envolvido com
a Copa, a conceder plena isenção alfandegária, a reconhecer o direito exclusivo da FIFA na exploração
comercial da Copa e, por fim, a contratar um seguro
que cubra a FIFA de responsabilidades relacionadas
com a organização e a realização da Copa. Em se tratando de Brasil, nada a estranhar.
As responsabilidades são muitas, e são caras.
No pacote da FIFA, o Brasil assume, durante um mês
inteiro, as despesas com alojamento em hotel para
1.600 pessoas (50 de cada uma das 32 delegações dos
países classificados), alem de 80 quartos para juízes e
bandeirinhas e 250 suítes para o pessoal da FIFA em
“hotel de primeira categoria”, ou seja, quatro estrelas.
O pacote inclui ainda o aluguel, à custa do Estado brasileiro, de 32 ônibus, 32 miniônibus e 64 carros
só para atender às delegações. Em cada uma das 12
sedes, a FIFA exige ainda um ônibus, dois miniônibus
e um carro para os árbitros, embora cada partida tenha oficialmente apenas um juiz, um juiz reserva e dois
assistentes, os antigos ‘bandeirinhas’.
Detalhista, a FIFA ainda estabelece no quesito
sobre finanças: “A FIFA não se compromete a gastar
com a infraestrutura, que corre a cargo da federação
de futebol do país e do governo local”.
Tudo isso mostra que, a pouco mais de um ano
da Copa do Mundo, não temos mais o que ganhar e
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ainda assim podemos perder muito mais do que já perdemos. Podemos perder a credibilidade que nos resta.
Este longo aquecimento é para nos lembrar que
hoje vamos, enfim, discutir a criação do Estatuto da
Juventude, que há dez anos bate e rebate aqui no
Congresso, sem chegar ao gol da aprovação.
Chegou a hora de votar e aprovar o Estatuto da
Juventude. É um documento amplo, geral, generoso,
avançado, que dará ao país o mesmo avanço legal
que experimentou ao aprovar o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), em 1990.
Com sua aprovação, agora, o Estatuto dos Jovens
regulamentará os direitos de pessoas com idade entre
15 e 29 anos. Nas Disposições Gerais, o documento
assegura aos jovens os direitos à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil. O
direito à educação, profissionalização, ao trabalho e à
renda. O direito à saúde, ao desporto, ao lazer. O direito
à sustentabilidade e ao meio-ambiente ecologicamente
equilibrado. O direito à comunicação e à liberdade de
expressão, à mobilidade e à segurança pública.
São direitos de milhões de jovens brasileiros. Uma
projeção do IBGE, em 2010, estimava que as pessoas entre os 15 e os 29 anos, a parcela mais pujante
de nossa força de trabalho, chegava a 51,3 milhões
de brasileiros – quase 27% da população brasileira.
O Senado precisa olhar toda a floresta, não só
as árvores. Não podemos invalidar ou adiar mais uma
vez a aprovação do Estatuto da Juventude pela mera
discussão de um detalhe – o benefício da meia entrada durante restritos 30 dias em 12 Capitais brasileiras.
O Estatuto da Juventude visa atender os jovens
por muitas décadas, não apenas no exíguo período de
um mês de um megaevento que termina com o apito
final do jogo decisivo da Copa.
Deixamos de brigar por coisas mais importantes,
na hora certa, pelas razões corretas. Agora, não faz
nenhum sentido condicionar o Estatuto a um benefício
tão fugaz. Outras modificações, talvez mais importantes, passaram por esta Casa, sem choro nem vela.
Aprovamos o feriado nas capitais, nos dias de
jogos, para compensar a falta dos equipamentos de
transporte que não tivemos capacidade, nem competência para implantar em nossos grandes centros urbanos.
Toleramos a reintrodução do álcool nos estádios,
para atender aos grandes anunciantes da FIFA, liberando a temerária venda de cerveja para torcedores
já inflamados pela paixão do esporte.
Concordamos com a proibição de aulas nas redes
do ensino público e privado durante os jogos da Copa.
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Abdicamos de muita coisa séria para viabilizar,
aos trancos e barrancos, a sonhada Copa do Mundo
no Brasil.
Só não podemos, agora, abdicar de nossa credibilidade, trocando o essencial pelo supérfluo.
O essencial é o Estatuto da Juventude.
A bola está conosco, Senhoras e Senhores Senadores.
Vamos jogar. Vamos votar!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. E, na forma do Regimento, deferimos o pedido do Senador Pedro Simon.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do B
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente. Eu também não poderia deixar de falar a respeito da matéria.
V. Exª já nominou os representantes e as representantes das inúmeras entidades juvenis do Brasil inteiro. Aqui não temos apenas entidades representantes
do Conselho Nacional da Juventude, representantes
das entidades estudantis como a UNE, a UBES, mas
temos vários secretários de juventude de vários Estados brasileiros.
Isso é importante, Sr. Presidente, porque apesar
de estarmos aprovando o Estatuto da Juventude somente hoje, o projeto data de 1998. Portanto, ele completa
neste ano de 2013 exatamente 15 anos. É um projeto
de lei de tal importância que tramita na Casa. Apesar
disso, hoje nós já temos uma política avançada para
a juventude em todo o Brasil. Quem diria, há 10 anos,
nós termos os Estados, as capitais principalmente, o
próprio Governo, o próprio País tendo os conselhos da
juventude, os quais aprovam a política, as diretrizes
para a inserção da juventude brasileira.
Eu acredito ser este debate muito importante,
principalmente no momento em que ganha força, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ideia de alguns
de diminuição da maioridade penal, achando que com
isso vão resolver o problema da violência ou da criminalidade no País.
Eu acho que o que a juventude precisa não é ser
criminalizada. O que a juventude precisa é ter espaço
efetivo, ter palavra e ter voz ativa, seja na política, seja
na área de cultura, de esporte, enfim, na sociedade,
porque se a juventude brasileira tiver uma perspectiva
de vida clara e as oportunidades que deseja, não tenho
dúvida nenhuma de que nós estaremos construindo
para os nossos filhos, para os nossos netos uma nação muito melhor do que aquela em que vivemos ou
em que os nossos antepassados viveram.
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Penso também que o Governo Federal vem tratando a juventude brasileira da melhor forma que poderia
tratar. Eu aqui poderia passar a noite citando inúmeros
programas do Governo Federal que valorizam a juventude, mas vamos pegar aqueles que procuram inserir
os jovens, os jovens mais pobres, os jovens mais simples, os jovens oriundos das famílias mais humildes
deste País nas universidades públicas e até mesmo
nas universidades particulares, através do ProUni.
Enfim, Sr. Presidente, em relação ao Estatuto da
Juventude, eu quero aqui fazer um destaque: não seria
possível imaginar, há cinco anos, Senador Capiberibe e
Senadora Ana Amélia, estarmos votando esta matéria
com tamanha tranquilidade como estamos votando hoje.
Há cinco anos não podíamos falar em meia-entrada
para estudantes em eventos culturais, porque, de um
lado, tínhamos a juventude defendendo a meia-entrada,
e, de outro, os artistas, os produtores culturais falando
da inviabilidade dos seus shows em decorrência da
meia-entrada. E foram cinco anos de debate.
E está conosco aqui, no plenário, assistindo à
sessão, a Deputada Manuela D’Ávila, que não apenas foi a Relatora na Câmara dos Deputados, mas
que, quando jovem, ainda não Deputada, participava
do movimento juvenil brasileiro e que foi uma protagonista direta nessa luta.
Tivemos conosco também a presença da Deputada Jandira Feghali, que hoje preside a Comissão de
Cultura na Câmara dos Deputados, além de ser Presidente da Frente Parlamentar de Cultura.
E hoje jovens e artistas se unem defendendo
uma mesma proposta, que é a quota de 40% de meia
entrada. Também concordo, como alguns jovens aqui,
que o ideal seria não haver a quota, mas infelizmente
o real ainda não é o ideal. Nós temos de construir a
realidade, para que, com essa realidade construída
com base em avanços, possamos chegar àquilo que
seja ideal.
Então, estarmos debatendo esta matéria, aqui,
com tamanha tranquilidade, repito, jovens e artistas,
para mim representa um avanço muito importante.
Quero cumprimentar a Senadora Ana Amélia e
dizer que não tenho dúvida nenhuma... Senadora Ana
Rita, infelizmente, como V. Exª, gostaria muito que
não houvesse quota, mas acho que, no momento, a
realidade não nos permite isso agora. Então, garantir
a aprovação da quota é garantir o respeito à quota e
também as reivindicações dos artistas brasileiros, que
contribuem muito com a construção deste Brasil diverso e democrático, que é o nosso País.
Então, cumprimentando a Senadora Ana Amélia;
os nossos Relatores, o Senador Randolfe e sobretudo o
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Senador Paim; o Senador Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, onde a matéria foi debatida
com maior ênfase; ele soube trabalhar no sentido de
costurar um bom acordo para que estivéssemos aqui,
no dia de hoje, votando esta matéria.
Então, ficam aqui minhas homenagens, meus
cumprimentos aos jovens, às meninas e aos meninos
brasileiros, pela aprovação de uma matéria tão importante – que é importante para a juventude, mas que é
importante para o Brasil como um todo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza.
Em seguida, ao Senador José Agripino e ao último
orador inscrito, que é o Senador Eduardo Lopes; e ao
Senador Vital do Rêgo, que é Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e que foi fundamental na construção...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... desse consenso, para que pudéssemos apreciar...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, não vou tomar o tempo do orador. Só para
desistir da minha fala após a Ordem do dia.
Fica para amanhã. Quero falar para a imprensa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero saudar aqui a Deputada Manuela D’Ávila, que ficou surpresa, há pouco, minha
cara amiga Senadora Ana Amélia, ao descobrir que o
chimarrão é uma invenção do paranaense. Mas parabenizo-a, Manuela, pelo brilhante trabalho que faz na
Câmara dos Deputados e fez na relatoria deste Estatuto da Juventude.
Quero saudar o Relator Paulo Paim, que fez um
brilhante relatório na Comissão de Assuntos Sociais;
e também o Relator Randolfe Rodrigues, que fez um
relatório substancial na Comissão de Constituição e
Justiça.
Devo registrar, Sr. Presidente, que fui autor de um
requerimento, apresentado no plenário do Senado Federal, para que essa matéria tramitasse também pela
Comissão de Fiscalização e Controle, além das comissões já citadas e das Comissões de Direitos Humanos
e de Educação, que estavam previstas inicialmente.
Meu requerimento foi aprovado em 6 de março
de 2012. Minha pretensão, como autor da iniciativa,
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era trabalhar pela relatoria naquela Comissão e tentar, humildemente, contribuir para aprofundar o debate
sobre este Estatuto.
Reconheço, no entanto, a legitimidade e a correção desta Casa, liderada pelo Senador Paulo Paim,
em agilizar a tramitação da matéria, trazendo para o
plenário a votação das três últimas comissões, para
conclusão desta importante etapa no Senado Federal.
Além disso, embora ainda tivesse algumas pequenas contribuições para apresentar à matéria, cumpre
registrar que me sinto contemplado com o relatório do
Senador Paulo Paim, entendendo que temos o dever
de dar essa resposta à juventude do meu País, à juventude brasileira.
O projeto de lei visa a atender o disposto no art.
227, § 8º, da Constituição Federal, que determina o
estabelecimento em lei do Estatuto da Juventude,
destinado a regular os direitos dos jovens brasileiros.
Nada mais adequado a um país que busca melhorar sua condição econômica e social, que almeja
consolidar sua democracia e, assim, posicionar-se de
forma mais destacada no cenário internacional, que
seu ordenamento jurídico assegure aos seus mais
variados segmentos sociais os direitos e os deveres.
Daí a importância do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da Criança e
do Adolescente e, agora, do Estatuto da Juventude,
sendo que os dois últimos cuidam exatamente do futuro deste País – nós sempre dizemos que o jovem e
o adolescente são o futuro do País.
Sendo assim, louvo e destaco a importância da
proposição, que objetiva criar mecanismos para que
a juventude, devidamente organizada, participe da
elaboração das políticas públicas que possibilitem o
cumprimento, pelo Poder Público, de seu dever de incentivar, fomentar e subsidiar o associativismo juvenil.
O projeto dispõe sobre o direito do jovem à educação de qualidade, com a garantia de ensino fundamental e médio obrigatórios e gratuitos; assegura aos
jovens índios e aos dos povos de comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas e de
processos próprios de aprendizagem de acordo com
a LDB; dispõe sobre a educação em tempo integral,
além de buscar assegurar aos jovens com deficiência,
afrodescendentes, indígenas e alunos oriundos de
escolas públicas o acesso a um ensino superior por
meio de políticas afirmativas nos termos da legislação
pertinente; propõe ainda disciplinar medidas a serem
adotadas pelo Poder Público na efetivação do direito
do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda
com a promoção de formas coletivas de organização
para o trabalho, de redes de economia solidária e do
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cooperativismo jovem, ao acesso ao crédito subsidiado,
à oferta de condições especiais de jornada de trabalho
por meio da oferta de modalidades de ensino que permitam a compatibilização da frequência escolar com
o trabalho regular e à disponibilização de vagas para
a capacitação profissional.
Enfim, Srªs e Srs. Senadores, caros jovens que
acompanham esta nossa sessão pela TV Senado,
pela Rádio Senado e aqui pessoalmente, como disse anteriormente, trata-se de mais um dia histórico
para o Senado Federal e muito me lisonjeia o direito
de estar hoje neste plenário e me manifestar dizendo
que vou votar favoravelmente ao relatório do Senador
Paulo Paim.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Agripino.
Tem a palavra V. Exª para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nós já ouvimos inúmeros discursos
relativos ao Estatuto da Juventude. Discursos, todos
eles, carregados de argumentos, de verdades, de constatações, de coragem. Discursos que foram de posicionamento, por exemplo, de Inácio Arruda a Aloysio
Nunes Ferreira. Cada qual com suas razões e com os
seus conceitos e com os seus posicionamentos. Mas
o debate está posto, e, no regime democrático, todo o
debate posto é positivo.
A juventude tem direito a esse debate. Até porque qualquer nação democrática que não estimule o
debate da juventude não completa o seu processo democrático. A presença ruidosa de muitos jovens que
se fazem aqui presentes, muitas vezes até aplaudindo
e sendo chamados a atenção, faz parte do processo
democrático.
Entendo, no entanto, Sr. Presidente, que nós
estamos votando um estatuto que é mais um estatuto. E que, na verdade, é um elenco de enunciados.
Enunciados conceituais relativos à juventude; alguns
enunciados discutíveis com relação à sua eficácia ou
à sua aplicabilidade; enunciados quase utópicos de
pensamento; enunciados propositivos. Mas que significam, na verdade, na sua essência, o avanço. Eu quero
louvar aqui a dedicação, o trabalho dos Relatores – de
Randolfe Rodrigues, de Paulo Paim.
Mas quero declarar a V. Exªs que, dentro do Estatuto da Juventude, há um fato que, na minha opinião, é
marcantemente forte, que é o capítulo que propõe disciplinar medidas a serem adotadas pelo Poder Público
na efetivação do direito do jovem à profissionalização,
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ao trabalho e à renda, como a promoção de formas
coletivas de organização para o trabalho de redes de
economia solidária do corporativismo jovem.
E aí é quando eu quero chamar a atenção do
Plenário para o pragmatismo que este enunciado encerra. E, aqui, quero – aos jovens que no Brasil inteiro possam estar eventualmente acompanhando esse
debate, essa discussão – colocar projetos que o meu
Partido e eu próprio colocamos neste sentido. Porque
o debate do Estatuto da Juventude traz os jovens ao
processo democrático de discussão, em torno, repito,
de matérias que podem ser conceituais, discutíveis,
utópicas, propositivas ou pragmáticas.
E eu, que sou pragmático, aproveito esta oportunidade para colocar ao Plenário do Senado uma preocupação que é do meu Partido e que é minha, que é
a de oferecer ao jovem, tenha ele 17, 19, 25, 27 anos,
até 29 anos, a oportunidade institucional de participar
de um Brasil competitivo.
O meu Partido e eu próprio, Sr. Presidente, temos
em tramitação no Senado dois projetos voltados para
o jovem, para a competitividade do jovem. É o Projeto
Startup e o projeto das empresas juniores. O Projeto
Startup oferece vantagens fiscais para quem fatura
até R$30 mil por trimestre, Senador Jayme Campos,
a jovens empreendedores, e é importante fomentar e
estimular o empreendedorismo do jovem, a capacidade de liderança do jovem, do jovem empreendedor e
líder. É preciso que se dê amparo a essa sua capacidade de iniciativa, que é o que procuro com o meu
Projeto Startup. O jovem que, pelo seu talento, pelo seu
QI, pelo seu preparo, é capaz de preparar softwares,
programas de computador, e que, muitas vezes, pelo
fato de ser um só, com a sua inteligência, é levado a
vender o software a alguma empresa organizada que
se apropria da sua inteligência e mata sua capacidade de iniciativa.
O meu projeto, o projeto do meu Partido, dá ao
jovem o arcabouço institucional da empresa startup.
Dá a ele a isenção fiscal, dá a ele o incentivo para que
ele crie a empresa que produza software e que não
morra ao vender o software. Pelo contrário, capitalize
a empresa startup na medida em que, produto do seu
talento e da sua inteligência, ele produziu alguma coisa que ninguém foi capaz de produzir.
Esse projeto está em andamento e é uma manifestação clara da preocupação minha e do meu Partido
com a capacidade competitiva do jovem, daquele que
está na universidade e é capaz de, com seu talento e
com sua inteligência, produzir o seu próprio sustento
e o seu futuro.
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Na mesma linha, as empresas juniores, cujo
embrião já existe em muitas universidades do Brasil –
muitas –, grupos de 5, 10, 15, 20 jovens que são capazes de produzir um plano de assistência hospitalar,
de gestão administrativa, num segmento ou noutro.
E por esse meu projeto são amparadas institucionalmente, organizadas institucionalmente e prestigiadas,
porque elas existem no meio da juventude, Senador
Gim Argello.
Elas existem fundamentalmente no seio da juventude, nas universidades, nas escolas técnicas; e
esse projeto dos juniores está voltado para eles e cabe
como uma luva dentro do que objetiva o Estatuto da
Juventude.
Eu quero manifestar que, em nome do debate,
do processo democrático, da discordância, eu vou dar
a minha contribuição votando a favor deste projeto,
mesmo discordando de muitos dos seus pontos. Mas,
em nome do debate democrático, do estímulo às coisas boas que ele traz, o meu voto será “sim” com o
esclarecimento da contribuição que o meu Partido e
eu próprio estamos dando: a competitividade brasileira pela via da juventude com os dois projetos, o das
empresas juniores e o do Projeto Startup.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço ao Senador José Agripino e
concedo a palavra ao último orador inscrito para discutir a matéria, o Senador Eduardo Lopes.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem, só enquanto o Senador
Eduardo Lopes se dirige à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só registrar a
presença do Presidente da Feneri – Federação Nacional de Estudantes de Relações Internacionais, Sr.
Pedro Affonso Franco, que, dentre outras tantas entidades estudantis e de juventude, está presente neste
histórico momento.
Eu havia esquecido, Presidente, tenho que fazer
um registro que é parabenizar V. Exª por pautar esta
matéria. Nós estamos vindo de uma agenda amplamente positiva no Senado da República: votamos a PEC
das domésticas, consagrando direito histórico a essas
trabalhadoras, equivalendo esse texto a uma segunda
Lei Áurea, a uma segunda abolição, e hoje estamos
votando, eu já disse na tribuna, um texto geracional,
um diploma que vem brindar gerações que lutam por
direitos para a juventude brasileira.
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Então, eu não poderia, Presidente, deixar de fazer
esse registro a V. Exª pela sua disposição – e lógico,
do Colégio de Líderes –, mas pela sua disposição em
ter pautado e possibilitado que nós pudéssemos estar
votando esta matéria no dia de hoje.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem Revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando a licença do Senador Eduardo Lopes e a sua
paciência, mas, na carona deste extraordinário homem
público, o Senador Randolfe Rodrigues, quando enalteceu o trabalho da Mesa sob a presidência de V. Exª
que, neste curto período, criou uma agenda extremamente positiva no plenário, em que nós votamos em
que nós votamos matérias profundamente interessantes
ao País, a PEC das Domésticas, o Fundo de Participação dos Estados e agora o Estatuto da Juventude.
Sobre esse, Sr. Presidente, muito já se falou; apenas
o voto para confirmar esse avanço.
Mas não gostaria de terminar esta breve assertiva
sem deixar uma palavra de agradecimento ao trabalho de um Deputado paraibano, Deputado Benjamin
Maranhão que, na Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, conduziu essa matéria com muito talento e
com muito brilho. Foi capaz de harmonizar diversos interesses, ao lado da nossa Relatora Manuela D’Ávila, foi
capaz de criar condições para este momento histórico
que estamos vivendo em favor da juventude brasileira.
Parabéns Randolfe, parabéns meu queridíssimo
Senador Paulo Paim, que foram sem dúvida alguma,
grandes arquitetos deste encontro memorável da noite de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos o registro do Senador
Randolfe e do Senador Vital do Rêgo, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça. Quero dizer, todos
sabem, já disse aqui e queria repetir, que o papel de
V. Exª foi muito importante para que nós pudéssemos
evoluir na apreciação dessa agenda.
E o próximo passo do Senado Federal, nós já estivemos em contato com o Deputado Henrique Eduardo
Alves, para que nós, a partir de propostas consensuais,
façamos o que poderemos chamar de lei expressa,
que são projetos, propostas, que deverão ser votados
quase que simultaneamente aqui no Senado Federal
e na Câmara dos Deputados para, dessa forma, sem a
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burocratização do processo legislativo, nós possamos
continuar dando respostas à sociedade.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Posso dizer que o Senado está dando exemplo, não é,
Sr. Presidente? O Senado está dando o exemplo, e eu
tenho certeza de que o Presidente Henrique Eduardo
Alves vai comungar com esse projeto do Congresso
Nacional que é a legislação expressa entre Câmara
e Senado.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É um segundo. Só uma questão de justiça.
Eu citei todos os Presidentes de Comissão onde
o projeto passou e aqueles que abriram mão para que
ele aqui chegasse e quero fazer justiça ao Senador
Jayme Campos, ex-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, porque havia um clamor grande de
inúmeros Parlamentares e ele acabou concedendo a
mim a relatoria.
Agradeço a ele e também, naturalmente, a V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco.
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Tenho a palavra, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, obrigado.
Muito bem. Eu quero me somar a todos aqui que
já se manifestaram. Muito do que eu possa vir a falar
aqui vai soar até como redundância, em virtude do que
já foi dito por todos os que me antecederam.
Mas eu quero aqui parabenizar o Senado e quero
também parabenizá-lo, Presidente, porque, nas últimas
semanas, realmente, nós temos vivido aqui semanas
produtivas na Casa, com votações importantes, como
foi citado pelo Senador Randolfe, como foi citado pelos
Senadores; quer dizer, uma pauta positiva realmente
do Senado.
E hoje, mais uma vez, um dia importante, um dia
inesquecível nesta Casa, quando votamos o Estatuto
da Juventude.
E eu quero registrar aqui a presença, representando a Juventude do PRB, de Franco Cartafina, lá Minas Gerais, coordenador estadual da Juventude PRB.
Na semana passada, tivemos aqui também a
presença da Força Jovem, representando também a
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juventude do PRB. Não votamos na semana passada,
mas, hoje, chegamos a esta votação.
Parabenizo os Relatores Paulo Paim e também o
Randolfe. E quero aqui dizer que a Emenda nº 34, da
nossa Senadora Ana Amélia, é a emenda... Como foi
dito pela Senadora Vanessa Grazziotin, o ideal às vezes
está diante do real. E eu acredito que realmente, dentro
do que é real hoje, a cota de 40% vem atender bem o
momento; depois, pode-se conseguir algum avanço.
Sobre a questão da profissionalização, eu quero
aqui enfatizar algo que eu sempre costumo dizer aos
jovens. Eu lido muito com jovens, faço muitas reuniões com jovens e sempre digo o seguinte: quando nós
damos ao jovem uma profissão, nós estamos dando
a ele a oportunidade de construir uma vida. E, dentro
do Estatuto, está também essa questão da formação
profissional.
Então, parabenizo o Senado Federal pela votação; parabenizo os relatores; parabenizo a juventude
que veio, ao longo de todo esse tempo, articulando,
conversando. Parabenizo também os artistas que estão presentes hoje nesta noite.
Enfim, um dia importante para o Senado, um dia
inesquecível.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio
Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Ilustre Presidente
Renan Calheiros, estamos já no momento final desta discussão, por isso mesmo serei bastante sucinto.
Permita-me apenas um registro, um registro de
quem compreende – e tenho certeza de que esta Casa,
na sua pluralidade, também assim compreende – que
nós estamos hoje transferindo, legando aos jovens
brasileiros um instrumento jurídico de valorização das
políticas públicas que atendem à juventude, o que certamente ultrapassará gerações.
E, através do trabalho de muitos parlamentares,
com o apoio de entidades da sociedade organizada e
com o apoio da juventude, não apenas dos partidos
políticos – e aí incluo também a participação da Juventude do meu Partido, do PSDB, através do Presidente, Marcello Richa, orientando a Bancada nessas
discussões –, houve uma construção extremamente
plural, Sr. Presidente.
É nesses momentos em que há uma convergência, como acontece aqui hoje, que o Brasil avança.
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Devo reconhecer, também, que a Mesa, presidida por V. Exª, tem tido a virtude de colocar em votação temas extremamente relevantes para a sociedade
brasileira e não apenas de interesses circunstanciais.
Esse trabalho vem acontecendo ao longo de muitos e muitos anos. Lembro-me de que, quando presidia
a Câmara dos Deputados, já existia a intenção de convergirmos para um Estatuto Nacional da Juventude. O
tempo passou e apenas agora conseguimos avançar.
Quero cumprimentar o Senador Paim e o Senador
Randolfe e, através deles, os companheiros Senadores
que participaram dessa elaboração. Cumprimento as
Deputadas Jandira e Manuela D’Ávila e, através delas, todos os parlamentares que, ao longo do tempo,
também participaram dessa construção. Muitos não
estão agora no Congresso Nacional, não estão mais
respondendo por mandatos eletivos, mas tiveram, ao
longo do tempo, oportunidade de trazer contribuições
muito importantes a esta matéria.
Ao final, digo apenas, Sr. Presidente, que é preciso que, ao lado do Estatuto da Juventude, tenhamos
políticas públicas proativas por parte dos Poderes Executivos Municipais, Estaduais e Federal, estimuladoras,
por exemplo, do primeiro emprego, como aqui dizia o
Senador José Agripino.
O Brasil não está avançado nesta matéria, comparativamente com outros países do mundo, mas damos
hoje um passo concreto, consistente e equilibrado. Por
isso, o PSDB já externou a sua posição através da palavra competente e preparada do Líder Aloysio. E, mais
uma vez, reafirmo o compromisso de votarmos com a
emenda da Senadora Ana Amélia, de alguma forma
sob a inspiração da grande diva do teatro brasileiro,
Fernanda Montenegro e de tantos outros artistas, que
buscaram, por meio do entendimento, uma construção
quase que consensual, também, em relação aos 40%
de desconto nos ingressos para os espetáculos.
Portanto, Sr. Presidente, é um momento importante desta Casa, e me faz sentir um prazer enorme
ver que não é uma construção de Governo ou de oposição, desse ou daquele partido, mas da coletividade
e, por isso mesmo, é uma construção da sociedade
brasileira, que aqui se faz representar.
Portanto, aos atores que participaram desse grande esforço, os nossos cumprimentos e a expectativa
de que, também, o Poder Executivo possa avançar
na garantia de políticas públicas mais efetivas para a
inserção dos jovens brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Aécio Ne-
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ves. Quero destacar sua participação para que nós
pudéssemos votar hoje aqui o Estatuto da Juventude.
Passamos...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Só para registrar aqui a presença da Mazé, do Piauí; da Dorenice, de Mato Grosso;
e Elenice, do Rio Grande do Norte. São as verdinhas
da Juventude Rural, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também para registrar, do meu Estado do Paraná, a presença do Márcio e do Rafael, que são representantes da juventude
do meu Estado e estão junto conosco na batalha pela
aprovação do Estatuto da Juventude.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Sérgio Souza.
Aproveito a oportunidade para registrar também a
presença do Vice-Prefeito Carlos Alexandre, de Barra
de Santo Antônio, em Alagoas.
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero também
cumprimentar os Senadores Paulo Paim, Randolfe Rodrigues, Ana Amélia; as Deputadas Jandira Feghali e
Manuela D’Ávila; todas as pessoas que colaboraram;
os jovens que estão aqui por suas organizações, por
essa extraordinária jornada que se conclui agora. Eu
gostaria de dizer que considero muito importante o
entendimento que aqui houve entre todos os partidos
para chegarmos a essa boa conclusão.
Sr. Presidente, gostaria de registrar a presença, aqui
no plenário do Senado, do Secretário-Executivo Rubem
César Fernandes, da Viva Rio que, juntamente com o
ex-Ministro José Gregori, que representa a Comissão
Global sobre Política de Drogas, presidida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a presença de
Kofi Annan e tantos outros, e também representando a
Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia, da qual
ele é, Rubem César Fernandes, o Secretário-Executivo.
Ele aqui nos informa do diálogo havido hoje à
tarde, com o Ministro Gilmar Mendes, quando foi entregue um manifesto pela inconstitucionalidade da repressão penal ao porte de drogas para uso próprio,

229

Abril de 2013

num documento assinado pelo nosso colega Aloysio
Nunes Ferreira, juntamente com outros ministros do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, da Justiça
Miguel Reale Júnior, José Gregori, José Carlos Dias,
Nelson Jobim e também os Ministros da Justiça Tarso
Genro e Márcio Thomaz Bastos, em que colocaram
para o Ministro Gilmar Mendes e Ministros do Supremo Tribunal Federal que:
Considerando que o Brasil é um Estado constitucional fundado na dignidade humana e na pluralidade política, e que cada cidadão tem liberdade
para construir seu próprio modo de vida, desde
que respeite o mesmo espaço dos demais, não
é legítima a criminalização de comportamentos
praticados dentro da esfera de intimidade do indivíduo que não prejudiquem terceiros.
Por isso, os subscritores da presente – todos
ocupantes da cadeira de Ministro de Estado
da Justiça – manifestam sua posição pela
inconstitucionalidade da repressão penal ao
porte de drogas para uso próprio.
Experiências em Portugal, Espanha, Colômbia,
Argentina, Itália, Alemanha, dentre outros, demonstram que a descriminalização do uso de entorpecentes foi um importante passo para racionalizar uma política de combate ao narcotráfico...
Diante do exposto, os subscritores se somam
às manifestações encartadas nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659, para requerer
a esta Corte o reconhecimento da incompatibilidade do crime de porte de drogas para
consumo pessoal com o modelo constitucional vigente, pautado na dignidade humana, na
pluralidade política e no respeito à intimidade
e à vida privada dos cidadãos.
Sr. Presidente, requeiro que seja transcrito o ofício
na íntegra, uma vez que apenas referi-me à parte dele.
Por isso, entrego à Taquigrafia, Presidente Renan Calheiros, requerendo a transcrição, na íntegra,
do documento.
Muito obrigado, Presidente. Cumprimento o Senador Aloysio Nunes Ferreira, por ser um dos subscritores desse documento. O Sr. Rubem César Fernandes
diz que a audiência com o Ministro Gilmar Mendes foi
muito positiva e ele recebeu bem esse documento.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente...
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, vamos à votação. Creio que a matéria está bem discutida.
E eu percebo que é unânime por parte dos Senadores.
Vamos à votação, Presidente! Por favor.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – No mesmo raciocínio
do Senador Ataídes, nós já estamos debatendo esta
matéria há mais de quatro horas. Esta matéria já está
pronta para ser votada. Quem quiser falar depois sobre a matéria falará após a aprovação do projeto. Mas
submeta-o à votação, Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos o encaminhamento de
V. Exª, Senador Benedito de Lira.
Declaramos encerrada a discussão e passamos
à votação.
Leitura dos requerimentos de destaque:
Senador Gim.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Obrigado, Sr.
Presidente.
Requerimento: Nos termos do art. 312, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
para votação em separado do art. 32 do Substitutivo.
Autoria: Senador Antonio Carlos Rodrigues.
No mesmo sentido, Senador Ciro Nogueira, também do art. 32.
No mesmo sentido, requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação em separado do art.
33. Senador Ciro Nogueira.
E, no mesmo sentido, Senador Antonio Carlos
Rodrigues também, em relação ao art. 33.
Então, nós estamos destacando do Substitutivo
os arts. 32 e 33.
Agora emendas.
Requerimento de destaque para as emendas:
Emenda 33, de autoria do Senador Inácio Arruda.
Emenda 34, da Senadora Ana Amélia.
Emenda 36, da Senadora Ana Rita.
Emenda 37, da Senadora Ana Rita.
Emenda 38, da Senadora Ana Rita.
Sr. Presidente, esses são os pedidos de destaque.
São os seguintes os Requerimentos:
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REQUERIMENTO Nº 319, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso II do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do art. 32 do Substitutivo da CAS
ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011, que institui
o Estatuto da Juventude, dispondo sobre os direitos dos
jovens, ou princípios e diretrizes das políticas públicas
de juventude, o estabelecimento do Sistema Nacional
de Juventude e dá outras providências.
Sala das Sessões. – Senador Antonio Carlos
Rodrigues.
REQUERIMENTO Nº 320, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
votação em separado do art. 32, do Substitutivo ao
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011.
Sala das Sessões, de abril de 2013. – Deputado Ciro Nogueira.
REQUERIMENTO Nº 321, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
votação em separado do art. 33 do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011.
Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador
Ciro Nogueira.
REQUERIMENTO Nº 322, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
votação em separado do art. 33 do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011.
Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador
Antonio Alves.
REQUERIMENTO Nº 323, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 312, inciso II do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 33, de autoria do
Senador Inácio Arruda, que acrescenta o parágrafo
10º ao art. 23 do Substitutivo de Plenário ao PLC 98
de 2011.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2012. – Senador Inácio Arruda.
REQUERIMENTO Nº 324, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 312, II do Regimento Interno do Senado Federal, o destaque para
votação em separado da Emenda nº 34, oferecida ao
Substitutivo da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia (PP-RS).
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REQUERIMENTO Nº 325, DE 2013
Requeiro nos termos do art. 312, inciso II, do RISF,
destaque da Emenda nº 36 ao PLC n° 98/11, de autoria da Senadora Ana Rita, para votação em separado.
Sala da Comissão, – Senadora Ana Rita.
REQUERIMENTO Nº 326, DE 2013
Requeiro nos termos do art. 312, inciso II, do
RISF, destaque da emenda nº 37 ao PLC nº 98/11, de
autoria Senadora Ana Rita, para votação em separado.
Sala da Comissão, – Senadora Ana Rita.
REQUERIMENTO Nº 327, DE 2013
Requeiro nos termos do art. 312, inciso II, do
RISF, destaque da emenda nº 38 ao PLC 98/11, de
autoria Senadora Ana Rita para votação em separado.
Sala da Comissão, _ Senadora Ana Rita
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Uma questão de
ordem agora. Só, a título de orientação.
Existem pedidos de emendas e de destaque de
texto. O que tem acordo é a Emenda nº 34, de autoria
da nobre Senadora Ana Amélia e do Senador Cyro
Miranda, Emenda nº 34. O que tem acordo também
é o destaque...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Mas, Sr. Presidente, é encaminhamento da Mesa
isso daí?
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Só um minutinho.
Só estou esclarecendo, porque fui eu quem li. Só um
minutinho. O que tem é um destaque dos arts. 32 e
33 – destaques dos arts. 32 e 33 – e Emenda nº 34.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Mas isso daí é a orientação do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero só dar uma explicação à Casa,
complementando o Senador Gim Argello. É o seguinte: nós temos requerimentos de destaque de texto, na
forma do Regimento, de mudança de texto. Na forma
do Regimento, esses requerimentos antecedem aos
requerimentos de emendas. Esse é o problema regimental, é o encaminhamento regimental que vamos
ter que observar, a não ser que haja uma orientação
contrária, consensual do Plenário.
Desses requerimentos de texto, há um requerimento do Senador Antonio Carlos Rodrigues ao art.
32 e, no mesmo sentido, do Senador Ciro Nogueira.
Agora, há outro do Senador Ciro Nogueira ao art. 33,
e também, no mesmo sentido, do Senador Antonio
Carlos Rodrigues.
Se não houver um acordo de procedimento, vamos ter que votar os requerimentos um a um.
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Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, com relação...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Desculpe.
Nós estamos votando o texto do Senador Paulo Paim?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, nós vamos votar os requerimentos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Só os
requerimentos?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só os requerimentos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para as
matérias destacadas pelo Senador Gim Argello?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pelas que foram lidas pelo Senador
Gim Argello.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Entendi.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Entre esses requerimentos, o Regimento garante a precedência dos requerimentos que
alteram o texto...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...que são os requerimentos apresentados por alguns Senadores, que já foram lidos, mas,
sobretudo, pelo Senador Antonio Carlos Rodrigues e
pelo Senador Ciro Nogueira.
Senador Eduardo Braga.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada
pela explicação, Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu creio que
é preciso esclarecer ao Plenário que o substitutivo
do Senador Paim já está devidamente votado e que,
agora, os destaques ressalvados estão vindo a voto.
É importante dizer que há entendimento com
relação ao destaque a ao conteúdo da emenda apresentada pela Senadora Ana Amélia. Com relação ao
destaque dos arts. 32 e 33, há entendimento quanto
ao destaque, mas não quanto ao conteúdo. O conteúdo será votado, obviamente, de acordo com cada um
dos Srs. Senadores, de acordo com a orientação de
cada uma das bancadas com relação a isso.
Portanto, há entendimento claro com relação a
dois destaques: o destaque da emenda apresentada
pela Senadora Ana Amélia, em que há entendimento
com relação ao destaque e ao conteúdo da emenda,
e o destaque com relação aos arts. 32 e 33, em que
há entendimento quanto ao destaque, mas não em
relação ao mérito do destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com relação aos argumentos que foram
apresentados pelo Senador Eduardo Braga, é importante acrescentar o seguinte: a emenda substitutiva
do Senador Paulo Paim terá que ser votada em turno
suplementar. Ela já foi votada em turno único. E nós
poderemos acolher essa sugestão para apreciarmos os
destaques, garantindo, desde já, se esse for o acordo,
a apreciação de dois destaques que foram lidos aqui.
Se essa for a decisão do Plenário, nós votamos
rapidamente por acordo... (Palmas.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, eu tenho um destaque que não está,
digamos assim, acolhido nesse entendimento geral.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O destaque de V. Exª é para apreciação
da Emenda nº 33?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Inácio Arruda está cobrando do Plenário o mesmo tratamento dado aos outros
destaques, do Senador Antonio Carlos e do Senador
Cyro Miranda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se este for o procedimento, nós vamos
ter... Significa, em português claro, que nós vamos ter
três votações nominais.
É esse o procedimento?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Não precisa ser votação nominal (Fora do microfone.)
Sr. Presidente, há entendimento e há acordo
para votação simbólica nesses três itens, e não votação nominal.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Os Líderes votam, Presidente. Voto de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, esse é um outro acordo que nós
podemos fazer de procedimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E vamos votar, por acordo, os requerimentos.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – V.
Exª faz a leitura da maioria a partir da orientação das
Bancadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Submeto à votação o requerimento que
destaca o art. 32 do texto, do Senador Antonio Carlos.
(Requerimento nº 319, de 2013)
Os Srs. Senadores que o aprovam...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, só esclareça de quem é esse...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Do Senador Antonio Carlos Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E Ciro Nogueira, na mesma direção.
(Requerimento nº 320, de 2013)
Estamos votando, conjuntamente, os dois requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
–���������������������������������������������������
Presidente, peço para consultar os Líderes e encaminho, antecipadamente, o voto do PSOL, contrário
ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Líderes já foram consultados.
Então, contra o voto contrário do Senador Randolfe Rodrigues e do PSOL. O Plenário já votou.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Submeto à apreciação, em bloco, dos
requerimentos ao art. 33, do Senador Ciro Nogueira e
do Senador Antonio Carlos Rodrigues. Artigo do texto,
repetindo... Do substitutivo. (Requerimentos nºs 321 e
322, de 2013)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– O PSOL vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram, contra o voto do PSOL.
(Pausa.)
Aprovados.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – E meu voto
contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E contra o voto da Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do Requerimento à Emenda
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nº 33, do Senador Inácio Arruda. (Requerimento nº
323, de 2013)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Peço acolhimento aos colegas Líderes, porque se
trata de uma emenda que busca proteger legislações
municipais e estaduais que já foram conquistadas ao
longo da história com relação aos estudantes e, principalmente, à juventude. Tem esse sentido nossa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver uma participação dos
Líderes, expressando a maioria da Casa, nós vamos
ter de derrotar o requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, permita-me?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pelo PSOL, encaminho favoravelmente. Também na
condição de Relator na Comissão de Constituição e
Justiça e na Comissão de Educação, a emenda proposta pelo Senador Inácio resguarda os direitos já
conquistados pela juventude. Então, nesse sentido, é
uma emenda importante para o texto.
Recomendo, na condição de Relator, o voto favorável e, pelo PSOL, encaminhamos favorável à emenda
do Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos colocar em votação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Partido
Progressista vota contra, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – PSDB contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido Progressista vota contra; o
PSDB, contra.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – O PR vota contra, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PR vota contra. O PMDB...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– O PMDB vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB vota contra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O
PDT vota contra, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
oposição vota contra, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O
PRB vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias...
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Democratas vota contra.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr. Presidente, o PPL vota contra.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
sou favorável ao Relator, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, o PSB vota contra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSB vota contra.
Está, portanto, rejeitado o requerimento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Wellington, eu quero registrar o seu voto favorável.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente, solicito que coloque em apreciação a Emenda nº 32.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ainda não há destaque para a Emenda
32, porque ainda aguardamos o requerimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente. Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, eu queria tirar qualquer possibilidade de
algum Senador pedir votação nominal. Aí é brincadeira, não é, Presidente? Estamos aqui desde cedo
exatamente para aprovar o Estatuto da Juventude. Se
algum Senador pedir votação nominal, é claro que não
temos quórum, o que paralisará a votação.
Então, quero ratificar o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria lembrar a Casa que nós temos
maioria simples e há, portanto, Senadores no plenário.
Se for o caso da votação nominal, da verificação, que
até agora não se observou, nós vamos ter de...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, se houver pedido de verificação nominal,
é lógico que vamos correr o risco de encerrar a votação. Então, é bom deixar claro que não vai haver votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar agora o requerimento de
destaque.
Vamos submeter à votação das Srªs e dos Srs.
Senadores o requerimento da Senadora Ana Amélia,
que pede destaque para votação em separado da
Emenda 34, oferecida ao substitutivo do Senador Paim.
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Em votação o requerimento. (Requerimento nº
324, de 2013)
Os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento. (Palmas.)
Requerimento da Senadora Ana Rita.
Destaque à Emenda nº 36. É o primeiro requerimento. (Requerimento nº 325, de 2013)
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, só para fazer a verificação dos Líderes
desse tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas os Líderes todos já foram observados, inclusive V. Exª, que encaminha o voto contrário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeito. Só registrar o voto do PSOL favorável à
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O voto do PSOL é favorável ao destaque da Senadora Ana Rita.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Também... (Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Também o voto do PT.
Requerimento de destaque para a Emenda nº 37,
da Senadora Ana Rita. (Requerimento nº 326, de 2013)
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento, contra os votos do
PSOL e do PT.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeito, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento para a Emenda
nº 38, também da Senadora Ana Rita. (Requerimento
nº 327, de 2013)
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento, contra os votos do
PSOL e do PT.
Agora, passamos à votação do substitutivo, em
turno suplementar.
Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo,
em turno suplementar, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, em turno suplementar.
(Palmas.)
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Vamos agora, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, à
votação do art. 32, destacado do texto do substitutivo.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Presidente, contra o meu voto pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E contra o voto da Senadora Lídice da
Mata e da Senadora Ana Rita.
Votação do art. 33 do substitutivo, também destacado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT– PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou querendo
compreender, porque havia um entendimento aqui de
acordo com o que foi manifestado pelo Líder Eduardo
Braga, e o PT acompanha essa posição. Então, não
há entendimento em relação a essas últimas, do ponto
de vista do PT, que é contrário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, só quero registrar que nosso
voto no art. 32 é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já registramos isso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – É pela manutenção do texto original, contra a
emenda, a favor do texto original.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os arts. 32 e 33 foram mantidos. Foram
mantidos os artigos do texto original.
Passamos à votação da Emenda nº 34, da Senadora Ana Amélia e do Senador Cyro Miranda.
Os Senadores que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a emenda. (Palmas.)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente, faço questão de registrar meu voto contrário à
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi aprovada a emenda, contra o voto da
Senadora Ana Rita e do Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Da mesma forma, faço esse registro, Sr. Presidente.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Apenas cumprimento
a Senadora Ana Amélia pelo destaque. Entendo que
esse destaque, essa emenda é equilibrada, pois, ao
mesmo tempo em que garante o direito à meia-entrada,
também garante a produção cultural no País. Portanto,
parabéns à Senadora Ana Amélia! A posição do PSB
foi favorável à emenda.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós lhes daremos a palavra pela ordem.
Nós declaramos prejudicadas as Emendas nºs
32 e 35.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero cumprimentar, obviamente, os Senadores e as
Senadoras, os relatores dessa matéria, bem como a
Senadora Ana Amélia, o Senador Cyro Miranda e os
demais Senadores que participaram, juntamente com
as Lideranças e com todos os Senadores e Senadoras, desse esforço.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em que cumprimento V. Exª, faço um apelo a V. Exª para que dê
prioridade de votação a dois projetos que se encontram
sobre a mesa: o Projeto nº 26, que trata de quarentena, e o projeto que trata do Acordo Brasil-Alemanha,
que estava previsto para quinta-feira.
Estamos, desde o início da votação, pedindo
preferência para esses dois projetos, Sr. Presidente.
Eu pediria a V. Exª a preferência. Há acordo entre os
Líderes para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa garantirá a preferência, na forma pedida por V. Exª.
Vamos aprofundar o processo de votação, para
concluirmos a nossa pauta.
Para isso, já prorrogamos a sessão pela duração
necessária.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...

ABRIL19139
2013

Quarta-feira 17

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Têm a palavra a Senadora Ana Amélia,
o Senador Romero Jucá e, depois, o Senador Walter
Pinheiro.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan Calheiros,
eu queria agradecer a todos os Líderes que votaram
a favor dessa emenda. Eu queria agradecer-lhes, em
nome do Senador Cyro Miranda.
E também quero especialmente dedicar esse
resultado aos jovens, aos estudantes que tanto batalharam por este dia tão importante, em que se aprova
o Estatuto da Juventude.
Agradeço ao Senador Paulo Paim pela compreensão, pela forma como conduziu esse assunto, e à
Deputada Manuela D’Ávila.
Sobretudo dedico esse resultado, pelo empenho,
a todos os trabalhadores em cultura do Brasil e à Ministra Marta Suplicy, que foi fundamental no encaminhamento dessa votação.
Agradeço ao Senador Wellington Dias, pela ajuda
inestimável, e ao Líder do Governo, Senador Eduardo
Braga, também pelo trabalho feito.
Obrigada a todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero registrar também a nossa satisfação, o nosso compromisso com o Estatuto da Juventude, e o grande entendimento que foi construído hoje aqui, beneficiando
jovens de todo o Brasil.
Quero saudar, pela emenda, a Senadora Ana
Amélia e, pelo trabalho, o Ministério da Cultura, a Secretaria da Juventude, os partidos políticos. Ressalto
a participação do PMDB Jovem, que interagiu com
esse trabalho.
Enfim, essa foi uma conquista de todos, mostrando a maturidade da construção política do Senado,
beneficiando todos os jovens.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Eu quero também me somar a
todos neste momento importante.
Mais uma vez, quero dizer do papel fundamental
do nosso companheiro Paulo Paim, que, obviamente,
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não fez isso sozinho, mas que contou com a participação de todos os Senadores e com as contribuições
que foram aportadas ao texto. Essa importante vitória
é uma vitória da juventude brasileira.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – Sem interromper o Senador Walter,
quero dizer, mais uma vez, que os convidados são
muito bem-recebidos, mas não pode haver manifestação. Nós continuamos a sessão.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, parece que está havendo um pequeno
intervalo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Continua com a palavra o Senador
Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez,
quero salientar essa questão, ao tempo em que também, Sr. Presidente, já encerrando, quero dizer que,
nesta noite, verificamos mais uma das grandes aprovações feitas por parte deste Plenário referente a algo
que incidirá diretamente na vida da juventude. Quero
relembrar, mais uma vez: este Plenário aprovou as
cotas, a política de cotas no País, e, agora, aprova o
Estatuto da Juventude. É importante que acumulemos
esse tipo de decisão no plenário do Senado Federal.
Ao mesmo tempo, peço a V. Exª que, na sessão
de amanhã, pautemos a emenda constitucional que
trata do retorno a esta Casa, para prestar contas, de
todos aqueles que são sabatinados por este Plenário
e pelas Comissões. A nossa PEC está sobre a mesa.
A nossa PEC está aí sobre a mesa.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A PEC a que V. Exª se refere já está na
pauta, Senador Walter Pinheiro.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Peço a palavra pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Rodrigues.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
queria um esclarecimento, Presidente: foram suprimidos os arts. 32 e 33?
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Não, Sr. Presidente!
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Isso foi colocado em votação, e as Lideranças aprovaram. Ele foi suprimido. Parece que deu
uma confusão. Peço esse esclarecimento.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, na minha compreensão, foi mantido esse
artigo.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Na minha compreensão, ele foi suprimido.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Foi mantido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos foram aprovados para
votar destacadamente.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – E nós votamos destacadamente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E
foi mantido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foram mantidos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Foi mantido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O mérito foi mantido.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Foi
mantido o mérito, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Sr. Presidente, eu entendi que havia sido
suprimido também.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não. Foi mantido o texto, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Foi
mantido o texto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Foi mantido o texto original, Sr. Presidente. Perfeito!
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Mas não foi o que as Lideranças encaminharam. Não foi o que as Lideranças encaminharam!
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não quero
dar esclarecimento, mas, sim, dar os parabéns a V.
Exª por mais uma matéria que beneficia largos setores
da população brasileira, com esse viés da juventude
brasileira, destacada pelo esforço da União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas.
Nós estamos aqui com esta flâmula que recebemos da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
e da União Nacional dos Estudantes.
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O Senador Randolfe pode pegar a ponta da flâmula. S. Exª tem esse direito.
É muito importante destacar isso, porque são
organizações juvenis que, em qualquer circunstância da luta política no Brasil, agem em defesa do
direito da juventude. Acho que é muito importante
o papel dessas instituições, ao lado das organizações partidárias juvenis e ao lado de organizações
religiosas juvenis.
Acho que esse é o esforço da juventude brasileira para consolidar a sua força, sendo ela a marca das
transformações que o nosso País sempre viveu. Sem
juventude organizada, lutando por transformações, o
nosso País não avança, o nosso País não se desenvolve, o nosso País não vive dias melhores.
Por isso, quero dar os parabéns a V. Exª, pela
votação dessa matéria, de forma tão extraordinária,
na noite de hoje!
Muito obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Inácio Arruda. Muito obrigado.
Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o
meu pedido da palavra pela ordem também visava ao
esclarecimento em torno desse artigo, e V. Exª já elucidou que se trata da manutenção do texto.
Mas aproveito a oportunidade, Sr. Presidente,
para dizer da importância da data de hoje. Nós temos feito uma pauta no Congresso Nacional, e parabenizo V. Exª pela condução dessa pauta, que tem
sido uma pauta positiva da agenda do povo brasileiro. Hoje, fazemos isso com a votação do Estatuto
da Juventude.
Estão de parabéns o Conselho Nacional de Juventude; todas as juventudes partidárias que estiveram aqui na semana passada, ontem e hoje; todos
os Srs. Senadores que buscaram um entendimento,
especialmente o Senador Paim, como Relator final
desse projeto; e o Senador Randolfe, que iniciou esse
processo de relatoria.
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Esperamos que a Câmara possa fazer esse trabalho rapidamente. Parabenizamos também o trabalho
iniciado pela Relatora na Câmara, a Deputada Manuela.
Sr. Presidente, muito obrigada.
Viva a juventude brasileira!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª e reafirmamos o que V. Exª mais uma vez fala: viva a juventude
brasileira!
Vamos colocar em discussão e em votação a
redação final.
Com a palavra, a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES.) – Sr. Presidente, quero também expressar nossos agradecimentos
a toda a juventude que aqui está.
Foi num esforço conjunto, num esforço coletivo,
com o Senador Paim participando ativamente, é que
conseguimos hoje aprovar o Estatuto.
Acho que o grande mérito desse debate, com
certeza, a grande vitória, é que a juventude brasileira
conta com um Estatuto que define diretrizes para as
políticas públicas.
Então, parabenizo o Senador Paim, como Relator,
e também o Senador Randolfe, como Relator na CCJ.
Parabenizo todos os jovens e as jovens que aqui
estão representando os diversos setores da juventude.
Parabéns aos jovens brasileiros!
Parabéns à Secretaria Nacional da Juventude,
na pessoa de sua Secretária, Severine, pelo brilhante
trabalho que fez, durante todos esses meses, no Senado Federal!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço só um segundo de interrupção à
Casa, para que possamos fazer uma foto histórica com
os representantes da juventude do Brasil.
Está suspensa a sessão por dois minutos.
(Suspensa às 21 horas e 26 minutos, a sessão
é reaberta às 21 horas e 32 minutos, sob a
Presidência do Sr. Senador Renan Calheiros.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está reaberta a sessão.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos
encerrada a discussão da redação final.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria volta a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que, em
função do feriado do dia 1º de maio, nós vamos ter
sessões deliberativas nos dias 29 e 30 de abril, na
segunda-feira e na terça-feira. E teremos sessões não
deliberativas nos dia 2 e 3.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2013 (nº 571/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Federal da Alemanha sobre Cooperação em
Matéria de Defesa, assinado em Berlim, em
8 de novembro de 2010.
O parecer do Senador Anibal Diniz é favorável.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2013
(Nº 571/2012, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha
sobre Cooperação em Matéria de Defesa,
assinado em Berlim, em 8 de novembro
de 2010.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Federal da Alemanha sobre Cooperação
em Matéria de Defesa, assinado em Berlim, em 8 de
novembro de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de
21-3-2013.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente.
Queria agradecer a inclusão na pauta da votação
dessa matéria. O Senador Eduardo Braga também a
havia solicitado. É muito importante.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós cumprimentamos, mais uma vez,
a Senadora Ana Amélia, que propôs a inclusão dessa
matéria na pauta, na Ordem do Dia, e houve consenso para que isso acontecesse no plenário do Senado
Federal.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero e Senador Wellington.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de pedir a V. Exª que pudesse ser lida a Medida Provisória nº 589 e as medidas provisórias que
trancam a pauta, porque já há um acordo com as Lideranças, inclusive da oposição, para que nós votemos
simbolicamente essa medida provisória na próxima
quinta-feira. Ela perde a validade no início da próxima
semana, e é uma media provisória muito importante,
porque ela repactua as dívidas do INSS de Estados e
Municípios. E nós conseguimos uma condição muito
boa para os Municípios e para os Estados. Portanto,
é muito importante votar essa medida provisória para
que ela não perca a validade.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, eu pediria a V. Exª para que pudesse ser lida a
medida hoje ainda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Secretaria-Geral da Mesa já está
preparando o material para a leitura das duas medidas provisórias, como pede o Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Para que V. Exª pudesse votar o
PL nº 26, da forma como foi combinado aqui, no início
da sessão, com o Senador Eduardo Braga.
Quero parabenizá-lo também pela votação desse
acordo com a Alemanha.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – É apenas para agradecer
a V. Exª pela aprovação do Acordo Brasil–Alemanha,
que acabou de acontecer, e agradecer aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras, e, ao mesmo tempo, reafirmar
a V. Exª a questão do PL nº 26, que trata da questão
da quarentena.
E com relação à MP que trata da questão dos
Municípios, que é a MP nº 584, se não me engano,
há um entendimento já entre os Senadores da oposição e os Senadores da base, as lideranças, para que
possamos votar essa MP, por acordo, na quinta-feira,
Sr. Presidente, desde que tenhamos a leitura, obviamente, da MP após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero cumprimentar também o Sena-
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dor Eduardo Braga, que conduziu essa negociação
para que nós pudéssemos avançar na pauta, votando,
inclusive, essas duas matérias, inclusive o Projeto de
Lei da Câmara nº 26.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 26, de 2012 (nº 7.528/2006, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre o conflito de
interesses no exercício de cargo ou emprego
do Poder Executivo federal e impedimentos
posteriores ao exercício do cargo ou emprego;
e revoga dispositivos da Lei nº 9.986, de 18 de
julho de 2000, e das Medidas Provisórias nºs
2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 2.22545, de 4 de setembro de 2001.
O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator o
Senador Aloysio Nunes Ferreira, é favorável.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em
turno único, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa, antes de
encerrar a Ordem do Dia, que nós deixaremos de
apreciar ...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...o Projeto de Lei nº 123, de iniciativa
da Presidência da República, que cria cargos.
Há um erro formal, e esse projeto vai ter que voltar para tramitar na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Declaramos encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 117, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
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da República, que dá nova redação ao art. 9º
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008.
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
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como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, 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 estabelecer 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, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o
Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º
Região, com sede em Belém e jurisdição nos
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
12
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 60, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 61, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
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14
REQUERIMENTO Nº 157, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
157, de 2013, do Senador Jayme Campos,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 196, de 2007, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma
(disposições sobre rótulos de bebidas).
15
REQUERIMENTO Nº 161, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
161, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (exoneração de fiança).
16
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
169, de 2013, do Senador José Agripino solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 332, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(Veiculação de mensagens contra exploração
sexual e o uso seguro da Internet).
17
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos nº
170, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 332, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (Veiculação de mensagens contra
exploração sexual e o uso seguro da Internet).
18
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
173, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 90, 180, 298 e 540, de 2007;
265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230, 243,
315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e 719,
de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 2012;
todos Complementares, por regularem matéria correlata (Lei de Responsabilidade Fiscal).
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19
REQUERIMENTO Nº 190, DE 2013

formática (proibição da cobrança de roaming
nacional ou adicional por chamada).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 190, de 2013, do Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 525, de 2009, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (equipamento pedagógico em escolas
da educação básica).

23
REQUERIMENTO Nº 230, DE 2013

20
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2007 – Complementar (tramitando
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90,
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 –
todos Complementares), além das Comissões
constantes do despacho de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (atividades passíveis de aderirem
ao Simples Nacional).
21
REQUERIMENTO Nº 204, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 50, de 2012, dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 40 e 106,
de 2007; 143, 182 e 193, de 2008; 12, 55,
57, 75 e 99, de 2009; e dos Projetos de Lei
do Senado nºs 42, 154, 542, 625 e 735, de
2007; 190 e 340, de 2008; 1, 54, 135, 408 e
429, de 2009; 55, 125, 180, 274, 276 a 283,
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470,
de 2011; 90, 97, 209 e 371, de 2012, a fim de
que tenha tramitação autônoma (altera a Lei
dos Juizados Especiais Cíveis e o Código de
Defesa do Consumidor).
22
REQUERIMENTO Nº 217, DE 2013
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 217, de 2013, de autoria do(a) Senador
Walter Pinheiro, que solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2013, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-

Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 230, de 2013, de autoria do(a) Senador
Delcídio do Amaral, que solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2012,
além das Comissões constantes do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a
de Constituição, Justiça e Cidadania (veda
comércio de refeição rápida acompanhada de
objeto de apelo infantil).
24
REQUERIMENTO Nº 262, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 262, de 2013, do Senador Antonio Carlos Rodrigues, solicitando, em aditamento ao
Requerimento nº 702, de 2012, que a Comissão de Juristas criada com a finalidade de
elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e
Mediação, passe a ser composta por vinte e
dois membros.
25
REQUERIMENTO Nº 263, DE 2013
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 263, de 2013, de autoria do(a) Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que requer, nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 12,
do Regimento Interno do Senado Federal, que
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 147, de
2004, seja ouvida, também, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu os Ofícios
nºs 99 e 100, de 2013, do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa
os seguintes Projetos de Lei de Conversão:
– Projeto de Lei de Conversão nº 4/2013, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos com a
Fazenda Nacional, relativo às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, provenientes
da Medida Provisória nº 589/2012.
– Projeto de Lei de Conversão nº 5/2013, que
altera a Lei nº 12.096, de 24/11/2009, quanto
à autorização para a concessão de subversão
econômica em operações de financiamento destinadas à aquisição e produção de bens de ca-
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pital e à inovação tecnológica e em projetos de
infraestrutura logística direcionados a obras de
rodovias e ferrovias, objetos de concessão pelo
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Provisória nº 594/2012.
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Incluo essas matérias, como sugerido
pelo Senador Eduardo Braga, Líder do Governo no
Senado Federal, na Ordem do Dia de amanhã.
Sobre a mesa, requerimento do Senador Inácio
Arruda, por meio do qual solicita licença dos trabalhos
da Casa, no dia 19/4/2013, para representar o Senado
Federal no 52º Fórum Nacional de Reitores da Abruem,
na qualidade de integrante da Frente Parlamentar Mista em defesa das universidades públicas estaduais e
municipais do Brasil.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 328, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com
o art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal,
licença para ausentar-me dos trabalhos desta Casa,
no dia 19 do mês em curso, quando estarei representando o Senado Federal no 52º Fórum Nacional de
Reitores da ABRUEM, na qualidade de integrante da
Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e Municipais do Brasil.
Esclareço que o evento acontecerá na cidade
de São Luis/MA, no período de 17 a 20 de abril do
corrente ano.
Brasília, 16 de abril de 2013. – Senador Inácio
Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 329,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 Presidente Eymar
Gondim Pereira, que está comemorando 06 anos de
gestão a frente do Atlético Rio Negro Clube bem como
seja encaminhado o referido voto no seguinte endereço: Rua Luzia Contente n. 35, kyssia II,bairro D. Pedro,
CEP: 69040-300, Manaus Amazonas.
Presidente: Eymar Gondim Pereira
Justificação
O Atlético Rio Negro Clube (conhecido apenas
como Rio Negro cujo acrônimo é “ARNC”) é um grande
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clube social e desportivo sediado em Manaus, no Amazonas, clube este que se destaca nas mais diversas
modalidades esportivas dentre as quais o vôlei e o
futebol profissional.
O clube fundado no longínquo dia 13 de novembro de 1913 tem como principal apelido a alcunha de
“Barriga Preta”, em alusão ao seu uniforme principal,
que tem a camisa branca com uma faixa horizontal preta que é utilizado há bastante tempo, e seu mascote é
o Galo. Clube este que está guardado na memória do
povo amazonense, principalmente dos mais antigos
que presenciaram seus momentos de glórias, principalmente nos embates contra o eterno rival Nacional.
É o segundo mais antigo clube em atividade do
estado, sendo um clube reconhecido como uma das
forças do futebol
amazonense e também um dos mais tradicionais
da região norte.
O Presidente Eymar Gondim Pereira comandou o
Clube por 6 anos e desempenhou um ótimo trabalho com
resultados muito positivos em diversas áreas do clube.
Dentro da área Administrativa e Financeira estão:
Reformulação do quadro de funcionários e professores;
Aprovação em Assembléia Geral Extraordinária, do dia
04/10/2009, do novo Estatuto Social do ARNC, de acordo
com a Lei Federal nº. 10.406 de 10.02.2002; Registro do
novo Estatuto Social do ARNC no Cartório de Registro
de Título e Documentos (RTD), no dia 22/07/2010; Assinatura do Convênio com o SINETRAN para o fornecimento de 2.100 vales transportes mensais para atletas
e funcionários do Clube – Esse convênio foi assinado
em 16/09/2010 e perdura até hoje, entre outras.
Em relação a Área social e de Eventos acontece
sempre a Feijoada Rionegrina; bailes ”Preto e Branco”
de 2º feira gorda e Baile Infanto Juvenil “Flavitos na Folia”
de 3º feira-gorda; Feijoada Barriga Preta; Noite Amazônica; Abertura da Semana Rionegrina; tendo em média
de 144 eventos por ano ou seja 12 eventos mensais.
Já na Área Esportiva; A equipe de Voleibal masculina é heptacampeã do Amazonas e heptacampeã
da Liga Nacional Fase Norte. Neste ano já temos duas
equipes de voleibol feminino que irão disputar Torneio
Sub-23 de Voleibol feminino, Handebol: A equipe masculina adulta foi Campeã da Taça Amazônica e também
Campeã Amazonense e a equipe feminina adulta, foi
Vice-Campeã da Taça Amazônica; Judô: O judoca Rickson Souza Pimentel conquistou o 1º lugar na copa”
KINOMO SEISHIN DE JUDÔ”, entre outros.
Aproveito a oportunidade para parabenizar a sua
gestão e o seu empenho junto de seus colaboradores
em fazer do Rio Negro um time campeão. Parabéns.
Sala das Sessões, 8 de Abril de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu, do Presidente da Câmara dos Deputados, o
Ofício nº 597, de 2013, que restitui o processado da
Medida Provisória nº 603, de 2013.
O Ofício vai à Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a referida Medida Provisória.
É o seguinte o Ofício:
Of. Nº 597/SGM/P/2013
Brasília, 9 de abril de 2013
Assunto: Restituição do processado da Medida Provisória nº 603/2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Restituo a Vossa Excelência o processado da
Medida Provisória nº 603 de 2013, que teve parecer
da Comissão Mista pela prejudicialidade.
Entende esta com o apoio de todos os Líderes
de Partido da Câmara dos Deputados, que para dar
cumprimento ao disposto no art. 52, §§ 5º e 9º, da
Constituição Federal é necessário que o Parecer da
Comissão Mista seja exarada nos exatos tempo dos
parágrafos do art. 5º da Resolução nº 1 de 2002-CN.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 130, DE 2013
Acrescenta o art. 223-B à Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), para
assegurar o direito ao voto em trânsito nas
eleições em que a circunscrição eleitoral é
o Estado ou o Município.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 233-B:
“Art. 233-B. Aos eleitores em trânsito no território nacional é igualmente assegurado o direito
nas eleições em que a circunscrição eleitoral
é o Estado ou o Município.
Parágrafo único. O direito previsto no caput
será implementado na medida em que haja
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condições técnicas e operacionais para a sua
efetivação, resguardados o sigilo do voto e a
segurança dos procedimentos de votação e
apuração.”
Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará
o disposto nesta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O projeto de lei que ora submetemos aos nossos ilustres Pares tem o objetivo de estender o direito
de o eleitor votar em trânsito nas eleições em que a
circunscrição eleitoral é o Estado ou o Município, ou
seja, nas eleições para Senador, Deputado Federal,
Governador, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito
e Vereador.
Como sabemos, a Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, entre diversas modificações realizou
na legislação eleitoral e partidária, acrescentou o art.
233-A à Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), para garantir aos eleitores em trânsito no
território nacional o direito de voto, nas eleições para
Presidente e Vice-Presidente da República.
É preciso agora que esse direito fundamental seja
ampliado para as eleições realizadas no âmbito estadual e municipal. Para tanto é estamos submetendo a
esta Casa a presente proposição.
Cabe, a propósito, consignar que bem sabemos
de que a implementação do direito que ora pretendemos assegurar depende de condições técnicas e operacionais relativas ao processo de votação eletrônica.
Por essa razão, estamos ressalvando que a sua
concretização se dará na medida em que as referidas
condições técnicas e operacionais sejam realizadas.
Cumpre, ainda, registrar que a iniciativa em tela foi
inspirada por projeto de lei que apresentamos quando
exercíamos o mandato de Deputado Federal, no ano
de 1986 (Projeto de Lei nº 7.479, de 1986), já então
com o objetivo de garantir o direito do voto em trânsito
a todos os eleitores brasileiros.
Em face do exposto, solicitamos o apoio dos ilustres colegas para o aperfeiçoamento e subsequente
aprovação da proposição ora justificada.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral.
O Presidente da República, faço saber que sanciono a seguinte Lei, aprovada pelo Congresso Nacio-
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nal, nos termos do art. 4º, caput, do Ato Institucional,
de 9 de abril de 1964.
PARTE PRIMEIRA
INTRODUÇÃO
Art. 1º Este Código contém normas destinadas a
assegurar a organização e o exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 233-A. Aos eleitores em trânsito no território
nacional é igualmente assegurado o direito de voto nas
eleições para Presidente e Vice-Presidente da Repú-
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blica, em urnas especialmente instaladas nas capitais
dos Estados e na forma regulamentada pelo Tribunal
Superior Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes nos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Francisco Dornelles, como membro titular, em substituição
ao Senador Eunício Oliveira, para compor a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
– CMO, conforme o Ofício nº 151, de 2013, da Liderança do PMDB no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLPMDB nº 151/2013
Brasília, 16 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e,
comunico, nos termos regimentais, a indicação do Senador Francisco Dornelles – PP/RJ, para compor, como
TITULAR, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
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Públicos e Fiscalização – CMO. Em substituição ao
Senador Eunício Oliveira.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. _ Senador Eunício Oliveira Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 82/2013 – CAE
Brasília, 16 de abril de 2013
Assunto: Designação de membros de Subcomissão
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 14ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada nesta data, foram designados,
de acordo com o art. 89, IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, os cinco membros titulares e os cinco
suplentes da Subcomissão Permanente de Avaliação
do Sistema Tributário Nacional, criada por meio do RQE
nº 1 de 2011, conforme composição anexa.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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Of. nº 83/2013/CAE
Brasília, 16 de abril de 2013
Assunto: Designação de membros de Subcomissão
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 14ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos

Of. nº 84/2013/CAE
Brasília, 16 de abril de 2013
Assunto: Designação de membros de Subcomissão
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 14ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada nesta data, foram designados,

ABRIL19245
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Econômicos, realizada nesta data, foram designados,
de acordo o art. 89, IV, do Regimento Interno do Senado
Federal, os cinco membros titulares e os cinco suplentes
da Subcomissão Permanente das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual, criada por meio
do RQE nº 7 de 2011, conforme composição anexa.
Respeitosamente, Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

de acordo com o art. 89, IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, os cinco membros titulares e os cinco suplentes da Subcomissão Permanente para tratar
dos temas estruturais e de longo prazo da Economia
Brasileira, criado por meio do RQE nº 12, de 2013,
conforme composição anexa.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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OF. 85/2013/CAE
Brasília, 16 de abril de 2013.
Assunto: Designação de membros de Subcomissão
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na reunião
da 14ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada nesta data, foram desligadas
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de acordo o art. 89, IV, do Regimento Interno do Senado Federal, em nove membros titulares e os nove
suplentes da Subcomissão Permanente de Assuntos
Municipais criado por início do RQE nº 7 de 2005, conforme composição anexa.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Roberto Requião para integrar, como titular, a Comissão
Temporária destinada a acompanhar a crise na Federação Paraense de Futebol, nos termos do Ofício
nº 152, de 2013, da Liderança do PMDB e do Bloco
da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 152/2013
Brasília, 16 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e,
nos termos regimentais, comunico a indicação do Se-

ABRIL19247
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nador Roberto Requião para compor, como membro
Titular, a Comissão Temporária que irá acompanhar
a crise na Federação Paraense de Futebol, conforme
Of. SF nº 2.285/2012.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Mozarildo Cavalcanti para integrar, como titular, a Comissão Temporária destinada a acompanhar a crise
na Federação Paraense de Futebol, nos termos do
Ofício nº 92, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 92/2013-BLUFOR
Brasília, 16 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e em aditamento ao Of. nº 208/2012-BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de propor a indicação do nobre Senador
Mozarildo Cavalcanti, como membro Titular, para integrar a Comissão Temporária destinada a acompanhar
a crise na Federação Paraense de Futebol.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço, colocando-me à
disposição.
Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 15,
de 2013, do Senador José Pimentel, Líder do Governo no Congresso Nacional, indicando, nos termos do
§ 2º do art. 4º do Regimento Comum, o Deputado
Odair Cunha para a função de Vice-Líder do Governo
no Congresso Nacional, em substituição ao Deputado
Nelson Pellegrino.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 15/2013
Brasília, 15 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos
do § 2º, Art. 4º do Regimento Comum, alterado pela
Resolução nº 1, de 2008-CN, indico o Exmº Sr. Deputado Odair Cunha (PT-MG) para exercer a função
de Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional em
substituição ao Exmº Sr. Deputado Nelson Pellegrino
(PT-BA).
Atenciosamente, – Senador José Pimentel Líder
do Governo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício CDHC nº 14/2013
Brasília, 16 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que fui eleito, em reunião realizada na data de
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hoje, Presidente do Conselho da Comenda de Direitos
Humanos Dom Hélder Câmara, instituído pela Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010.
Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleita
Vice-Presidente da Comissão a Senadora Ana Amélia.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica o término do
prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 24 de março do corrente, para
apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 577, de 2012, convertida no Projeto de Lei
de Conversão nº 29, de 2012 e cujo prazo integral de
vigência expirou em 6 de fevereiro de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica o término do
prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº
1, de 2002-CN, em 28 de março do corrente, para apresentação de projeto de decreto legislativo regulando
as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 584, de 2012, convertida no Projeto de Lei de
Conversão nº 26, de 2012, e cujo prazo integral de
vigência expirou em 19 de março de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/18,
de 2013 (nº 43/2013, na Casa de origem), do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, que encaminha,
nos termos do art. 222, § 5º da Constituição Federal,
o comunicado de alteração de controle societário da
empresa jornalística GCN Publicações Ltda.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Ofício nº S/18, de 2013, vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu, do Tribunal de
Contas da União, o Aviso nº 416, de 2013, na origem,

ABRIL19263
2013
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referente ao Requerimento nº 1.058, de 2011, que encaminha cópia do Acórdão nº 868, de 2013, bem como
dos respectivos Relatório e Proposta de Deliberação
que o fundamentam, referente à auditoria realizada no
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
– Sescoop (TC 002.989/2013-1).
É o seguinte o Aviso:
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Aviso nº 416-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 10 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Requerimento de Informações nº
1.058/2011, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 002.989/2013-1, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 10-04-2013, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
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Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Aviso nº 416, de 2013, foi juntado
ao processado do Requerimento nº 1.058, de 2011, e
encaminhado, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 26,
de 2013, do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos
Projetos de Decreto Legislativo nºs 704, de 2010;
6, de 2011; 444, 464, 471, 544, 552, 556, 558, 559,
560, 563, 564, 565, 567, 571 e 579, de 2012; 3, 6, 8,
9 e 27, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 26/2013-CCT
Brasília, 16 abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em reunião realizada nessa data, a Comissão de Ciência, Tecnologias,
inovação, Comunicação e Informática aprovou, em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nºs
704, de 2010; 6 de 2011, 444, 4.645, 471, 544, 552,
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556, 558, 559, 560, 563, 564, 567, 571, 579 de 2012;
3, 6 8, 9 e 27 de 2013.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 26, 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 (Renan Calheiros. Bloco/PMDB
– AL) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora
Presidente da República a Mensagem nº 26, de 2013-CN
(nº 152, de 2013, na origem), encaminhando o Projeto de
Lei nº 1, de 2013-CN, que “Altera o caput do art. 2° e o
Anexo IV.1 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2013, e dá outras providências”.
É o seguinte o Projeto:

ABRIL 2013

19356 Quarta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

453

Abril de 2013

454

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL19357
2013

Quarta-feira 17

ABRIL 2013

19358 Quarta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

455

Abril de 2013

456

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL19359
2013

Quarta-feira 17

ABRIL 2013

19360 Quarta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

457

Abril de 2013

458

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL19361
2013

Quarta-feira 17

ABRIL 2013

19362 Quarta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

459

Abril de 2013

460

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL19363
2013

Quarta-feira 17

ABRIL 2013

19364 Quarta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nos termos do art. 112 da Resolução
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para tramitação do projeto:
Leitura: 16-4-2013
Até 21/4 prazo para publicação e distribuição
de avulsos;
Até 29/4 prazo para apresentação de emendas;
Até 4/5 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
Até 19/5 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 17 de abril do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (RenanCalheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão deste dia histórico, em que o
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Senado apreciou o Estatuto da Juventude, que é um
conjunto de regras, de direitos e de políticas públicas
para a juventude brasileira, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da próxima sessão legislativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas,
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 589, de
2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 4, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos com
a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991,
9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828,
de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de
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julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001,
12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de
25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de
1997; e revoga dispositivo da Lei nº 12.703, de
7 de agosto de 2012 (proveniente da Medida
Provisória nº 589, de 2012).
Parecer sob nº 8, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Romero Jucá (PMDB/
RR) e Relator Revisor: Deputado João Magalhães (PMDB/MG), favorável, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2013,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 16.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 8.2.2013)
Prazo final prorrogado: 23.4.2013
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 5, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de
2009, quanto à autorização para concessão de
subvenção econômica em operações de financiamento destinadas a aquisição e produção
de bens de capital e a inovação tecnológica e
em projetos de infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo federal; altera a Lei
nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à
concessão de subvenção econômica em operações destinadas a financiamentos a diferentes
setores da economia; altera a Lei nº 12.409,
de 25 de maio de 2011, quanto à concessão
de subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários localizados em
Municípios atingidos por desastres naturais;
altera as Leis nºs 12.487, de 15 de setembro
de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998,
e 11.491, de 20 de julho de 2007; prorroga os
prazos previstos nas Leis nºs 12.249, de 11
de junho de 2010, e 11.941, de 27 de maio
de 2009 (proveniente da Medida Provisória
nº 594, de 2012).
Parecer sob nº 9, de 2013, da Comissão
Mista, Relator: Deputado Leonardo Quintão
(PMDB/MG); e Relator Revisor: Senador Ivo
Cassol (PP/RO), favorável, nos termos do
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Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2013,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 16.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 3.3.2013)
Prazo final prorrogado: 16.5.2013
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010,
na Casa de origem) de iniciativa da Presidência da República, que dá nova redação
ao art. 9º da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008.
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, 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 estabelecer 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, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as
ropostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
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Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
12
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 60, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 61, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
14
REQUERIMENTO Nº 157, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
157, de 2013, do Senador Jayme Campos,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 196, de 2007, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma
(disposições sobre rótulos de bebidas).
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15
REQUERIMENTO Nº 161, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
161, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (exoneração de fiança).
16
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
169, de 2013, do Senador José Agripino solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 332, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(Veiculação de mensagens contra exploração
sexual e o uso seguro da Internet).
17
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos nº
170, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 332, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (Veiculação de mensagens contra
exploração sexual e o uso seguro da Internet).
18
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 173, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 90, 180, 298 e 540, de
2007; 265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230,
243, 315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e
719, de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de
2012; todos Complementares, por regularem
matéria correlata (Lei de Responsabilidade
Fiscal).
19
REQUERIMENTO Nº 190, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 190, de 2013, do Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 525, de 2009, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (equipamento pedagógico em escolas
da educação básica).
20
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2007 – Complementar (tramitando
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90,
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 –
todos Complementares), além das Comissões
constantes do despacho de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (atividades passíveis de aderirem
ao Simples Nacional).
21
REQUERIMENTO Nº 204, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do
Senado nº 50, de 2012, dos Projetos de Lei da
Câmara nºs 114, de 2005; 40 e 106, de 2007;
143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 57, 75 e 99,
de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs
42, 154, 542, 625 e 735, de 2007; 190 e 340,
de 2008; 1, 54, 135, 408 e 429, de 2009; 55,
125, 180, 274, 276 a 283, de 2010; 6, 65, 271,
439, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 90, 97, 209
e 371, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (altera a Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e o Código de Defesa do Consumidor).
22
REQUERIMENTO Nº 217, DE 2013
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 217, de 2013, de autoria do(a) Senador
Walter Pinheiro, que solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2013, além
da Comissão constante do despacho inicial de
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distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (proibição da cobrança de roaming
nacional ou adicional por chamada).
23
REQUERIMENTO Nº 230, DE 2013
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 230, de 2013, de autoria do(a) Senador
Delcídio do Amaral, que solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2012,
além das Comissões constantes do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a
de Constituição, Justiça e Cidadania (veda
comércio de refeição rápida acompanhada de
objeto de apelo infantil).
24
REQUERIMENTO Nº 262, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 262, de 2013, do Senador Antonio Carlos Rodrigues, solicitando, em aditamento ao
Requerimento nº 702, de 2012, que a Comissão de Juristas criada com a finalidade de
elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e
Mediação, passe a ser composta por vinte e
dois membros.
25
REQUERIMENTO Nº 263, DE 2013
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 263, de 2013, de autoria do(a) Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que requer, nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 12,
do Regimento Interno do Senado Federal, que
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 147, de
2004, seja ouvida, também, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (RenanCalheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado a todos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 41 minutos.)

466

19502 Quinta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2013

Abril de 2013

Ata da 52ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 17 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Jorge Viana, da Srª Ana Amélia
e dos Srs. Cícero Lucena, Paulo Paim, Randolfe Rodrigues e João Capiberibe
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 21 horas e 18 minutos)

É o seguinte o Registro de Comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB
– MA) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB
– MA) – Eu gostaria que V. Exª me inscrevesse para
uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não, Senador.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Também, Srª Presidente, para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias.
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E Senador Mário Couto?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Senadora, fui eu quem primeiro cheguei aqui.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª foi o primeiro a chegar aqui?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Fui.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – E está requerendo uma comunicação inadiável?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
não. Só estou comunicando a V. Exª. V. Exª é tão gentil
com a gente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador. Desculpe eu não ter dado
preferência a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
não, imagina! Só estou alertando. Imagina! Eu quero
me inscrever – ontem eu me inscrevi, Senadora...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – ... para após a Ordem do Dia?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
é. E “levei ferro”, não é?
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois é. Mas hoje, certamente, não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Na
linguagem vulgar, “levei ferro”.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É, hoje não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
é. Hoje, eu acho que está calmo, não é?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Hoje está calmo, hoje está calmo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, eu me inscrevo. Eu me inscrevo para depois da
Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
preciso de tempo para falar. Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito após a Ordem do Dia, pela
Liderança da Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Serei o primeiro, obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável. Há espaço?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª é o terceiro para comunicação inadiável.
O primeiro é o Senador João Alberto, o segundo é o
Senador Alvaro Dias e V. Exª é o terceiro, e esgota a
nossa cota do dia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Muito bem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente
da República, no prazo constitucional, a Mensagem n°
27, de 2013-CN (n° 153, de 2013, na origem), encaminhando o Projeto de Lei n° 2, de 2013–CN, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária de 2014, e dá outras providências.
O Projeto de Lei n° 2, de 2013–CN, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 92 da Resolução n° 1, de
2006–CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação desse projeto:
Leitura: hoje, 17 de abril de 2013.
Até o dia 22/4 – prazo para publicação e distribuição de avulsos;
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Até o dia 29/4 – prazo para realização de audiências públicas;
Até 9/5 – prazo para apresentação, publicação e
distribuição do Relatório Preliminar;
Até 12/5 – prazo para apresentação de emendas
ao Relatório Preliminar;
A����������������������������������������������
té 18/5 – prazo para votação do Relatório Preliminar e suas emendas;
Até 28/5 – prazo para apresentação de emendas;
Até 2/6 – prazo para publicação e distribuição de
avulsos de emendas;
Até 2/7 – prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório;
Até 7/7 – prazo para encaminhamento do parecer da Comissão Mista de Orçamento à Mesa do
Congresso Nacional.
A matéria será publicada em Suplemento ao
Diário do Senado Federal de 18 de abril do corrente.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Eduardo Suplicy, em permuta com
o Senador Humberto Costa.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª
Presidente, posso substituir a minha inscrição para
falar em nome da Liderança do PDT? Desse modo,
libera uma inscrição.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– V. Exª será o primeiro, porque o Senador Mário Couto
fez uma solicitação para após a Ordem do Dia. Então,
V. Exª será o primeiro das inscrições, pela Liderança.
Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Srª
Presidente, eu pediria a minha inscrição, já que abriu
uma vaga, para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito. É o terceiro inscrito, Senador
Valdir Raupp.
Senador Eduardo Suplicy, convido V. Exª a fazer
uso da palavra, na permita com o Senador Humberto
Costa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs
e Srs. Senadores, quero, em primeiro lugar, aqui dar
as boas-vindas ao Presidente do Tribunal Regional
Federal, da 3ª Região, Newton De Lucca, que se faz
acompanhado da Desembargadora Federal Regina
Helena Costa, também do mesmo Tribunal Regional
Federal, da 3ª Região, ele que é de São Paulo. Seja
muito bem-vindo aqui. Eu terei o prazer de dar apoio
à indicação que pleiteia hoje.
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Eu gostaria, Srª Presidenta, assinalar algo, uma
tragédia que ocorreu há 17 anos, em 17 de abril de
1996, quando houve uma ordem para evacuar, a todo
custo, a estrada PA–150, epicentro de agitação pela
reforma agrária.
Fabíola Ortiz, da Inter Press Service, em reportagem hoje elaborada e publicada de forma muito benfeita, recorda o que se passou:
Por volta das cinco horas da tarde do dia 17
de abril de 1996 (...) a ordem para evacuar,
a todo custo, a estrada PA–150, epicentro de
agitação pela reforma agrária. Nessa estrada
que une a cidade de Marabá e Parauapebas, no
sudeste do Estado, se concentravam os maiores projetos de mineração e pecuária. Nesse
dia, em uma área conhecida como Curva do S,
perto do Município de Eldorado dos Carajás,
a 800 quilômetros da capital do Pará, Belém,
150 policiais abriram fogo contra cerca de mil
manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) que bloqueavam
a passagem.
Dezenove pessoas morreram e 70 ficaram
feridas. Os manifestantes se dirigiam a Belém para cobrar a expropriação da Fazenda
Macaxeira, que já era ocupada por 1.500 famílias de Curionópolis, perto de Eldorado, e
a distribuição de suas terras na reforma agrária. A tragédia colocou o problema agrário na
agenda política do País, e o dia 17 de abril se
converteu em Dia Mundial de Luta pela Terra.
Não é à toa, portanto, que, hoje, centenas de
trabalhadores rurais sem terra, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – quando, por exemplo,
eu estava a caminho do Senado, pude observar que
havia ali uma grande passeata –, estavam esses trabalhadores do MST se dirigindo à Esplanada, diante
do Palácio do Planalto. Percorreram as vias que dão
junto ao Congresso Nacional e, depois, se concentraram perante o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes.
Ainda hoje de manhã, por requerimento do Senador Randolfe Rodrigues, na Comissão de Direitos
Humanos, presidida pela Senadora Ana Rita, ali estiveram falando os representantes da Comissão Pastoral
da Terra, do MST, da Contag, de diversas organizações
de trabalhadores rurais, e o representante do Incra,
que justamente relembraram esse episódio e a luta
pela reforma agrária.
E continua a reportagem:
Este ano, se completam 17 anos do massacre
e 15 da criação do Assentamento 17 de Abril,
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que fez justiça ao que era reclamado. O Assentamento foi fundado quase dois anos depois
do massacre, quando o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) declarou
improdutiva a fazenda, condição necessária
para a sua expropriação. Cerca de 700 famílias
sobreviventes moram hoje no acampamento de
27 mil hectares da fazenda Macaxeira e lutam
para sobreviver sem empregos nem apoio para
tornarem suas áreas produtivas.
Ivagno Brito, filho de camponeses, tinha 13
anos quando testemunhou os fatos. Hoje, com
30, dedica-se à causa do MST. “Foi um desespero e uma loucura. Imagine muita gente
e fogo cruzado. A cena que mais me marcou
foi ver mulheres e crianças se escondendo
em uma pequena capela que hoje não existe
mais”, contou Brito à Inter Press, apontando
para o lugar exato do massacre na Curva do
S. “Não posso esquecer. Desmaiei, não encontrava meu pai e comecei a correr. Logo me vi
no meio do mato”, acrescentou.
Maria Zelzuita, de 48 anos, também foi parte
da tragédia: “Queriam que desocupássemos
a estrada, mas estávamos a pé. A forma que
a polícia encontrou foi atirar contra nós. O que
não esqueço são os gritos das pessoas e das
crianças, chamando por suas mães”, contou.
“Já havia gente morta sobre o asfalto, peguei a
mão de quatro crianças para salvá-las. Saí da
estrada, correndo para os arbustos. Carregamos inclusive uma criança baleada”, afirmou.
Zelzuita tem um lote de 25 hectares onde cultiva arroz, mandioca, milho e abóbora. Mas os
anos mostraram que não basta repartir terras,
se não forem fornecidos instrumentos e conhecimentos para desenvolver uma agricultura
sustentável. Ela trabalha em associação com
a aldeia dos assentados, ganha a vida como
ajudante de cozinha na escola local, estuda
e é mãe sozinha de três filhos. Em sua casa
tem água encanada e eletricidade.
“Me sinto feliz como assentada; tenho onde viver e criar meus filhos. Antes não tinha, e não
me vejo na cidade. Mas aqui não há trabalho
e muitos precisam partir para as cidades em
busca de sustento”, explicou Zelzuita à IPS.
Diante destas dificuldades, muitos assentados
pelo Incra venderam seus lotes e foram embora. A comercialização dos assentamentos
é um fenômeno frequente no Pará.
Aos 49 anos, “dona” Rosa Costa Miranda não
pensa em deixar o campo, mas, superada pelo
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esforço de cultivar uma horta em um solo tão
pobre, decidiu arrendar a área para criação
de gado. “Hoje tenho um lote e uma casa. Não
produzo quase nada porque sou sozinha, mas
alugo a terra. A vida no assentamento é difícil
porque não há trabalho. Tem gente endividada
com o banco sem ter como pagar”, contou à
Inter Press Service.
Dona Rosa nasceu no Maranhão, no extremo
nordeste. Aos 16 anos se mudou para o Pará
com o marido agricultor. Ela estava presente
na ocupação da fazenda, e no dia do massacre foi uma das mulheres que se esconderam
na pequena igreja. Há pouco tempo conseguiu
dinheiro para plantar cupuaçu. Mas o fogo que
seus vizinhos colocaram em uma área adjacente – prática frequente para limpar e fertilizar o terreno – fugiu ao controle e queimou
as plantas.
Apesar das dificuldades, “é melhor viver na
periferia do que nas cidades ou favelas. Quem
tem um pedaço de terra hoje está seguro. Não
penso em mudar. A rua é muito perigosa”,
afirmou dona Rosa. As expropriações de fazendas são lentas e podem demorar até uma
década. Para o assentamento 17 de Abril, a
expropriação foi obtida “dois anos depois (do
massacre) em razão do derramamento de sangue. Há acampamentos que estão esperando
há 12 anos e para eles a reforma agrária nunca
chega”, pontuou.
A Amazônia já não é o que era quando ela
veio do Nordeste. Para chegar ao 17 de Abril,
é preciso cruzar pequenas aldeias e zonas urbanas que crescem ao lado da estrada, como
Sororó, Eldorado dos Carajás e Curionópolis,
centros de grande circulação de caminhões
carregados de minérios.
Pela antiga estrada PA-150, hoje a estrada
federal asfaltada BR-155, se passa perto do
distrito industrial de Marabá, que conta com
12 siderúrgicas e grandes propriedades pecuárias, tudo em plena Amazônia. Dali se divisa
uma paisagem sem uma única árvore, apenas
pastagens. “Está mudando muito, por isso es-
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tamos morrendo de seca. Daqui a alguns anos
não haverá nem chuva, porque não há árvores”, lamentou dona Rosa.
Quero registrar que a Comissão Pastoral da Terra lançará, no dia 22 de abril, segunda-feira próxima,
a publicação Conflitos no Campo Brasil 2012, onde
narra que o número de casos de mortes cresceu de
29, em 2011, para 36 mortes, em conflitos no campo,
no ano passado.
A Região Amazônica concentra casos de assassinatos por conflitos agrários. Os números de violência no campo, em 2012, superaram os índices do ano
anterior. Um balanço preliminar da CPT mostrou que
36 pessoas morreram no ano passado em razão de
conflitos agrários...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... o que representa o aumento de 24% em relação a
2011, quando houve 29 casos.
Ressalta a CPT que a impunidade tem sido um
dos fatores que mais contribui para o aumento dos
números.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
“De 1985 até hoje, tivemos 1.566 mortes no campo.
Desses casos, apenas 72 foram a julgamento.”
Eu gostaria aqui, Srª Presidenta, de registrar o
balanço efetuado pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário, de 1994 a 2012, de assentamentos de trabalhadores rurais, que passaram de 2.226, em 1994; 2.410,
em 2002; 3.271, em 2012; num total geral de 132.119.
Então, peço a gentileza de transcrever aqui esses
dados sobre propriedade e posse...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ...dados do próprio Ministério do Desenvolvimento
Agrário e Reforma Agrária, bem como esta reportagem
da CPT, na íntegra, cujos dados eu mencionei.
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador Suplicy, na forma regimental, a solicitação de V. Exª será atendida, de publicação nos
Anais do Senado.
Convido para fazer uso da palavra o Senador João
Alberto, para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço inscrição pela
Liderança do Partido Verde.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do Partido
Verde, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB
– MA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Ana Amélia, hoje é um
dia de alegria para mim, Srªs e Srs. Senadores, a minha cidade querida, Bacabal, faz, nesta quarta-feira,
93 anos de emancipação política. Lá começa a minha
Pátria. Que data memorável! Conhecida por todos como
Princesa do Mearim e Capital do Médio Mearim, minha
Bacabal está num momento único ao longo desses
93 anos. Sob a administração do Prefeito Zé Alberto,
este Município alimenta a esperança de crescimento
acelerado nos próximos anos.
Bacabal fica, aproximadamente, a 245km de distância da capital São Luís. O Município leva esse nome
por causa da grande quantidade de palmeiras de bacaba ali existente nos primórdios de sua colonização.
Bacabal se destaca, na economia por uma indústria
florescente, por uma produção pujante de lenha, milho,
arroz, carvão vegetal, mandioca, babaçu, ocupando o
segundo lugar no Estado do Maranhão na produção de
feijão, de acordo com o IBGE. A cidade também ocupa
a 54ª posição no ranking dos PIBs, conforme o IBGE,
e a 53ª posição no ranking de geração de empregos
formais entre os 217 Municípios do Maranhão.
A história dos bacabalenses é marcada pela
constante busca pelo desenvolvimento econômico,
social e cultural. Muitas lutas foram travadas no campo ideológico e comportamental. O objetivo central
era o desenvolvimento e o bem-estar do povo dessa
comunidade. Hoje, Bacabal é o lugar para se investir,
é o lugar para se viver.
Somos hoje cerca de 107 mil habitantes. Bacabal
conta hoje com uma rede de atendimento à população como hospitais, pronto socorro municipal, bancos,
escolas públicas e particulares, emissoras de rádios
e TVs e Internet.
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Seu desenvolvimento tem beneficiado muito, não
apenas os moradores de lá, mas também os moradores das cidades vizinhas como São Luis Gonzaga, no
Maranhão; Lago Verde, Bom Lugar, Pio XII
�������������
e
���������
Satubinha, Vitorino Freire, Olho d´Água das Cunhãs, Altamira
do Maranhão, Brejo de Areia, São Mateus. Desenvolvimento este que implica a qualidade de vida da população, o bem-estar nas áreas da saúde, educação,
segurança, emprego e renda, esporte, lazer, cultura,
alimentação, saneamento etc.
Fazemos parte dessas conquistas e faremos
muito mais ainda, ao certo, com a administração do
novo prefeito Zé Alberto. Nós, juntamente com os Deputados Alberto Filho, Deputado Federal, Jura Filho e
Roberto Costa vamos fazer de tudo para que a gestão
de Zé Alberto possa tornar Bacabal uma cidade mais
alegre, segura, próspera, para que seu povo seja mais
forte e respeitado.
Sou hoje Senador da República, mas já fui Governador do Estado do Maranhão, Deputado Federal e
Estadual, no entanto, tenho muito orgulho de ter sido,
na minha vida política, Prefeito de Bacabal.
Então, senhoras e senhores, parabenizo a todos
os bacabalenses, seus vereadores e prefeito por estarem sempre lutando pelo desenvolvimento do Município,
destacando seu potencial, sua criatividade, sua história,
sua cultura e suas riquezas naturais. É um momento
importante: são 93 anos de vida, de independência,
de união da sociedade e de sucesso.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador João Alberto. A Mesa também cumprimenta a sua cidade Bacabal, no seu Estado, o Maranhão.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Casildo Maldaner como orador inscrito.
O próximo, pela Liderança, está inscrito o Senador Acir Gurgacz e, para uma comunicação inadiável,
o Senador Alvaro Dias.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Presidente, Senadora Ana Amélia, e
caros colegas, eu vou traçar algumas linhas sobre um
tema que considero deveras palpitante.
O Brasil exporta produtos de carnes, abate, tem
seus frigoríficos, tem os que dominam, os monopólios
e tem também os pequenos produtores que, muitas vezes, têm lá suas 10, 12 cabeças para abater e, no seu
Município, não há um abatedouro com as condições
higiênicas e de fiscalização condizentes para o exercício do seu direito de diversidade econômica. Eles não
são de produzir grandes lotes, de grandes rebanhos
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e aí ficam à mercê, muitas vezes, de atravessadores,
que chegam e compram por preços bem ínfimos. Isso
porque não há abatedouros próximos e sob a alegação
de que têm que transportar 100km, 150km, 200km até
encontrar um abatedouro que esteja em dia, que esteja
legalizado, que esteja com condições de fiscalização.
Isso acaba dando prejuízo, e a carne de lá tem de voltar, ou seja, causa transtornos. Então, a descentralização dessa organização, dessa fiscalização é muito
importante para que nós possamos atender a todos.
Por isso, o meu Estado, Santa Catarina, hoje
com orgulho ostenta, eu diria até com indisfarçada satisfação, um selo internacional de zona livre de febre
aftosa sem vacinação, condição que habilita nossos
produtores a exportar para os compradores mais exigentes, além de garantir a qualidade dos produtos ao
consumidor brasileiro. Ou seja, além de exportar com
uma fiscalização correta, exigente, também o faz para
os nossos consumidores do País.
Essa condição que Santa Catarina ostenta, detém é fruto de anos de esforços e disciplina de nossos produtores. Contudo, a parceria com o governo do
Estado, tanto na capacitação quanto na estruturação
fitossanitária, foi essencial para que essa meta alcançasse êxito.
Tais cuidados, no entanto, não estão restritos
exclusivamente à criação dos animais, mas também
ao abate. A revista IstoÉ traz, nesta semana, notícias sobre um quadro preocupante com relação aos
abatedouros brasileiros. É aqui que eu vou entrar na
questão. De acordo com o estudo apresentado, 30%
da carne consumida no País não passa por nenhuma
fiscalização. E, pior ainda, mais de dois terços desse
produto não fiscalizado têm origem em frigoríficos e
abatedouros devidamente legalizados.
O grande problema, além da atuação dos clandestinos, está na dificuldade de fiscalização, na dificuldade de fiscalização, repito. Inicialmente, a inspeção
era única e realizada pelo Governo Federal. Com a
intenção de agilizar os processos, ela foi descentralizada e distribuída entre União, Estados e Municípios.
O Decreto 7.889, de 23 de novembro de 1989,
estabelece as competências de cada órgão governamental no que diz respeito à fiscalização de abates
de animais, segundo o tipo de comercialização a ser
efetuada. Ele define que as Secretarias Municipais
de Agricultura deverão ser as responsáveis pela fiscalização do abatedouro no caso da comercialização
municipal; as Secretarias Estaduais, por sua vez, dos
Territórios e Distrito Federal serão as responsáveis no
caso de comercialização intermunicipal; e o Ministério
da Agricultura, o responsável no caso da comercialização interestadual ou internacional.
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Dos 1.390 frigoríficos cadastrados no País, 206
estão sob fiscalização federal, com padrões rígidos de
higiene e segurança alimentar. Outros 422 ficam sob a
responsabilidade da inspeção estadual e 762 sob os
cuidados dos Municípios.
Essa descentralização, apesar de benéfica para
agilização dos processos, trouxe uma excessiva liberalidade e permitiu um certo relaxamento da fiscalização
dos Municípios com menores condições de logística
e financeira para tanto. Até a contratação de médicos
veterinários torna-se um dificultador no processo. Essas são as alegações.
Não há, nessa questão, uma solução simples e
de rápida eficácia, mas a necessidade de uma política
consistente, integrada e de longo prazo. Ora, o simples
endurecimento na fiscalização, apesar de necessário,
pode causar o efeito colateral de excluir os pequenos
frigoríficos de sua atividade, deixando espaço unicamente para os grandes grupos. Centralizar a fiscalização nas mãos do Governo Federal também seria
um retrocesso.
A solução, ao nosso entender, passa por uma forte
parceria entre União, Estados e Municípios, que permita a capacitação de suas estruturas de fiscalização,
ao passo em que se unificam as regras e exigências
sanitárias, segundo padrões internacionais.
Com relação aos abatedouros cadastrados, estes devem ser objeto de uma campanha de educação
e enquadramento às demandas, acompanhada, por
exemplo, da abertura de linhas de crédito para aquisição de equipamentos e ampliação de suas estruturas.
O Brasil, nobre Presidente, caros colegas, caminha para ser um dos maiores produtores de carne do
mundo – como é na alimentação, como é em outras
partes relacionadas às necessidades das pessoas –,
seja ela de gado, aves, suínos, ovinos ou caprinos.
Esse protagonismo, tão benéfico e importante
para nosso desenvolvimento social e econômico, se
concretizará no esforço conjunto entre o Poder Público
e nossos empreendedores.
Por isso, nobre Presidente, caros colegas, é que
trago, nesta tarde, para reflexão essa questão sanitária,
principalmente em nossos abatedouros, porque nós
temos, nesses pequenos abatedouros, dificuldade em
fazer com que os profissionais consigam desempenhar
as suas tarefas, há mesmo dificuldade em conseguir
contratá-los. E, aí, eu faria até um apelo ao Ministério
da Agricultura para que encabece isso, para que procure harmonizar, dialogar com os Secretários Estaduais de Agricultura, com os Secretários Municipais de
Agricultura, promovendo uma sintonia...
(Soa a campainha.)

ABRIL 2013

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Já vou encerrar, Srª Presidente.
O Ministério poderia promover uma sintonia as
diferentes esferas de poder, a fim de prepará-las para
deixar em dia, porque, aí, os produtores, mesmo nas
regiões mais distantes, ainda que tenham poucas cabeças – 10, 15, 20, ou até menos, cinco, por exemplo
–, não fiquem nas mãos de atravessadores e tenham
de se reunir para deslocar 50 ou 100 cabeças, transportando esse gado por uma distância de 100, 200
quilômetros, até encontrar um abatedouro legalmente fiscalizado e poder comercializar essa carne. Eles
perdem; perde a comunidade; perde todo mundo, e
assim por diante.
Se nós descentralizarmos, isso vai dar o direito
aos pequenos produtores, também, de ter um bom produto, fiscalizado, com higiene, para consumo na sua
região ou, no caso de excesso, que tenham condições
de comercialização intermunicipal, dentro do Estado
ou, quiçá, destinado à exportação.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Esse é o caminho.
São as observações (Fora do microfone.) que
eu não poderia deixar de trazer, porque é uma coisa
que afeta não só o interior do meu Estado, em alguns
lugares, apesar de termos o selo de qualidade, que
ostentamos com orgulho – o selo de animal sem vacinação –, mas, também, para que, no Brasil inteiro,
essa iniciativa possa ser coroada de êxito.
Muito obrigado, Presidente, caros colegas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Casildo, o seu Estado é um exemplo
em matéria de sanidade agropecuária e, como disse,
é reconhecido pela Organização Internacional de Epizootias como zona livre de aftosa sem vacinação. E
foi uma excepcionalidade que essa instituição fez pelo
esforço que Santa Catarina fez na questão da proteção do seu rebanho, das suas aves, dos seus suínos,
do seu gado.
Na sexta-feira, falei, aqui, desta mesma tribuna,
Senador, da ocorrência de uma nova cepa do vírus
H7N9 – a chamada gripe aviária – na China, já com
avisos da Organização Mundial da Saúde.
Todo cuidado em sanidade animal e vegetal é
pouco. Nós temos, como diz V. Exª, de pedir ao Ministério da Agricultura que intensifique; que toda a verba
orçamentária seja aplicada, que não haja contingenciamento; que se façam novos concursos para prover
a defesa sanitária animal e vegetal com novos fiscais
federais agropecuários.
Da mesma forma, essa parceria da União com
Estados e Municípios, porque, não se dando apoio,
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acaba-se estimulando o abate clandestino, que é o
pior dos mundos: sonegação, problema de saúde e
desestímulo aos pequenos produtores.
Então, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, Senador.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, ontem, estivemos em audiência com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim
Barbosa, acompanhando uma comitiva de Senadores
e Deputados, entre eles, os Senadores Pedro Taques,
Sérgio Souza, Waldemir Moka, Jayme Campos, para
tratar, junto àquela Corte superior, de questões referentes aos conflitos fundiários envolvendo áreas indígenas em vários Estados brasileiros.
O objetivo foi pedir celeridade aos desdobramentos do julgamento da demarcação da reserva indígena
Raposa Serra do Sol, que, com embargos declaratórios não julgados ainda, afetam o julgamento de outros
conflitos em vários Estados brasileiros.
E o Presidente Joaquim Barbosa justificou que o
relator desse processo, Ministro Ayres Brito, deixou o
Supremo Tribunal Federal, em razão de sua aposentadoria, e não houve ainda a designação de seu substituto, não houve nomeação do novo Ministro.
O Presidente alega que, regimentalmente, não
pode designar novo relator a não ser em circunstâncias
de urgência absoluta. Portanto, aguarda a nomeação
do novo Ministro do Supremo Tribunal Federal para a
continuidade dos procedimentos. Espera-se que, em
15 ou 20 dias, quem sabe, possa a Presidência da
República nomear o novo Ministro.
Há conflitos que preocupam vários Estados. No
Paraná, o Município de Guairá tem enfrentado uma situação dramática com a invasão de áreas produtivas.
Há ameaça, inclusive, de que Guaranis, oriundos do
Paraguai, poderão também invadir áreas produtivas
em nosso Estado.
Esta é a razão da preocupação de parlamentares,
tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados,
nesta audiência com o Presidente Joaquim Barbosa.
E, ao final dessa audiência, levei ao Presidente o
apelo dos aposentados do Aerus, especialmente dos
ex-trabalhadores da Varig, do seu Estado, portanto,
Senadora Ana Amélia. V. Exª, que tem se preocupado
tanto com esta questão, há um cenário de injustiça,
um verdadeiro calvário vivido por trabalhadores que
se aposentaram e não tiveram, ainda, os seus direitos
assegurados, já que o Governo da União se recusa
a atendê-los nos seus reclamos, nos seus legítimos
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direitos, direitos adquiridos, ao longo do tempo. Descumprindo, inclusive, compromissos assumidos, o
Governo da União, reiteradamente, interpõe recursos,
para impedir que esses aposentados possam receber
o que a eles deve, do meu ponto de vista, a União.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Há
ações que devem ser julgadas no Supremo Tribunal
Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Levamos, pois, esse apelo dramático dos aposentados
ao Ministro Joaquim Barbosa, que conhece muito bem
o assunto e anunciou que pretende pautá-lo, o mais
brevemente possível, para que todas essas ações possam ser julgadas no Supremo Tribunal Federal.
Portanto, hoje, comparecemos à tribuna, para
transmitir esta mensagem de esperança a todos aqueles que já desesperançados se encontram, uma vez
que lutam, há tanto tempo para ver os seus direitos
assegurados. Há, agora, um compromisso de um homem de bem, de uma figura excepcional da República,
o Presidente do Supremo Tribunal Federal; uma figura que já se torna histórica, pelo seu comportamento,
pela sua postura de intransigência ética. E, portanto,
o anúncio que ele fez é a certeza de que...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, o anúncio feito por S. Exª, ontem, é a certeza que adquirimos, a partir de então, de que teremos,
brevemente, o julgamento de todas as ações que se
encontram no Supremo Tribunal Federal e que dizem
respeito ao direito adquirido dos aposentados do Aerus.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias, essa é uma notícia importante, porque, no dia 12, foram marcados os sete
anos da espera dramática e sofrida dos aposentados
pelo Fundo Aerus. Então, ao mesmo tempo em que o
cumprimento, queria dizer que só não estive presente,
da forma como V. Exª me convidou, porque estávamos
aqui, neste plenário, envolvidos com a votação do Estatuto da Juventude. E, como autora da emenda que
preservou e resguardou a cota de 40% de entradas
para estudantes que pagam meia entrada, eu precisava desse compromisso.
Portanto, eu gostaria de agradecer a V. Exª pelas
duas questões tratadas: o Fundo Aerus e a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, que
vai definir a forma como o Supremo Tribunal Federal
deve definir as regras para que a Funai proceda a es-
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sas demarcações, evitando a insegurança jurídica que
acontece hoje em vários Estados brasileiros.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores,
fico satisfeito que V. Exª, Senadora Ana Amélia, esteja presidindo esta sessão pela sensibilidade que tem
para alguns assuntos que nem sempre sensibilizam
cada um de nós e a opinião pública.
A opinião pública e nós, Senadores, finalmente
descobrimos, tivemos a sensibilidade para enfrentar
o assunto da corrupção, ainda de uma maneira muito
tímida, mas, pelo menos, descobrimos que esse assunto tem de ser tratado com severidade.
A Justiça, ainda mais do que nós, tomou a iniciativa de enfrentar o problema da corrupção visível,
de dinheiro público que vai para os bolsos de agentes
públicos, políticos ou funcionários.
Mas, Senadora Ana Amélia, o que não se tem
percebido é uma corrupção ainda mais dramática do
que a corrupção que rouba dinheiro. É uma corrupção que rouba o futuro, que se apropria, que destrói
e que corrompe o futuro. É o abandono das nossas
crianças, a corrupção do abandono da educação de
nossas crianças.
Não dar o atendimento educacional correto a uma
criança é roubar o futuro dela, da mesma maneira que
não lhe dar saúde. São esses os dois pontos. O resto
a gente pode dizer que é injusto, mas não é corrupto.
Contudo, não oferecer a uma criança, ao nascer,
o atendimento à saúde que ela precisa é uma corrupção em relação ao futuro dela.
E não oferecer os serviços educacionais de que
ela precisa para o seu segundo nascimento, que é o
nascimento pela educação, é uma corrupção.
Há três maneiras, Senadora Ana Amélia, Srªs e
Srs. Senadores, de vermos essa corrupção.
Há uma corrupção por conivência nossa aqui.
Nós não temos a caneta para assinar para aonde vai
o dinheiro; nós não temos o poder de definir o que
fazer. Ao contrário até. Cada vez temos menos poder
para decidir as ações de um Governo em benefício de
setores, inclusive daqueles setores que corrompem,
roubam o futuro das crianças.
A outra corrupção é a corrupção por omissão, a
corrupção feita por governos que, no lugar de realizar
aquilo que é preciso fazer para que as crianças tenham
seu futuro, não apenas são coniventes, se omitem e
deixam que o futuro evapore, porque as crianças não
entraram na escola na data certa, ou porque entraram
numa coisa chamada escola, mas que, de fato, não é
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escola. Isso é corrupção, Senador Casildo! É corrupção! É roubo do futuro!
Mas há outra, que quero deixar claro aqui e que
foi cometida hoje, Senador Alvaro. É uma corrupção
por ação. Corrupção, roubando o futuro por ação. Aconteceu, na Câmara dos Deputados. Hoje, a Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
teve a chance, Senador Alvaro, de votar um projeto
que passou por aqui. Passou por diversas comissões
na Câmara e, na última comissão, a de Constituição e
Justiça, um projeto de lei que dizia que, para receber o
Bolsa Família, os pais ou os responsáveis pela criança devem ir à escola pelo menos uma vez por ano, a
Câmara votou contra, por pressão do Governo. Mas
com voto, inclusive, de pessoas que se consideram da
oposição e pessoas que dizem defender os direitos
humanos – e que, em algum momento, eu vou citar os
nomes aqui, não hoje. Votou contra, por pressão, especialmente da Ministra da ação Social, a Srª Campello.
Eu considero isso, Senador Alvaro, uma corrupção. Tomar ação para que os pais não sejam levados a
comparecer à escola dos filhos, isso é uma corrupção,
é um roubo do futuro das crianças.
Porque educação é escola e família. Nós temos
que fazer com essas famílias se envolvam, e essas
famílias recebem um salário, por pequenininho que
seja, porque, por mim, seria um salário maior – e eu
pagava, quando fui Governador e criei o Bolsa Escola,
um salário mínimo inteiro, um salário mínimo inteiro – é
pequenininho, mas essas famílias têm que olhar que
os filhos existem. Não podem usar os filhos apenas
como a isca para receberem a bolsa. Têm que usar o
filho como caminho para que as crianças fiquem independentes.
Amanhã, Senadora, por coincidência, fará 18
anos que, eu, pessoalmente, entreguei a primeira bolsa escola da história, aqui na cidade do Paranoá, no
Distrito Federal – 18 anos. Depois disso, o Presidente
Fernando Henrique levou para o Brasil com 4 milhões;
o Presidente Lula expandiu isso para 10 milhões ou
12 milhões; a Presidenta Dilma expandiu ainda mais.
Sabe o que acontece? Quanto a essa família, que faz
18 anos que recebeu e muitas outras, é bem provável
que os filhos daquelas famílias, hoje, sejam pais recebendo bolsa família, o que mostra o fracasso de um
projeto que eu criei, mas que, no meio do caminho, foi
desvirtuado porque abandonou-se a palavra escola;
ficou-se apenas com a palavra família, e não só pela
palavra, mas também pela escola em si, e aí, a bolsa
família fica eterna, permanente.
Isso é uma corrupção; corrupção que rouba futuro. Não é só dinheiro que se rouba; se rouba futuro
também quando as medidas necessárias para proteger
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as crianças e lhes dar educação não são tomadas, e
mais grave ainda, são impedidas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Cristovam, como o senhor está falando
de educação, estamos recebendo a visita de alunos do
ensino fundamental do Sesi do Gama, daqui do Distrito Federal – seus admiradores, certamente, porque
o senhor é um Senador do Distrito Federal, ex– reitor,
ex-governador do Distrito Federal. Há tudo a ver como
tema que V. Exª está abordando.
Desculpe pela interrupção, mas achei por bem
para saudar os nossos jovens visitantes. Boa sorte.
Obrigada. Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Muito obrigado, Srª Presidenta, eu retomo dizendo
que isso é corrupção e por ação. Não foi por omissão
dessa vez, por ação, impedindo um gesto pequenininho ainda, mas que ajudaria a – o que chamam por aí
– criar a porta de saída da necessidade da bolsa. Eu
nem gosto de chamar de porta de saída; é ascensão.
Nós precisamos começar a ter governos que queiram
abolir a necessidade de bolsa; governos que assegurem que, enquanto uma família precisar vai receber
bolsa, mas que em cinco, dez, vinte, trinta anos nenhuma vai precisar disso, nenhuma vai ter que votar
porque o Presidente dá bolsa família. E a gente sabe
que hoje existe isso.
Quando é que vamos ter aqui alguém que queria
se comprometer a abolir a necessidade de bolsa? E
o caminho, qual é? É a escola. E a escola, como é? É
com as famílias comparecendo ali.
Eu fui à Ministra, não vou a ministro, mas fui a
essa Ministra faz alguns meses para tentar convencê-la de deixar aprovar esse projeto. E os argumentos
são de que os pobres não sabem conversar com os
professores.
Outro argumento é de que os pais moram longe.
Então é a escola que está longe, nunca uma família
mora longe da escola; é a escola que não está feita no
lugar certo. No Brasil, considera-se como argumento
para os pais não irem à escola o fato de que os pais
estão longe da escola. Ministra, é a escola que o seu
Governo faz que está longe da família!
Depois, que as famílias trabalham. Consigam licenças para que eles compareçam; façam reuniões à
noite; façam no sábado, no domingo, mas não podemos ter a ideia de que o Bolsa Família é para sempre,
porque isso é prova de fracasso.
Eu fico horrorizado quando vejo o Governo comemorando o aumento no número de Bolsas Famílias.
Eu queria ver um governo que fizesse uma festa dizendo que já não é mais necessário Bolsa Família no
Brasil. E o caminho não é pelos adultos, é pelas crian-
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ças. São as crianças que vão abolir a necessidade de
bolsa quando essas crianças forem adultas. Mas para
que essas crianças façam isso, ascendam, é preciso
que os seus pais hoje participem da educação ao lado
dos professores, ao lado da escola. E o Governo Dilma
está impedindo isso.
Eu vou repetir: não é que está sendo omissa, ou
o Governo omisso, impediu hoje na Câmara dos Deputados que fosse aprovado o projeto que leva os pais do
Bolsa Família para as escolas. Isso é uma corrupção! É
um roubo de futuro das crianças do Brasil, sobretudo,
das crianças pobres, porque os pais das crianças de
classe média e alta comparecem E recebem do Imposto de Renda mais dinheiro do que o Bolsa Família.
Mas comparecem, atendem, vão lá. Temos que fazer
com que os pais pobres, que não foram à escola, que
têm medo da escola, que eles percebam que a escola
é deles, para eles, por meio de seus filhos.
Eu confesso que já tive muitas frustrações, Senador Alvaro, Casildo, com o atual Governo, em que eu
votei; mas hoje foi uma das maiores frustrações. Quando eu vi essa ação, pressionando os Parlamentares,
colocando na comissão parlamentares que nunca vão,
e todos votando em bloco para impedir esse projeto...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Concede-me um aparte, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Concedo, Senador Casildo.
E fico triste que alguns Parlamentares do chamado bloco de oposição, do bloco de direitos humanos
tenham votado contra isso. É prova do desprezo que
muitos nesta Casa têm para com os pobres, para com
os necessitados, que vêem cada um deles apenas
como objeto da generosidade do Bolsa Família e não
como seres humanos para ascenderem, com o futuro
que nós roubamos dos seus filhos.
Eu passo a palavra ao Senador Casildo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu quero cumprimentá-lo pela preocupação e pela
maneira como V. Exª coloca as questões. Eu até – e
é tão comum – vi, há algumas semanas, um debate
seu sobre o Bolsa Família e chamou-me a atenção.
Quando o Governo conseguiu expandir mais o Bolsa
Família para o Brasil afora, o que era para vibrar, V. Exª
lamentou; e disse que não é para vibrar. Até aí eu andava meio não consciente disso. E começou a despertar
que quanto mais aumenta o Bolsa Família é que temos
mais pobreza, quer dizer, que tem de aumentar... Se
for para diminuir o Bolsa Família, quer dizer, que deu
para colocar no mercado de trabalho, deu resultado, e
não precisamos dar tanto assistencialismo, é que podemos comemorar. Isso me chama a atenção. A outra
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questão que chama atenção – veja V. Exª – é que estamos cansados de ouvir: “Porque superfaturou... Não
sei o quê... Aquilo... Uma escola valia 500, foi feita por
600. Houve faturamento nisso, infraestrutura.” E V. Exª
veio dizer que isso é um roubo; V. Exª veio dizer que,
na questão da educação, na questão disso e daquilo,
é roubo; na questão de não privilegiarem as crianças
lá, foi um roubo; e, às vezes, não por omissão, mas por
atuação, como no caso, agora, da decisão na Câmara
dos Deputados. O Governo orientar nesse sentido é
por atuação, não é pecar por omissão; não é roubar
por omissão, mas é por se expor, é por concordar. E
V. Exª taxa, chamando a atenção do Brasil, quando
diz: “Isso é um roubo!” É um roubo dos inocentes, é
um roubo da educação; é roubar o direito de saber se
autodefender na vida, mais tarde. Quer dizer, a maneira como V. Exª coloca é que começa a despertar o
Brasil. Até eu começo agora – nessa altura da minha
vida – a ver como a gente aprende, no dia a dia, com
V. Exª. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador Casildo.
Eu passo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Rapidamente, Senador Cristovam. É para cumprimentá-lo e
me associar à indignação de V. Exª, que, certamente,
é de todos os brasileiros de bem. Trata-se de roubar
cidadania. Nós lamentamos profundamente e consideramos muito grave a justificativa: a escola está longe.
Se a escola está longe é porque quem governa não
cumpre o seu dever, não cumpre a sua missão. A escola
é um direito do cidadão. Se ela está distante, é porque
o Governo está distante das expectativas populares, e
essa passividade do Governo diante desse fato, confessando essa omissão, exige condenação. Eu estive, no
final da semana passada, em uma localidade onde se
construiu um conjunto habitacional, com mais de 1.200
pessoas vivendo, sem escola. A escola mais próxima
estava a 6km de distância. Portanto, é uma omissão
de quem governa, é um descaso com o futuro, é um
descaso com o exercício da cidadania, que deve ser
proporcionado a todos os cidadãos brasileiros. V. Exa
tem razão nesse protesto. A sua indignação se justifica.
A causa que defende é a causa do Brasil, e V. Exa está
de parabéns, porque foi realmente um dos pioneiros
do bolsa escola. V. Exa tem um papel preponderante
na história do que se chama hoje de Bolsa Família, e
que deveria se chamar, isso sim, bolsa escola, bolsa
educação, enfim, com a presença das crianças onde
elas devem estar: nas escolas.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador Alvaro.
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Passo a palavra, se a Presidenta permitir, ao
Senador Acir.
(Soa a campainha.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador
Cristovam, nós do PDT sabemos do seu compromisso
com a educação, e sabemos muito bem que o senhor
tem uma visão muito apurada do que é que nós precisamos fazer para ajudar as nossas crianças. Nós
entendemos que a participação dos pais na vida dos
seus filhos na escola é de fundamental importância.
Portanto, esse projeto de que os pais deveriam estar
indo à escola pelo menos uma vez por mês, para dar o
acompanhamento dos seus filhos, para ajudar na educação dos seus filhos, é de fundamental importância.
E para isso nós precisamos ter metas e planejamento,
para que um dia nós possamos ter um Brasil, se não
sem Bolsa Família, com um mínimo necessário de
Bolsas Famílias para a população brasileira. Isso quer
dizer que nós teremos um Brasil desenvolvido, com...
(Interrupção do som.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Muito
obrigado, Sra Presidente.
Isso quer dizer que nós teremos um Brasil mais
desenvolvido, com uma população desenvolvida também, com uma capacidade melhor de entendimento e uma satisfação maior das pessoas em ter esse
acompanhamento dos seus filhos na escola. Portanto,
solidarizo-me com V. Exª com relação a essa questão
do Bolsa Família, do Bolsa Escola, como querem que
sejam chamadas as bolsas que se colocam à disposição da nossa população. Nós temos que ter um planejamento para ir diminuindo essas bolsas famílias.
Nós precisamos, realmente, fazer com que a população tenha condições de conseguir a melhoria na sua
qualidade de vida pelas suas próprias pernas. Cabe
ao Governo induzir, orientar, dar o primeiro passo,
mas tem que haver uma boa vontade da população...
(Soa a campainha.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – ... para
que eles possam conseguir atingir essa boa qualidade
de vida, que V. Exª coloca aqui com muita propriedade.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu quero concluir – Senadora, um minuto mais
– apenas dizendo, em primeiro lugar, em relação ao
Senador Acir, que, neste momento, eu lamento que o
meu Partido faça parte deste Governo com um Ministro. Fico triste. Não merece.
Segundo, eu quero dizer que, quando eu defendo
que um dia haja redução do número... E eu faço questão de dizer: enquanto um brasileiro precisar de Bolsa
Família, tem que receber. Mas isso não merece come-
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moração. Merecerá comemoração quando ninguém
precisar. Eu tenho autoridade para dizer isso, porque
eu inventei esse conceito, intelectualmente, como professor da universidade. Eu divulguei pelo Brasil.
O prefeito de Campinas, naquela época – eu era
professor –, agarrou a ideia, levou-me lá, prestigiou-me. Eu fui eleito dois anos depois. O tempo que ele
levou para implantar foi o mesmo que eu levei aqui em
poucos meses. Amanhã, 18 de abril, comemoramos
18 anos que começamos esse programa, junto, mais
ou menos, do ponto de vista físico, com Campinas.
Hoje ele está em muitos países, mas, nos outros
países, está começando a dar resultado, porque casaram educação e bolsa. No Marrocos, o nome Bolsa
Escola, que eles traduziram, é uma palavra em árabe
– portanto, eu não vou citar, não consigo dizer nem
pronunciar –, Senador Paulo...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... que quer dizer “abrindo a porta”. É assim que
se chama Bolsa Escola lá, um nome bonito e que diz
o que é.
Eu lamento muito que nós estejamos convivendo
com corruptos que roubam o futuro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Senador Cristovam, é até dispensável fazer qualquer
comentário depois dos apartes recebidos por V. Exª,
mas apenas como uma homenagem à sua dedicação
sacerdotal, como referi outro dia, à questão educacional
e a esse projeto tão revolucionário. Não há educação
sem a participação dos pais. Eu tenho a convicção
disso, Senador Cristovam, e partilho inteiramente da
sua avaliação sobre a relevância dos pais na escola.
Sem isso, o resultado não será absolutamente positivo.
Cumprimento-o, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança partidária, o Senador Acir Gurgacz.
Os próximos oradores inscritos são o Senador
Alfredo Nascimento e o Senador Paulo Davim, pela
Liderança dos seus respectivos partidos. O Senador
Valdir Raupp está inscrito para falar em comunicação
inadiável.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nossos amigos que nos assistem pela
TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado.
Nessa última segunda-feira, fiz uma visita e uma
palestra para os estudantes da Escola Estadual João
Bento da Costa, na zona sul de Porto Velho, sobre um
dos mais graves problemas sociais de nosso tempo,
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que são o uso e o tráfico de drogas, suas causas e
suas consequências.
Esse problema é tão grave e está tão arraigado
em nossa sociedade que podemos dizer que enfrentamos uma epidemia das drogas, um problema social
que também é uma questão de saúde pública.
Ao conversar com as crianças, jovens e adolescentes, eu tive reafirmada a minha convicção de que
a família e a escola precisam ser resgatadas como os
alicerces para o desenvolvimento saudável de nossas
crianças, de nossa sociedade e da Nação brasileira.
Esse é um problema que tem que ser enfrentado
com mais diálogo entre pais e filhos, com o respeito
mútuo no ambiente familiar, com responsabilidades
definidas para cada idade e com uma escola com
educação em tempo integral, com mais opções de
aprendizagem, de desenvolvimento cultural, de lazer,
de esportes e de convivência comunitária.
Nessas palestras que desenvolvemos desde
2010, temos o apoio de especialistas e de voluntários,
como o nosso companheiro Dalton di Franco, jornalista
e Vice-Prefeito de Porto Velho, que conhece bem essa
problemática. Temos o apoio do Conselho Estadual
de Entorpecentes de Rondônia e de seu Presidente,
o Neirival Pedraça, bem como de professores e de
profissionais ligados aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além de pais e lideranças comunitárias
de todo o Estado de Rondônia.
Trabalhamos basicamente na prevenção ao uso
das drogas, reforçando informações que já são trabalhadas pelos professores, alertamos os estudantes
sobre as formas de evitar o contato com as drogas,
como dizer não para as drogas.
Alertamos os estudantes para que não caiam nas
ciladas armadas pelos traficantes, nas falsas ilusões
apregoadas pela apologia ao uso da maconha; no encantamento das campanhas publicitárias de bebidas
alcoólicas e no merchandaising da indústria do cigarro.
Alertamos os jovens de que a droga não é o melhor caminho de fuga para problemas sociais, para o
desamparo no lar ou para os problemas estruturais na
família e na sociedade bem como apontamos os melhores caminhos para uma vida saudável.
O público alvo preferencial de nossas palestras
tem sido os estudantes do ensino fundamental e do
ensino médio: crianças e adolescentes com idade
entre 7 e 17 anos que estão em diferentes fases da
formação, mas que todas, de modo geral e de forma
diferenciada, sofrem o assédio das drogas e estão sujeitas a essa epidemia.
Digo que essas criança estão expostas às drogas
de forma�������������������������������������������
diferenciada
������������������������������������������
porque assim é a nossa sociedade. Pois hoje, o menor abandonado, a criança de

ABRIL 2013

Abril de 2013

rua, as crianças das periferias e de famílias carentes
estão tão expostas às drogas quanto as crianças e
adolescentes da classe média e de todas as camadas
de nossa sociedade.
A questão fundamental de nossa campanha é levar informações para essas crianças e adolescentes,
para que eles possam ampliar a consciência sobre o
problema e ter convicção para dizer não às drogas.
Evidentemente, essa ação precisa do apoio de
outras políticas públicas...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...das
áreas da educação, da saúde, da segurança pública,
da assistência social, da geração de emprego, mas as
informações que passamos de forma educativa são
fundamentais para que o jovem possa desenvolver
sua autonomia e não deixar se influenciar para o uso
destas substâncias que irão alterar seu estado físico,
psíquico e comportamental, ao ponto de atentarem
contra a própria vida e contra a vida de seu semelhante.
Os adolescentes precisam saber que o uso de
drogas leva à dependência física e química; que altera
o comportamento, destrói o caráter e afeta de forma
perversa a personalidade dos indivíduos, ao ponto
de os levarem à prática de crimes hediondos, como
o cometido no último dia 9 do corrente, por um jovem
prestes a completar 18 anos, que matou o estudante paulista Vitor Hugo Deppman, de 19 anos, quando
entrava no portão do prédio onde morava, no bairro
Belém, na Zona Leste de São Paulo.
O assassino, que completou 18 anos na última
sexta-feira, dia 12, cometeu o crime ainda sob a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente, do atual
Código Penal e da Constituição, que definem a maioridade penal de 18 anos e o regime diferenciado de punição. Sob a proteção do ECA, eles deverão pegar no
máximo 3 anos de reclusão no regime socioeducativo.
Não podemos afirmar com certeza se o jovem que
matou era usuário de drogas, se estava sob o efeito
de drogas ou se roubou o celular do estudante para
comprar drogas, pois as atuais normas legais proíbem
a divulgação de seu nome, de seus antecedentes criminais, de sua ficha policial, e até mesmo de fazermos
essas suposições. Mesmo assim, foi divulgado que
o rapaz já tinha sido preso outras vezes, por roubo...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
e que teria sido solto justamente por ser menor, tendo
cumprido pena socioeducativa.
Caso semelhante ocorreu neste fim de semana,
em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde um
adolescente de 17 anos é o principal suspeito de ter
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matado o estudante universitário Itamar Ferreira Souza, de 27 anos, no sábado, 13 de abril.
Srª Presidente, independentemente de esses
menores serem usuários de drogas, o alerta que trago
para este Plenário e para a sociedade brasileira é o
seguinte: até que ponto jovens como esse rapaz que
matou Vitor Hugo, jovens com a idade desse rapaz que
matou Itamar Ferreita, ambos com 17 anos, podem alegar que não possuem plena consciência de seus atos?
Hoje, mais do que nunca, esses jovens e adolescentes possuem informações suficientes para discernir...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Pesquisas científicas comprovam que jovens de 16 e 17 anos
possuem maturidade biológica, psicológica e social
para fazer suas escolhas.
As pesquisas, no campo das ciências psíquicas,
sociais e da Medicina, asseguram-nos que, aos 16
anos, os jovens sabem o que fazem e possuem plena
consciência do que é certo ou errado.
Esse posicionamento também é sustentado por
juristas e especialistas do Direito, como o renomado
juiz desembargador Alyrio Cavallieri, que faleceu no
final do ano passado, aos 91 anos, e que, em sua obra
Falhas do Estatuto da Criança e do Adolescente, reforça sua convicção de que, a partir da tenra idade,
os menores sabem o que fazem e, ao mesmo tempo,
alerta a sociedade para a necessidade de redução da
imputabilidade penal para 16 anos.
Portanto, o alerta que faço é o de que devemos
repensar a maioridade penal no Brasil e a imputabilidade de jovens com menos de 18 anos.
Nesse sentido, apresentamos em 2011 a Proposta de Emenda Constitucional nº 74, que altera a
imputabilidade penal para 16 anos para os casos de
cometimento de crimes de homicídio doloso e roubo
seguido de morte.
Creio que essa medida é necessária para que
haja a intimidação da prática desses crimes por menores de idade...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
...quando esses já possuem pleno discernimento dos
seus atos, Srª Presidenta.
Peço para que seja incluído todo o meu pronunciamento pelo passar da hora, Presidenta, mas
entendo que esse é um tema da maior importância.
Está na hora de nós debatermos esse tema e trazer a
maioridade para 16 anos para que os jovens possam
e devam responder pelos seus atos.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ACIR GURGACZ
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nesta segunda-feira realizei uma palestra para os estudantes da Escola Estadual João
Bento da Costa, na Zona Sul de Porto Velho, /sobre
um dos mais graves problemas sociais de nosso tempo, que são o uso e o tráfico de drogas, suas causas
e consequências.
Este problema é tão grave e está tão arraigado
em nossa sociedade que podemos dizer que enfrentamos uma epidemia das drogas. Um problema social
que também é uma questão de saúde pública.
Ao conversar com estas crianças, jovens e adolescentes, eu tive reafirmada a minha convicção de que
a família e a escola precisam ser resgatadas como os
alicerces para o desenvolvimento saudável de nossas
crianças, de nossa sociedade e da nação brasileira.
Este é um problema que tem que ser enfrentado
com mais diálogo entre pais e filhos, com o respeito
mútuo no ambiente familiar, com responsabilidades
definidas para cada idade e com uma escola com
educação em tempo integral, com mais opções de
aprendizagem, de desenvolvimento cognitivo, cultural,
de lazer, de esportes e de convivência comunitária.
Nestas palestras que desenvolvemos desde 2010,
temos o apoio de especialistas e de voluntários, como
o nosso companheiro Dalton di Franco, jornalista e
vice-prefeito de Porto Velho, que conhece bem essa
problemática. Temos o apoio do Conselho Estadual de
Entorpecentes de Rondônia, e de seu presidente, o
Neirival Pedraça, bem como de professores e de profissionais ligados aos Centros de Atenção Psicossocial,
os CAPS, além de pais e lideranças comunitárias de
todo o Estado de Rondônia.
Trabalhamos basicamente na prevenção ao uso
das drogas, reforçando informações que já são trabalhadas pelos professores, alertamos os estudantes
sobre as formas de como evitar o contato com as drogas, como DIZER NÃO para as drogas.
Alertamos os estudantes para que não caiam nas
ciladas armadas pelos traficantes, nas falsas ilusões
apregoadas pela apologia ao uso da maconha; no encantamento das campanhas publicitárias de bebidas
alcoólicas e no merchandaising da indústria do cigarro.
Alertamos os jovens de que a droga não é o melhor caminho de fuga para problemas sociais, para o
desamparo no lar ou para os problemas estruturais
na família e na sociedade. Bem como apontamos os
melhores caminhos para uma vida saudável.
O público alvo preferencial de nossas palestras
tem sido os estudantes do ensino fundamental e do
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ensino médio: são crianças e adolescentes com idade
entre 7 e 17 anos que estão em diferentes fases da
formação, mas que todas, de modo geral e de forma
diferenciada, sofrem o assédio das drogas e estão sujeitas a essa epidemia.
Digo que estas criança estão expostas às drogas
de forma diferenciada porque assim é a nossa sociedade. Pois hoje, o menor abandonado, a criança de rua,
as crianças das periferias e de famílias carentes estão
tão expostas a este problema das drogas quanto as
crianças e adolescentes da classe média e de todas
as camadas de nossa sociedade.
A questão fundamental de nossa campanha é levar informações para essas crianças e adolescentes,
para que eles possam ampliar a consciência sobre o
problema e ter convicção para dizer não às drogas.
Evidente que essa ação precisa do apoio de
outras políticas públicas das áreas da educação, da
saúde, da segurança pública, da assistência social, da
geração de emprego, mas as informações que passamos de forma educativa são fundamentais para que o
jovem possa desenvolver sua autonomia e não deixar
se influenciar para o uso destas substâncias que irão
alterar seu estado físico, psíquico e comportamental,
ao ponto de atentarem contra a própria vida e contra
a vida de seu semelhante.
Os adolescentes precisam saber que o uso de
drogas leva à dependência física e química; que altera
o comportamento, destrói o caráter e afeta de forma
perversa a personalidade dos indivíduos, ao ponto
de os levarem a prática de crimes hediondos. Como
o cometido no último dia 9 do corrente, por um jovem
prestes a completar 18 anos, que matou o estudante
paulista Vitor Hugo Deppman, de 19 anos, quando este
entrava no portão do prédio onde morava, no bairro
Belém, na Zona Leste de São Paulo.
O assassino, que completou 18 anos na última
sexta-feira, dia 12, cometeu o crime ainda sobre a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), do
atual Código Penal e da Constituição, que definem a
maioridade penal de 18 anos e o regime diferenciado de
punição. Sob a proteção do ECA, eles deverão pegar no
máximo 3 anos de reclusão no regime socioeducativo.
Não podemos afirmar com certeza se o jovem
que matou Vitor Hugo era usuários de drogas, se estava sob o efeito de drogas ou se roubou o celular do
estudante para comprar drogas, pois as atuais normas
legais proíbem a divulgação de seu nome, de seus antecedentes criminais, de sua ficha policial, e até mesmo
de fazermos estas suposições. Mesmo assim, foi divulgado que este rapaz já tinha sido preso outras duas
vezes, por roubo, e que teria sido solto justamente por
ser de menor, tendo cumprido pena socioeducativa.
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Caso semelhante ocorreu neste fim de semana,
em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde um
adolescente de 17 anos é o principal suspeito de ter
matado o estudante universitário Itamar Ferreira Souza, de 27 anos, no sábado, 13 de abril.
Sr. presidente, independente destes menores
serem usuários de drogas ou não, o aleita que trago
para este plenário e para a sociedade brasileira, é o
seguinte: até que ponto jovens como este rapaz que
matou Vitor Hugo; jovens com a idade deste rapaz que
matou Itamar Ferreita, ambos com 17 anos, podem alegar que não possuem plena consciência de seus atos.
Hoje, mais do que nunca, estes jovens e adolescentes possuem informações suficientes para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal.
Pesquisas científicas comprovam que jovens de 16 e
17 anos possuem maturidade biológica, psicológica e
social para fazer suas escolhas.
As pesquisas no campo das ciências psíquicas,
sociais e da medicina, nos asseguram que aos 16
anos os jovens sabem o que fazem e possuem plena
consciência do que é certo ou errado.
Este posicionamento também é sustentado por
juristas e especialistas do Direito, como o renomado
juiz desembargador Alyrio Cavallieri, que faleceu no
final do ano passado, aos 91 anos, e que em sua obra
‘Falhas do Estatuto da Criança e do Adolescente’, reforça sua convicção de que a partir da tenra idade,
os menores sabem o que fazem, e ao mesmo tempo
alerta a sociedade para a necessidade de redução da
imputabilidade penal para 16 anos.
Portanto, Sr. Presidente, o alerta que faço é o de
que devemos repensar a maioridade penal no Brasil
e a imputabilidade de jovens com menos de 18 anos.
Neste sentido, apresentamos, em 2011, uma Proposta de Emenda à Constituição, a PEC de número
74, que altera a imputabilidade penal para 16 anos,
para os casos de cometimento de crimes de homicídio doloso e roubo seguido de morte. Creio que esta
medida é necessária para que haja a intimidação da
prática desses crimes por menores de idade, quando
estes já possuem pleno discernimento dos seus atos.
Observa-se atualmente no Brasil um pavor social
em torno da crescente criminalidade praticada por menores. Por outro lado, os adolescentes praticantes de
infrações graves não têm sido punidos adequadamente.
Entretanto, para que esses crimes não fiquem
impunes, e para que a impunidade não estimule a violência entre os adolescentes, é que defendo a redução
da maioridade penal para 16 anos e mais rigidez nas
penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O aumento no tempo de internação dos ado-
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lescentes infratores punidos com pena de reclusão é
uma necessidade urgente e um clamor social.
Saliento que a nossa Proposta de Emenda à
Constituição não reduz a maioridade penal em sua
totalidade, mas somente para os casos de homicídio
doloso e roubo seguido de morte, que são crimes hediondos contra a vida humana. Nosso objetivo é coibir estes crimes, para os quais os maiores de 15 anos
seriam considerados imputáveis, ou seja, sofreriam as
mesmas penas reservadas aos que atingem a maioridade penal. Por outro lado, manteríamos asseguradas
as conquistas e avanços consagrados do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Além disso, é preciso atacar as causas da violência, como as a desigualdades sociais, o desemprego,
a miséria, a desagregação familiar e social. Somente
com esse conjunto de medidas é que vamos combater
com efetividade o uso e o tráfico de drogas e a violência entre os menores.
Diante disso, Sr. Presidente, sugiro que a Mesa
Diretora do Senado Federal nomeie uma Comissão
Especial para tratar deste tema. Uma comissão que
reunirá todas as proposições em tramitação sobre o
tema, e que no prazo de 30 dias apresentará uma proposta de apreciação e votação do Congresso Nacional.
Uma proposta na linha de nossa PEC, que contemple
por fim um texto adequado, que atenda ao clamor da
sociedade e as mudanças sociais em curso.
O Congresso Nacional precisa dar uma resposta urgente para a sociedade. Os brasileiros querem
tratamento mais rigoroso para os menores culpados
pela prática de crimes, como apontam diversas pesquisas de opinião.
Uma pesquisa do DataSenado, divulgada no final
do ano passado, sobre segurança pública, apontou que
87% dos entrevistados concordam com a tese de que
o menor de idade que comete crimes deve ser punido
como adulto. 11% disseram discordar e 2% não souberam responder.
Uma outra pesquisa feita pelo Ibope e divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
também no final do ano passado, mostra que 75%
dos entrevistados são totalmente a favor da redução
da maioridade penal. Ou seja, ao menos quatro entre
cinco brasileiros concordam com a redução da maioridade penal para 16 anos.
Portanto, Sr. Presidente, precisamos dar uma
resposta urgente para a população. Essa definição
precisa ser assumida por nós, legisladores, eleitos
pelo povo para esta finalidade. O Congresso Nacional precisa assumir essa responsabilidade, colocar o
tema em debate e promover as revisões necessárias
na legislação.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito obrigado pela atenção.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz. Esse é
o tema do momento. Uma pesquisa divulgada hoje
pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra que 93% da
população ouvida é favorável à alteração na idade da
imputabilidade sobre a prática de crimes, como referiu
V. Exª. Cumprimentos pela abordagem.
Quero saber se V. Exª quer que seja publicado na
íntegra o seu pronunciamento. Na forma regimental, V.
Exª será atendido.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora inscrita, a Senadora Vanessa Grazziotin. O próximo
orador inscrito é o Senador Valdir Raupp, para uma
comunicação inadiável, e, em seguida, o Senador Ivo
Cassol, em permuta com o Senador Luiz Henrique.
Na sequência do Senador Cassol, o Senador Alfredo
Nascimento, se estiver no plenário, ou o Senador Paulo Davim, pela Liderança do seu respectivo Partido.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora
Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras.
Srª Presidenta, eu acabo de vir do STJ – Superior Tribunal de Justiça –, onde está pautada, na Corte
Especial, a votação de um recurso do Governo do Estado do Amazonas que solicita suspensão de liminar
e de sentença em relação a um processo cujas partes
são o Governo do Estado do Amazonas e a Petrobras.
Esse processo decorre de um questionamento feito
já há muitos anos pelo Estado do Amazonas, no que
diz respeito ao recolhimento, por parte da Petrobras,
de ICMS.
V. Exª, assim como todos aqui, sabe que o Estado
do Amazonas é um grande produtor de petróleo, mas
principalmente de gás natural, sendo que a maior reserva de gás natural do Brasil em terra está no Estado
do Amazonas. E a Petrobras utiliza, vende e transforma
esse gás em gás de cozinha (GLP), que é comercializado e abastece quase toda a Região Norte e boa
parte da Região Nordeste. O recolhimento do ICMS
era feito sobre um tipo de gás, inferior ao que, efetivamente, é extraído do território do Estado do Amazonas.
Em breve, deverá iniciar o julgamento – fiquei até
agora lá –, e espero que haja uma sensibilidade por
parte dos ministros do STJ em relação a esse importante pleito do Estado do Amazonas, porque, quando
falamos em receita de ICMS, estamos falando em
receitas públicas que devem, naturalmente e obrigatoriamente, ser utilizadas para melhorar a qualidade
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de vida das pessoas, ou seja, receitas que devem ser
aplicadas em saúde, em educação, em infraestrutura.
Então, faço este registro esperando que, logo
mais, eu tenha condições de pedir, talvez pela ordem,
Senadora Ana Amélia, de um desses microfones, para
anunciar uma vitória do Amazonas. Espero que isso
aconteça nesse julgamento próximo e torço por isso.
O outro assunto que me traz a esta tribuna, Srª
Presidenta, diz respeito à leitura, no dia de ontem, no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, do relatório
do Senador Delcídio do Amaral, que trata do Projeto de
Resolução nº 1 – desculpem-me, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos e não no da Comissão
de Assuntos Sociais, como eu falei. Muito obrigada,
Senadora Ana Amélia. Então, o Senador Delcídio do
Amaral, Relator do Projeto de Resolução nº 1, de 2013,
fez, no dia de ontem, durante a reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos, a leitura de seu relatório.
Eu considero esse um dos projetos mais sensíveis
que tramitam nesta Casa. Sensível porque ele mexe
diretamente com interesses de todos os Estados brasileiros, ou seja, de todas as unidades da Federação,
afinal de contas, o ICMS – Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços – é o principal tributo estadual, Srª Presidenta. E mudar as regras do ICMS é
tocar nos interesses diretos de cada um dos Estados
ou de cada uma das unidades da Federação.
No nosso caso do Amazonas – eu que represento
o Estado do Amazonas –, este assunto se torna ainda mais delicado, porque, dentro do sistema tributário brasileiro, Senadora Ana Amélia, Senador Raupp,
Senador Cassol – V. Exas, que são do vizinho Estado
de Rondônia, sabem que, em se tratando de assunto
tributário, o Amazonas precisa necessariamente ser
tratado de forma diferenciada –, nós somos a única exceção. O próprio nome diz “Zona Franca de Manaus”,
ou seja, um modelo de desenvolvimento do Estado do
Amazonas, que tem servido muito não só à Região
Norte, mas também ao País todo e que está baseado
em benefícios, em concessões de incentivos fiscais –
uma boa parte delas, dos tributos federais, e a outra,
dos tributos estaduais.
Esse Projeto de Resolução nº 1, desde o primeiro momento em que foi apresentado, obteve de
nossa parte e de uma grande parte de Parlamentares,
de Senadores e Senadoras, uma posição favorável,
porque seu objetivo principal é trabalhar mudanças
na legislação do ICMS, visando ao fim da disputa que
está estabelecida hoje entre os Estados brasileiros –
a disputa que nós chamamos e que é conhecida no
Brasil inteiro como guerra fiscal.
O próprio Relator coloca em seu relatório o seguinte: “A aprovação dessa resolução proposta pelo
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Poder Executivo é, sem dúvida, um passo imprescindível para acabar com a disputa fiscal entre entes da
Federação.”
E por que existe essa disputa? Porque foi a forma que os Governadores dos Estados encontraram
para buscar atrair investimentos para seus Estados,
investimentos produtivos.
E foi assim que muitos Estados conseguiram
que fábricas que naturalmente deveriam ou poderiam
ir para as regiões mais desenvolvidas, para o centro
consumidor deste País, fossem instaladas em outros
Estados, grande parte deles das Regiões Centro-Oeste,
Norte e Nordeste.
Agora, se, por um lado, conceder incentivos a
partir do ICMS é importante para os Estados na atração de investimentos, por outro, essa medida promove consequências, algumas delas, drásticas. Uma é
que há diminuição da arrecadação de cada um desses Estados, e a outra é que, além dessa diminuição
da arrecadação dos Estados brasileiros, existe uma
concorrência que não tem sido nem um pouco salutar.
O Estado do Amazonas – repito –, o único que tem
poderes legais constitucionais para conceder incentivos
fiscais, tem sofrido muito com isso. Empresas de vários
segmentos fecharam suas portas na Zona Franca de
Manaus e se mudaram, no geral, para São Paulo, por
conta dos incentivos de ICMS concedidos por aquela
unidade da Federação; São Paulo, principalmente. E,
de acordo com a legislação vigente, nenhum Estado
brasileiro pode conceder incentivo fiscal, nem de ICMS,
sem que haja aprovação unânime do Confaz. E isso
não vem ocorrendo. O Confaz não aprovou nenhum
desses incentivos que são concedidos.
De tal sorte que o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma jurisprudência sobre a matéria. E todos os incentivos que vêm sendo concedidos
têm-se tornado inconstitucionais, o que vem gerando
uma situação muito incomoda.
Apesar disso tudo, Srª Presidenta, era grande a
nossa preocupação em relação ao relatório que iria
apresentar o Senador Delcídio do Amaral.
No meu entendimento, S. Exª apresentou, ontem,
um relatório extremamente equilibrado, que promove
mudanças profundas na proposta original do Governo
Federal. A proposta era que, gradualmente, o ICMS
de operações interestaduais fosse igualado em 4%,
até o ano de 2021, para todos os Estados brasileiros,
com exceção das operações interestaduais de gás
natural e da Zona Franca de Manaus, que teriam um
ICMS de 12%
O Senador Delcídio, em seu relatório, além de
manter a exceção para as operações interestaduais
de gás natural, promove uma modificação. No projeto
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original o ICMS seria de 12%, e ele propõe que o ICMS
seja de 7% nas operações originadas nas Regiões Sul
e Sudeste, exceto o Estado do Espírito, destinadas às
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, inclusive ao
Estado do Espírito Santo, e de 12% para as demais
operações.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – E mantém os 12% para a Zona Franca de Manaus, com exceção nas transações para as áreas de
livre comércio, localizadas, Senador Raupp, nos Estados de Rondônia, de Roraima, do Acre, além de parte
do Estado do Amapá, atendendo a uma reivindicação
desses Estados que também compõem o sistema Zona
Franca de Manaus.
Então, as transações entre os nossos Estados, a
área de livre comércio e o Estado do Amazonas, terão
ICMS em 12%.
E a grande novidade é que o Senador Delcídio
propõe dois ICMSs diferenciados para o Brasil: de 7%
para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e
mais o Espírito Santo...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... e de 4% para os Estados das Regiões Sul e
Sudeste, ou seja, uma diferença que, na prática, mantém uma igualdade, Srª Presidenta.
Seriam três alíquotas de ICMS: de 7%, de 4%
e de 12%. Porém, são diferenças que permitem uma
igualdade na relação entre as diferentes unidades da
Federação das diferentes regiões, mantêm as vantagens comparativas fundamentais, necessárias e imprescindíveis para a manutenção e o fortalecimento
da Zona Franca e mantêm, também, a possibilidade
de o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste seguirem se
desenvolvendo e, quiçá, chegarem próximos dos índices econômicos já alcançados pelas Regiões Sul e
Sudeste do País.
Então, quero aqui cumprimentar o Senador Delcídio do Amaral.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... e a Senadora Ana Amélia. Quero cumprimentar, também, os governadores de todos os Estados e,
em particular, os secretários de Fazenda, porque todas as propostas que estão sendo colocadas à Mesa
têm sido trabalhadas, com a participação de todos os
Estados de todas as regiões, de forma que tenhamos
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uma proposta que possa vir a plenário e possa ser
aprovada, em que todos ganhem e ninguém perca!
E, mesmo para aqueles que teriam, a médio ou longo
prazo, qualquer perda, essas perdas seriam compensadas pelo Fundo de Compensação e, também, pelo
Fundo de Desenvolvimento Regional, propostos pela
Medida Provisória nº 599.
Então, cumprimento o Senador Delcídio, o Governo Federal pela sensibilidade de garantir as vantagens
comparativas da Zona Franca de Manaus.
Muito obrigada, Presidenta Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento a Senadora Vanessa Grazziotin
e endosso as referências elogiosas ao trabalho competente e aplicado do Senador Delcídio do Amaral,
numa matéria que tem por objetivo maior acabar com
a guerra fiscal, que tem provocado disputas, eu diria,
fratricidas entre Estados da Federação brasileira.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de pedir que, antes da Ordem do Dia, haja a leitura
do requerimento de urgência assinado pelos Líderes,
com respeito ao Projeto de Decreto Legislativo nº 85,
que apresentei, na quarta-feira passada, e que trata
da suspensão da decisão no TSE quanto à mudança
das cadeiras das Câmaras.
Tenho dito que isso não é por questão de mérito,
mas por competência, porque é de exclusividade do
Congresso, e temos que respeitar esse direito.
Então, eu pediria a leitura, antes da Ordem do
Dia, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Farei a leitura do requerimento de V. Exª, Senador Eduardo Lopes.
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo
nº 85, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Lopes, que susta os efeitos da resolução
administrativa expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, nos autos da Petição nº 9.495 – AM,
que redefine o número de Deputados Federais,
Estaduais e Distritais.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento será votado após a Ordem do
Dia, na forma do disposto no art. 342, do Regimento
Interno, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Srª Presidente, abusando um pouco da boa vontade
de V. Ex ª, eu tenho também um requerimento assinado pelos Líderes, que diz respeito ao PLC nº 160, Lei
Geral das Religiões.
Se V. Exª pudesse fazer também a leitura desse
requerimento de urgência, eu agradeceria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Da mesma forma, Senador Eduardo Lopes.
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Requeremos, nos termos do art. 336, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº
160, de 2009, que dispões sobre as garantias
e direitos fundamentais ao livre exercício da
crença e dos cultos religiosos, estabelecidos
nos incisos VI, VII e VIII do art. 5º e no §1º do
art. 210 da Constituição da República Federativa do Brasil.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento vem assinado com o apoio dos
Líderes, necessário regimentalmente.
Esse requerimento, igualmente, será votado após
a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340 do
Regimento Interno, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido, para fazer uso da palavra, para uma
comunicação inadiável, o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) –
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, com a voz comprometida pelo resfriado, peço desculpas às senhoras
e aos senhores telespectadores da TV Senado e aos
ouvintes da Rádio Senado.
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O Plenário do Senado, Srª Presidente, aprovou,
nesta terça-feira, dia 16, portanto, ontem, o projeto de
lei que institui o Estatuto da Juventude, que estabelece
direitos para jovens entre 15 e 19 anos. O projeto garante a meia-entrada em eventos culturais e esportivos
em todo o País para jovens de baixa renda.
O Estatuto ainda precisa ser apreciado pela Câmara dos Deputados, onde havia sido aprovado em
2011. Como passou por alterações no Senado Federal,
o texto deverá voltar para a Casa de origem. Espero
que, o mais rápido possível, a Câmara aprove esse
projeto tão importante para a juventude brasileira.
Na condição de Presidente Nacional do PMDB,
apoiei integralmente a aprovação do Estatuto da Juventude. Junto com a juventude do meu Partido, trabalhamos pela construção de mais direitos para os
jovens brasileiros.
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São 50 milhões de jovens no Brasil que necessitam de uma carta de direitos que assegure políticas
de emancipação e autonomia.
Agradeço aos colegas Senadores e Senadoras
do PMDB e de todos os partidos, que fizeram um esforço incansável pela aprovação do Estatuto, aqui no
Senado, além dos demais Parlamentares da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Parabéns a todos.
Mas eu gostaria, Srª Presidente, de fazer um
agradecimento especial aos militantes da Juventude do
PMDB, que estiveram durante mais de seis semanas,
aqui no Senado, nos ajudando nessa grande vitória.
Nosso Partido tem compromisso com a juventude e, no
retorno do Estatuto à Câmara dos Deputados, faremos
de tudo para agilizar a sua tramitação e aprovação final.
Portanto, parabéns a todos os jovens brasileiros.
Abordo agora, Srª Presidente, nos três minutos
que me restam – depois devo pedir a V. Exª que dê o
meu discurso como lido e transcrito – a questão dos
nossos aquíferos.
Veio-me às mãos uma série de relatórios elaborados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com
o diagnóstico mais atualizado dos aquíferos sedimentares nacionais. Estamos mais familiarizados com as
nossas bacias hidrográficas, tantas vezes descritas nos
livros didáticos de geografia. Porém, nos últimos anos,
passamos a contar com informações cada vez mais
precisas e detalhadas sobre o que passa no subsolo,
em lugares onde a vista não alcança. Percebemos,
então, a importância das bacias hidrogeográficas, as
quais compõem com as bacias hidrográficas os sistemas aquíferos. Neles, passamos a reconhecer fontes
de recursos extremamente abundantes em nosso País,
cada vez mais decisivo para o futuro, pois responsáveis
por sistemas de abastecimento de água nas cidades e
amplos ramais de irrigação nas áreas rurais.
Os recursos das águas subterrâneas não são
infindáveis e estão muito expostos à ação do homem,
sofrendo o impacto do adensamento do processo de
urbanização e da ocupação econômica das áreas rurais.
Assim, merece efusivos elogios a ação do Ministério de Minas e Energia, comandado pelo meu ilustre
companheiro de Partido, Ministro Edison Lobão, que
vem incentivando decisivamente a CPRM a implantar
a Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas (Rimas), abrangendo os principais aquíferos do País.
O conhecimento mais detalhado dos aquíferos
brasileiros permitirá identificar os impactos às águas
subterrâneas em decorrência da exploração ou das
formas de uso e ocupação dos terrenos, estimar a
disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo, avaliar
a recarga e o estabelecimento do balanço hídrico e
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informar o nível de água. Com isto, poderemos determinar tendências de longa duração, conhecer melhor
suas origens e estabelecer as providências necessárias para fazer com que possamos desfrutar de forma
sustentável desta fantástica riqueza estocada em nosso País, a água.
Chamo a atenção, Srªs e Srs. Senadores, para
as conclusões do relatório diagnóstico do Sistema
Aquífero Parecis no Estado de Rondônia, publicado
em 2012. Com dimensão de 1.250 quilômetros, ocupa
área de 500 mil quilômetros quadrados, abrangendo
os Estados de Rondônia e Mato Grosso. Em Rondônia, está localizado no extremo sul e ocupa área de
32 mil quilômetros quadrados, fazendo com que nosso
Estado seja extremamente rico em recursos hídricos
subterrâneos.
A produtividade do aquífero é de elevada a média
e na sua área de afloramento estão localizados sete
Municípios rondonianos. De modo geral, as águas subterrâneas são de boa qualidade química e têm seu uso
principal no abastecimento doméstico e na irrigação.
No Município de Vilhena, principal polo exportador de soja e milho do Estado, a cidade é integralmente abastecida pelo manancial e a agricultura dele
se serve intensamente.
Veja, Srª Presidente, a importância do Rimas do
Sistema Aquífero Parecis. Até agosto de 2012, foram
instalados sete piezômetros, ou seja, equipamentos
para monitorar níveis de água em aqüíferos, em poços
perfurados na região, somando-se à rede dois poços
cedidos pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgoto da
cidade de Vilhena. Todos os poços estão sendo posicionados na proximidade ou no interior de estações da
Rede Hidrometeorológica Nacional da Agência Nacional
de Águas, a ANA, operada pela CPRM, o que permitirá interpretar os dados de níveis de água subterrânea
obtidos com os valores de precipitação pluviométrica.
(Soa a campainha)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Estou caminhando para o encerramento.
Com este banco de dados da Rimas, espera-se,
entre outros benefícios, contribuir para avaliação qualitativa da exploração de água subterrânea, no sistema
aqüífero, a estimativa das reservas e de parâmetros e
a avaliação da qualidade da água.
Registro, assim, esta importante colaboração
tecnológica do Ministério de Minas e Energia para
que possamos pensar a Rondônia e o Brasil do futuro.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia.Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Valdir Raupp e aproveito
para saudar a presença, nas galerias do Senado, dos
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vereadores de Saldanha Marinho, do meu Estado, a
Vereadora Ângela Fachinello e o Vereador Adair Damiani. Bem-vindos ao Senado Federal.
Convido para fazer uso da palavra, em permuta
com o Senador Luiz Henrique, o Senador Ivo Cassol.
Em seguida, os dois oradores inscritos pela Liderança,
respectivamente, Senador Alfredo Nascimento, do PR,
e Senador Paulo Davim, do PV.
Com a palavra o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e
Srs. Senadores, é com alegria e satisfação que eu
quero aqui deixar o meu abraço, o meu cumprimento
a toda a população dos quatro cantos deste País, especialmente aos amigos, às amigas do nosso grande
e querido Estado de Rondônia.
Quero cumprimentar o Prefeito do Município de
Rolim de Moura, meu irmão César Cassol – fui também prefeito da cidade de Rolim de Moura. Temos hoje
vários compromissos, aqui na cidade, juntamente com
o Senador Raupp, com o Ministro da Integração Nacional, com o Ministro das Cidades, também no Palácio.
Quero cumprimentar também, além do meu irmão, que tem pela frente a oportunidade de fazer um
trabalho diferenciado, nas dificuldades que os prefeitos
passam, os vereadores de Cacaulândia, que estiveram hoje em meu gabinete, e, em nome do Toninho,
cumprimentar todos os vereadores. Aos vereadores de
Espigão do Oeste, o Genésio, o Severino, o popular
capixaba, o nosso abraço.
Ontem, Srª Senadora, nossa Presidente Ana
Amélia, nós aprovamos nesta Casa o Estatuto da Juventude. A expectativa era muito grande. Portanto, o
voto deste Senador também foi favorável. Ao mesmo
tempo em que a juventude reivindica direitos e oportunidades em todas as áreas – cinema, teatro ou qualquer
outra atividade –, é importante também nos colocarmos juntos e trabalharmos, pois a nossa juventude de
hoje, além de escolher seus representantes, a partir
dos 16 anos de idade, também busca a maioridade,
para poder ter o direito de usufruir uma carteira de habilitação, para poder ter o seu carro, a sua moto, para
poder, ao mesmo tempo, junto com a sociedade, viver
com a maioridade a partir dos 16 anos.
Sr. Presidente, estamos todos absolutamente
perplexos. Eu estou indignado, estarrecido com o que
vem acontecendo, a exemplo do assassinato, a sangue frio, do jovem universitário Victor Hugo Deppman,
ocorrido na capital paulista na semana que se passou,
como aconteceu também em Campo Grande, no final
de semana – e aqui estavam os meus colegas, agora
há pouco, discursando.
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Chegava ao prédio onde morava, após a aula
da faculdade, quando foi abordado por um bandido
inescrupuloso, que lhe ordenou a entrega da carteira
e do celular – se levasse só a carteira e o celular, seria
simplesmente um roubo comum. Mesmo dando seus
bens e sem esboçar nenhuma reação, o jovem foi executado, foi morto com um tiro na cabeça, inapelável,
inclemente, de maneira cruel e covarde.
Acontece que esse bandido de alta periculosidade, uma verdadeira ameaça para todos nós, tinha
“apenas” – e tem “apenas” –17 anos e 362 dias, praticamente 18 anos de idade, 18 anos de vida. Por algumas horas, portanto, a lei penal lhe faculta o benefício,
o beneplácito da menor idade, considerando-o absolutamente incapaz de responder criminalmente pelos
seus atos, mesmo aqueles mais hediondos e graves.
Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, sabemos que
esse horrendo episódio acontecido em São Paulo já
virou rotina, infelizmente trágica, em nossas grandes
cidades, onde menores de 18 anos, acobertados por
essa anacrônica condição, praticam os mais diversos
crimes, despreocupados em relação às mínimas consequências penais direcionadas para eles.
Como corolário, Sr. Presidente, esses bandidos
sentem-se livres para cometer barbaridades como essa,
de São Paulo, deixando familiares e amigos inconsoláveis, indignados e carentes de uma pronta resposta
do aparato estatal da segurança pública.
Diante desse quadro, Srª. Presidente, a sociedade brasileira exige uma revisão em nossa legislação criminal, possibilitando que esses inescrupulosos
infratores possam pagar pelo que fazem de maneira
consciente e atroz.
Ora, que sistema legal é esse que permite que
um jovem de 16 ou 17 anos possa votar, possa escolher um prefeito, um Senador, um Deputado Federal, o
Presidente ou a Presidenta do Brasil, mas, ao mesmo
tempo, não tem direito sequer de ter a carteira de habilitação, porque dizem que não tem responsabilidade?
Quem diz isso são esses que são contra a maioridade, não você, jovem de 17, 18 anos de idade, que
é decente, que é sério, que é trabalhador, que quer
ter oportunidade de poder responder pelos seus atos.
Mas existem pessoas, políticos e representantes que
dizem que são contra a maioridade. São contra você
ter uma carteira de habilitação, mas, na hora de votar,
eles querem o seu voto. Na hora de votar, eles correm
atrás para que você vote neles. É isso que não podemos aceitar.
Ao mesmo tempo, tendo o mais importante ato
de uma democracia – o título de eleitor – não podem
responder criminalmente pelos seus atos. Se achamos
esses jovens maduros o suficiente para escolher os
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seus representantes, por que a lei penal assim não
os considera?
É para acabar com essa verdadeira esquizofrenia
legal, Sr. Presidente, que propusemos aqui, com base
no clamor da nossa sociedade, um projeto de decreto
legislativo que determina a realização de um plebiscito
popular sobre a redução da menoridade penal.
Atualmente aguardando análise na Comissão
de Constituição e Justiça, e diante das manifestações
contundentes que temos acompanhado, pela imprensa e pelas redes sociais, entendemos ser chegada a
hora de consultarmos a sociedade sobre o assunto,
conferindo à matéria a chancela da vontade popular.
No dia 31 do mês de outubro de 2012, eu entrei
com esse projeto de decreto legislativo, para que a sociedade inteira possa votar nas eleições do ano que vem
e definir se a maioridade penal diminuirá para 16 anos.
O que não podemos continuar, Srª Presidente, é
com esse faz de conta de que nada está acontecendo
e que há consenso sobre a suposta necessidade de
protegermos esses jovens bandidos das agruras do
nosso sistema carcerário.
Ora, isso seria acreditar que as unidades de
menores infratores, lugar para onde são recolhidos
esses delinquentes, são santuários pedagógicos da
infância e da adolescência perdidas. Em verdade, são
igualmente escolas do crime, com a diferença de que
não oferecem segurança e liberam seus infratores,
mesmo aqueles de comprovada periculosidade, em
no máximo três anos.
Não dá para continuar tapando o sol com a peneira, meus caros e minhas caras colegas. Casos
como esse, de São Paulo, desnudam a gravidade da
situação, e o povo espera uma pronta resposta de nós,
seus legítimos representantes e legisladores.
Até quando famílias como a do jovem universitário paulista, cuja idade praticamente se assemelhava
com a do seu algoz, sofrerão as duras consequências
dessa arbitrariedade legal?
Até quando esses bandidos de alta periculosidade se sentirão à vontade, pela debilidade de nosso
Direito, para continuar a praticar suas atrocidades?
Não, Sra Presidente, não podemos permitir que
mais uma tragédia dessa natureza tenha sido em vão.
Não podemos continuar a ser o paraíso da delinquência
juvenil, onde se é permitido tudo, mas não se enfrenta
a responsabilidade dos seus atos.
Peço, portanto, que V. Exas ouçam o clamor crescente de nossa sociedade no sentido de que possamos consultá-la formalmente, por meio de plebiscito
popular nas eleições do ano que vem.
Eu quero aqui também colocar a Folha de S. Paulo
de hoje: 93% querem a redução da idade penal. Essa
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é a pesquisa. Esse é o resultado de uma campanha,
esse é o resultado de um plebiscito, esse é o resultado
da sociedade: 93% querem a redução da idade penal.
Muito me estranha, Sra Presidente, Sras e Srs.
Senadores, que o Ministro-Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Gilberto Carvalho – eu
sou da base do Governo! – venha dizer aqui que é
contra a redução da idade penal de 18 para 16 anos.
Mas eu pergunto para o Ministro: o que o Governo fez
até agora para os nossos jovens? Qual é a cibalena
que o Governo Federal está dando para os Estados e
para os Municípios para cuidar dos nossos jovens de
16 e17 anos? Não está dando nada! É conversa fiada.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senador Ivo Cassol?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sim?
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – V. Exa
sabe por que o Ministro está falando isso? É Ministro?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – É o Ministro da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Porque
nunca um menor fez algo com a família dele. Nunca.
Na hora em que ele sentisse isso, como milhares e
milhares e milhares de famílias brasileiras já sentiram,
ele nunca mais falaria essa besteira enorme que falou.
Meus parabéns pelo seu pronunciamento!
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado. É de estranhar!
Está aqui o nosso Presidente, Senador e ex-Governador Jorge Viana. Eu fui Governador do Estado
de Rondônia. Não havia nenhum programa – e não
há – que auxilie o Estado a construir, a fazer, a manter
esses menores infratores. É muito fácil reduzir impostos de carros, cortar recursos do FPE dos Municípios,
diminuir, fazer festa com o chapéu alheio. É muito fácil esta Casa aqui criar despesas para os Estados e
para os Municípios aumentando piso disso, daquilo e
daquele outro para todas as categorias. Mas eu quero
saber de onde vem o dinheiro. Ao mesmo tempo em
que defende os menores... Então que libere recursos,
que libere estrutura, para que esses jovens delinquentes tenham e possam ter colégios profissionalizantes
dentro da estrutura, para que eles possam se profissionalizar, com atividades esportivas.
Mas, ao mesmo tempo, muito me estranha que
o Ministro, o Secretário-Geral da Presidência tenha
dito que o Palácio é contra. E, ao mesmo tempo, eu
não vejo os Estados e Municípios terem R$1,00 ou
uma cibalena.
Agora, parece que estão criando um novo programa. Há a implantação do programa a ser lançado pelo
Governo, chamado Juventude Viva. Mas faz quantos
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anos que ele está no Governo? Vai fazer quantos anos?
Doze anos! E ainda hoje isso não foi feito.
A maioridade, Sr. Presidente, Jorge Viana, que
estou defendendo não é para esses 5% de marginais,
de bandidos que matam, que estupram. Eu estou aqui
defendendo esse plebiscito, para o ano que vem, para
os 95% decentes, dos nossos jovens sérios, dos nossos filhos, dos nossos netos que querem ir para uma
discoteca, que querem ir para um baile, que querem
ter uma carteira de habilitação, que querem ser tratados com responsabilidade.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Não há
esse projeto para esses 5% de malandros e bandidos,
mas é lógico que eles também vão responder na forma da lei, porque precisam responder pelos seus atos,
mas o importante é lembrar que 95% desses jovens
decentes e sérios votam para presidente, votam para
governador, votam para senador, votam para deputado
federal, e todos querem os votos deles.
Vocês só servem para votar em nós políticos,
mas, quando vocês querem ter o direito de andar com
seu carro, ou com o do seu pai ou da sua mãe, com
uma moto, vocês são multados, vocês têm que andar
escondidos. E qual a família média que não tem os
seus filhos que querem? E nós que somos pais somos
cobrados por isso.
Então, portanto, Sr. Presidente, eu fico triste,
porque de onde eu esperava... Eu pediria mais dois
minutos só para encerrar aqui. Nesses oito, dez anos
à frente do Governo, não foi criado nenhum programa
para esses menores infratores, ao mesmo tempo em
que se deixou um espaço tão aberto para o aumento
da criminalidade e o uso desses menores. E, muitas
vezes, não é nem o uso. Esses menores sabem da lei
muito mais do que nós, a exemplo desse que matou
esse jovem em São Paulo e, um dia depois, se apresentou dizendo: “Ainda sou menor de idade e, depois
de amanhã, eu já tenho 18 anos”. Até quando nós vamos aceitar isso?
É como diz o meu amigo e parceiro Senador Mário
Couto – é uma alegria a sua intervenção – é verdade, a
partir do momento em que nós nos colocarmos dentro
dessas residências, dentro dessas casas, junto com
essas famílias que sofreram abuso, que sofreram tudo
isso, com certeza muitas pessoas mudarão de ideia,
mudarão de opinião e de posição.
É por isso que esse Projeto de Decreto Legislativo
nº 539, de minha autoria, permite, a partir do ano que
vem, fazer um plebiscito. Fizeram um plebiscito para o
desarmamento. Desarmaram-se as pessoas de bem,
mas os bandidos continuam armados, porque ao ser
jovem, menor de idade, têm uma arma na mão. E de
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onde veio isso? Essa arma veio do contrabando, veio
das faixas de fronteira. Então, o resultado é responsabilidade até mesmo do Governo Federal. Mas essa
arma não chegou de graça na mão dele.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Quero, Senador, me colocar à disposição de V. Exª nessa
luta, e quero poder assinar esse requerimento de V.
Exª. Mais uma vez, parabéns pelo assunto importante
que V. Exª traz à tribuna do Senado e coloca à Nação
brasileira. Parabéns!
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – O senhor
já fez parte, já assinou, junto aos demais, quando dei
entrada, no ano passado, dia 31/10/2012. Esse projeto, Sr. Presidente, já está tramitando na Casa, é um
projeto de decreto legislativo. Não vamos nós aqui
longe. “Ah, porque há tantos projetos andando, e não
há decisão nenhuma.” Vamos deixar a sociedade que
nos elege decidir. Vamos deixar a sociedade que nos
coloca aqui decidir, uma vez que a própria população
de São Paulo, 93%, Senador Mário Couto, do Estado
de São Paulo é a favor da maioridade.
Então, não somos nós políticos que temos que
dizer que é isso ou é aquilo. Portanto, mais uma vez,
eu quero me colocar à disposição e dizer para a população brasileira, que nós temos que tomar medidas,
mesmo que sejam amargas, mesmo que tenham que
cortar na carne, para que nós possamos ter, no futuro, homens cada vez mais competentes, mais sérios
e decentes, junto à sociedade.
Nos Estados Unidos, é de 11 a 12 anos. Há países em que é de 6 a 12 anos. Isso é absurdo! Mas
com 16 anos, todo mundo sabe o que quer.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Todo
mundo sabe o que quer com 16 anos, 17 anos; sabe
o que faz. Então, é o amadurecimento. Ao mesmo
tempo, é a oportunidade de essas mesmas pessoas,
junto ao projeto que aprovamos ontem do Estatuto da
Juventude, proporcionar para a população, e a nossa
sociedade decidir, uma vez que, infelizmente, tanto
aqui como na Câmara, essa discussão da menoridade
não tenha chegado a um entendimento do anseio da
população. E a população dirá, mais uma vez, o que
quer para si e o que quer para todos.
Portanto, agradeço a Deus, agradeço a oportunidade que me deram, e, mais uma vez, me coloco à
disposição, para nós podermos atender um anseio da
população, fazer e autorizar o plebiscito, com as eleições do ano que vem.
Um abraço e obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,

496

19532 Quinta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Ivo Cassol.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto e, em seguida, Senadora Ana Amélia, por gentileza.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Senadora Ana Amélia primeiro. Depois, o Senador
Mário Couto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Pará mandou um
cavalheiro para o Senado.
Obrigada, Senador Mário Couto.
Presidente Jorge Viana, caro colega Paulo Davim
que vai ser o próximo orador, eu queria mencionar a
minha preocupação com o casuísmo que o Congresso
Nacional, pelo menos na Câmara, está tentando contra
uma iniciativa que devemos defender arduamente que
é o direito dos novos partidos terem acesso ao tempo
de televisão e rádio.
Estou me referindo ao casuísmo porque a ex-Senadora, ex-Ministra Marina Silva, do seu Estado,
Senador Jorge Viana, com quem conversei agora há
pouco por telefone, está bastante preocupada, com
razão, com essa violência que se praticará contra
uma iniciativa.
Todos sabem das divergências não pessoais –
isso nós não temos, não podemos ter – divergências
do ponto de vista ideológico, especialmente quando
tratamos aqui da questão relacionada ao Código Florestal, mas isso não me impede de apoiá-la integralmente no direito que o partido dela, a Rede, terá de
acesso à cadeira de rádio e televisão.
Eu penso que a Ministra Marina Silva, a liderança que ela tem nesse processo deve ser respeitada e
não podemos aceitar um casuísmo de tamanha gravidade nesse momento em que estamos nos preparando para o pleito eleitoral de 2014. Então, ela terá
meu integral apoio aqui, para assegurar esse direito,
Senador Jorge Viana.
Muito obrigada, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu a cumprimento, Senadora Ana Amélia. Também
tive a oportunidade de conversar com a ex-Ministra e
ex-Senadora Marina Silva e, de fato, o partido que ela
procura criar não é um partido cartorial. Ao contrário,
ele vem com inovações, vem trazendo os movimentos
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sociais e acho que seria uma temeridade para usar
mudanças na regra do jogo com o jogo acontecendo.
Uma coisa é combater partidos cartoriais e outra é o Brasil se fechar para o surgimento do novo, da
renovação.
Cumprimento V. Exª.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Mário
Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Meu operoso Vice-Presidente desta Casa, ontem eu me inscrevi para falar
após a Ordem do Dia. Tentei pegar um tempo maior
para falar e acabei não falando, porque a Ordem do
Dia se estendeu até nove da noite.
Novamente, inscrevo-me hoje para falar após a
Ordem do Dia, porque acho que o assunto que trago
nesta tarde é mais longo e cinco minutos não me bastariam para falar.
Pergunto a V. Exª, primeiro: haverá Ordem do
Dia? Segundo: estamos já nas 16 horas, poderíamos,
se não tivermos Ordem do Dia, abrir e fechar; os oradores que falam depois da Ordem do Dia teriam mais
tempo para falar, e é melhor para todos.
Essa é a indagação que faço a V. Exª, esperando
ser chamado, logo, logo, para usar a tribuna do Senado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª.
De fato, ontem foi um dia histórico aqui no Plenário. Todos nós abrimos mão da lista de oradores
inscritos para aprovar matérias do maior interesse da
sociedade brasileira, especialmente com a aprovação
– estamos aqui recebendo a visita de estudantes, de
jovens – do Estatuto da Juventude, e, dessa maneira,
o Senado vai se reencontrando com uma pauta que
atende os interesses do País.
Hoje, há uma medida provisória trancando a pauta. Obviamente, vou consultar, Senador Mário Couto,
o Presidente Renan. Eu estava em uma reunião da
Mesa, até pouco tempo atrás, mas, a princípio, tendo
em vista que temos uma MP trancando a pauta, ficamos
restritos a, no máximo, apreciar e votar autoridades ou
seguimos, com uma Ordem do Dia absolutamente curta, com a lista de oradores. E V. Exª está inscrito como
Líder e primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Paulo Davim. (Pausa.)
Desculpe-me, Senador Paulo Davim. Na inscrição,
V. Exª é o segundo Líder inscrito; o primeiro é o Ministro Alfredo Nascimento, Presidente do PR, como Líder.
Peço desculpas ao Senador Paulo Davim e faço
essa correção, a tempo, para não cometer nenhuma
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injustiça com o nobre Senador, que tão bem representa o Amazonas aqui, Ministro Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Eu já estava
conformado com a injustiça, Sr. Presidente, porque eu
teria o meu conterrâneo usando a palavra antes de
mim, o que me honra muito.
Sr. Presidente, meus caros companheiros Senadores e Senadoras, ocupo hoje a tribuna desta Casa
para tratar de um assunto que tem preocupado a todos
nós. Uma combinação de fatores tem afetado diretamente a mesa da população brasileira.
As altas taxas do frete, as oscilações climáticas,
ora chuva excessiva, ora longos períodos de seca,
somados ao ascendente poder de consumo dos brasileiros, têm pressionado o aumento dos preços dos
alimentos.
O cenário é danoso à nossa economia e nos
remete aos tempos de inflação. O aumento da cesta
básica precisa ser controlado rapidamente. No caso do
meu Estado, o Amazonas, a cesta básica está entre
as três mais caras do País. Os gastos dos manauaras,
por exemplo, com itens essenciais de alimentação, aumentaram em mais de 27% nos últimos doze meses.
A farinha de mandioca, um dos principais alimentos da população do meu Estado, foi o que mais
encareceu entre os meses de fevereiro e março deste
ano, cujo valor subiu 18%, segundo o Dieese. Depois
veio a banana, com uma variação acima de 14%, e o
feijão, que atingiu mais de 10%. Para ilustrar, a safra da
mandioca, no norte do País, sofreu diretamente com
os efeitos das últimas cheias. O cultivo desse alimento
demora em torno de um ano ou mais para recuperar
a perda da produção.
Não podemos aceitar que uma família do Amazonas – Estado que muito me orgulho em representar no
Senado Federal – formada por apenas quatro pessoas,
pague um valor em torno de mil reais por uma cesta
básica, segundo cálculos do próprio Dieese.
Os fatores climáticos são um dos principais responsáveis pelo aumento da cesta básica, mas sobre
eles temos pouquíssimo controle. O que devemos fazer é investir em mais tecnologia e inovação no setor
agrícola para minimizar os danos.
Estou convencido também de que outras ações
precisam ser deflagradas o mais breve possível. Sabemos que o frete é um grande vilão para o aumento
dos preços dos alimentos. Nos últimos três meses do
ano, o valor do frete subiu mais de 50%, causando impactos diretos em toda a cadeia produtiva do Brasil,
principalmente no norte do País, cuja precariedade da
infraestrutura onera ainda mais os produtos na região.
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Nesse caso específico, abro um parêntese para
ressaltar que muito já foi feito para melhorar a infraestrutura do País; porém, para diminuir os custos logísticos e ampliar nossa competitividade, exige-se
um esforço ainda maior. Quando se trata da Região
Norte, a necessidade de aprimorar o setor fica ainda
mais evidente.
Por essa razão, continuarei lutando pela conclusão
da restauração da BR-319, no meu Estado, o Amazonas, rodovia que tira o Amazonas do isolamento, que
liga Manaus ao resto do País, que liga Manaus a Porto
Velho, que liga Manaus a Rio Branco, no Acre, terra
do meu querido Presidente que conduz esta sessão, e
que vai transformar o projeto Zona Franca de Manaus
num projeto muito mais competitivo, atraindo mais empregos para a Zona Franca de Manaus.
O cenário é desfavorável, e o prejuízo maior recai sobre a sociedade brasileira. O Governo Federal
não esconde sua preocupação e procura criar medidas para inibir a evolução da inflação em nosso País.
A desoneração dos produtos da cesta básica,
recentemente anunciada pela Presidenta Dilma, é
uma dessas medidas. De acordo com o Dieese, a desoneração, cujos efeitos a sociedade não percebeu,
foi essencial para impedir um aumento ainda maior
desses alimentos.
Confio no Governo da Presidenta e não tenho
dúvida de que sua equipe econômica vem trabalhando
para minimizar essa crise que invade a casa de todos
os brasileiros.
O momento agora, Sr. Presidente, meus caros
colegas Senadores, é de cautela para ambos os lados:
Governo e sociedade.
Infelizmente, é preciso que cada um de nós, cidadãos brasileiros – e, em especial, faço este alerta à
população do meu Estado, o Amazonas –, cumpramos
nossa obrigação de pesquisar e verificar os preços
antes de efetuar as nossas compras.
Em momentos de fragilidade econômica, é muito
importante que cada um faça a sua parte, inclusive a
classe empresarial, que precisa também ampliar seu
desempenho e aumentar...
(Soa a campainha.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM)
– ... sua parcela de contribuição no desenvolvimento
socioeconômico do nosso País.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exa, Senador Alfredo Nascimento, Presidente nacional do PR, que falou pela
Liderança do seu partido.
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Eu convido a fazer uso da palavra, como oradora
inscrita, a Senadora Lídice da Mata. Em seguida, falará o Senador Paulo Davim, para uma comunicação
inadiável...
Agora é uma oradora inscrita, Senador Paulo.
(Pausa.)
Então, o Senador Paulo Davim e, logo em seguida, a Senadora Lídice da Mata, dando prosseguimento
à lista de oradores inscritos. (Pausa.)
É como Líder do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras Senadoras,
todos os anos os brasileiros comemoram, no mês de
abril, mais precisamente no dia 19, o Dia do Índio, e, ao
celebrarmos a presença indígena no Brasil, reiteramos
os mais profundos valores de hospitalidade, tolerância,
igualdade, democracia e dignidade da pessoa humana,
nos marcos da Constituição da República.
Nossa altiva e civilizada Carta Magna, que refundou, no inesquecível 5 de outubro de 1988, os marcos
da convivência humana em nosso País, reserva capítulo
inteiro dedicado ao índio que habita o território nacional.
Dispõe o seguinte o art. 231:
Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.
O constituinte brasileiro, ciente do caráter imperioso do meio físico para a coesão social e a própria
existência e conservação, a longo prazo, dos índios e
de suas tribos, garantiu-lhes a posse das terras ocupadas, de propriedade da União.
Ainda da dicção de nossa Carta constitucional,
as terras reservadas ao índio brasileiro são inalienáveis e também indisponíveis, e imprescritíveis são os
direitos sobre elas.
No Dia do Índio, na próxima sexta-feira, portanto, faz-se necessário reconhecermos os esforços do
Poder Público na proteção a essa tão importante minoria, uma vez que, no curso das últimas décadas, o
Estado brasileiro apresentou inegáveis avanços na
demarcação do espaço vital de nossos índios, em todas as regiões do País.
Há, porém, muito a ser feito para a valorização
dos grupos humanos que receberam Pedro Álvares
Cabral em sua chegada às terras brasileiras, e que, na
visão de grandes brasileiros, como Gilberto Freire e o
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inesquecível Senador Darcy Ribeiro, tanto ensinaram
à nossa vida coletiva.
A despeito de percalços e vicissitudes, a Constituição da República tenta garantir, no plano de nossa coexistência política, o belo pensamento de Darcy
Ribeiro, segundo o qual, “os índios viram chegar os
portugueses, crescer os brasileiros, e têm mais direito
do que ninguém a serem eles próprios”.
Enxergar a realidade por uma ótica positiva e
esperançosa parece-nos fundamental e representa
verdadeira estratégia de sobrevivência no presente,
sobretudo em tempos de esgarçamento regressivo
dos valores iluministas, que orientam a vida civil no
Ocidente há pelo menos três séculos.
No quadro de nossas misérias políticas, insere-se, igualmente, a dura realidade experimentada pelos
índios guarani-kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que têm
perdido suas vidas na luta pela conservação de suas
terras, cobiçadas por violentos ocupantes, e também
pela própria falta de condições materiais para a sobrevivência do grupo.
A fome e o alcoolismo, de resto, introduziram-se
com força letal entre os guarani-kaíowá, cultura fortemente ameaçada pela diminuição de seu espaço físico vital e pela ausência de condições materiais para
a reprodução de sua cultura.
Rogamos, pois, a todas as autoridades brasileiras
para nossa tarefa comum de garantir ao índio brasileiro a terra, a cultura, a língua, o bem-estar, o respeito
social e a valorização de seu imenso aporte cultural
para a civilização brasileira.
No mês em que comemoramos o Dia do índio,
rogamos aos índios brasileiros que nos devolvam, no
brilho límpido da corrente do rio-tempo; no misterioso
pulsar do coração da floresta, preservada e viva; no
reflexo solar espelhado pela água arterial da terra-mãe,
a cintilação intensa de um mundo recuperado e são.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo Davim.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora
inscrita, a Senadora Lídice da Mata.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minutos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Dez minutos serão suficientes, Sr. Presidente, para
registrar aqui, nesta Casa, a alegria da bancada baiana com alguns fatos.
Ontem, o Senador João Durval Carneiro, falando
da tribuna, registrou a criação da nova Universidade
Federal do Sul da Bahia, ocorrida na Câmara dos Deputados. E o fez de forma competente como sempre;
ele que foi Governador e criou na Bahia duas univer-
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sidades estaduais que, hoje, engrandecem o ensino
universitário baiano e pelas quais somos efetivamente
reconhecidos.
Mas, Sr. Presidente, a Bahia, há muito, luta para
aumentar a sua oferta de vagas em universidades públicas federais. E a Presidente Dilma Rousseff anunciou,
no ano passado, a criação destas duas novas universidades: a Universidade Federal do Sul da Bahia e a
Universidade Federal do Oeste da Bahia. Hoje, temos
apenas três universidades federais: a Universidade
Federal da Bahia, chamada universidade mãe, com
64 anos de existência; a Universidade Federal do Vale
do São Francisco, que é uma universidade diferente,
porque envolve três Estados da Federação, Bahia,
Pernambuco e Piauí – e esperamos até que ela possa crescer para outros Estados, onde a presença do
Rio São Francisco justifica o seu nome; bem como a
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fruto
de grande luta, no Estado da Bahia, com audiências
públicas muito concorridas em toda a região, que, ao
final, foi criada pelo Presidente Lula.
O projeto de criação da Universidade Federal do
Sul da Bahia, hoje, foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça, tendo como Relator o Senador baiano Walter Pinheiro, que, muito destacadamente, pôde
relatar a relevância desta universidade para o nosso
Estado. E tive eu a honra de poder, também, relatar o
projeto e aprová-lo, ainda há pouco, na Comissão de
Educação do Senado, ocasião em que solicitei, também, que a matéria viesse, em regime de urgência, ao
plenário desta Casa, para, certamente, receber o apoio
unânime de todos os Senadores e Senadoras do Brasil.
A Universidade Federal do Sul da Bahia atingirá uma região composta por 48 Municípios, cobrindo
uma área de mais de 40 mil quilômetros quadrados. A
população total da região é superior a 1,5 milhão de
habitantes. E, conforme dados de 2010, existem, hoje,
cerca de 66 mil alunos do ensino médio, na rede pública de ensino desses Municípios, numa região onde
a oferta de vagas, nas instituições públicas de ensino
superior, não passa de 1.500.
Portanto, absolutamente insuficientes para a demanda, para a busca pelo ensino superior da nossa
juventude no Estado.
Mas a Universidade Federal do Sul da Bahia, que
abrangerá todas as cidades do Sul e do extremo Sul
do nosso Estado, podendo, portanto, impactar positivamente não apenas na Bahia, mas também no Estado
fronteiriço daquela região, o Estado do Espírito Santo, não é mais uma universidade que se cria, é uma
universidade muito singular, porque ela vai inovar em
sua estrutura curricular, em sua estrutura gerencial e
pedagógica.
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O seu projeto foi construído em um processo de
debate intenso em todas as cidades que comporão a
área de atuação dessa universidade e traz inovações
extremamente importantes, porque ela bebe da fonte do projeto original, concebido por Anísio Teixeira e
Darcy Ribeiro, para a criação da UnB, a Universidade
de Brasília.
Entre essas inovações, destacamos a organização
dos bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, que
já são hoje uma realidade na Universidade Federal da
Bahia, com muito êxito e sucesso em sua aplicação.
Ela é fundamentada em grandes áreas de conhecimento e eixos de formação. Têm relevo também
as parcerias com as entidades privadas de serviço social e de formação profissional, vinculadas ao sistema
sindical, o chamado Sistema S, e com os institutos da
rede federal de educação profissional para a oferta de
cursos superiores tecnológicos.
A arquitetura curricular da Universidade Federal
do Sul da Bahia seguirá o esquema de ciclos de formação, com modularidade progressiva e com certificações independentes a cada ciclo.
O regime letivo será quadrimestral, e o uso de
tecnologias de informação e comunicação será intensivo de modo a superar o ambiente escolar tradicional.
Ela também articulará com a Secretaria Estadual
de Educação, com vistas a criar uma rede de colégios
universitários – e essa é uma grande inovação nesse
pensamento pedagógico da nova universidade –, chamados Cuni, situados em escolas públicas de ensino
médio dos maiores Municípios da região, que, juntamente com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
constituirá o principal mecanismo de ingresso na chamada Ufesba. Os primeiros períodos do bacharelado
interdisciplinar, por exemplo, poderão ser cursados nos
próprios colégios da Rede Cuni, integrados aos campi da universidade via rede digital de alta velocidade.
Portanto, Sr. Presidente, é extremamente positiva a criação dessa universidade. Esperamos, em
breve, que este Plenário possa consagrar esse desejo do povo baiano, da Presidente da República. Essa
Universidade terá sua reitoria, sua sede no Município
de Itabuna e terá campi na cidade de Porto Seguro e
Teixeira de Freitas.
Também, hoje, na CCJ da Câmara, Sr. Presidente,
foi votada a criação da Universidade do Oeste baiano,
e é também uma notícia extremamente importante para
o nosso povo do oeste da Bahia, para essa região tão
próspera e tão sofrida também do nosso Estado. Nós
vamos continuar na nossa luta para ampliar a possibilidade de campus em Santa Maria da Vitória, nessa
universidade que se criou hoje na Câmara, e que virá
em breve para o Senado e terá, sem dúvida nenhu-
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ma, a mesma diligência e atuação das comissões e
do Plenário, para que nós possamos, quem sabe, até
aprová-las juntas.
E, finalmente, Sr. Presidente, quero dizer da satisfação de ter participado hoje de audiência pública
com a Ministra Marta Suplicy, que, por mais de uma
hora, na Comissão de Educação, submeteu-se a um
intenso debate sobre as políticas públicas do Ministério
da Cultura. E pude, na oportunidade, Senador Walter
Pinheiro – assim como os outros Senadores aqui presentes –, que é da nossa bancada...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
... retomar a nossa negociação com o Ministério da
Cultura, para que nós possamos ter novamente empenhado aquele Ministério no esforço de transformar
em realidade o Museu Afro da Bahia, esse Ministério
que criou o Museu Nacional Afro. Acho que se justifica,
no Brasil, nós termos diversos museus federais para
destacar a contribuição do negro à cultura do nosso
País; e, de forma especial, para que nós possamos ter
a Bahia preparada para a Copa do Mundo, para que
nós possamos ter a Bahia preparada para a Copa do
Mundo, a Bahia, que já entregou um estádio da qualidade do estádio da nova Fonte Nova, vai ter a possibilidade de ter o seu museu afro para que o povo que
nos visita, do interior da Bahia, de todo o Brasil e de
fora do País conheça...
(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ...
podendo conhecer a enorme e rica contribuição que
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o nosso povo africano, que o nosso povo afro pôde
dar à civilização brasileira, pôde dar à cultura brasileira, através dos seus artistas plásticos, através da
importância da sua gastronomia, da contribuição sua
na arquitetura e em todos os setores da vida social e
econômica do nosso País.
Quero agradecer à disposição da Ministra Marta Suplicy em acolher, em audiência próxima, quando
a nossa bancada federal estará representada, assim como a nossa bancada do Senado Federal, para
acompanhar o representante da Bahia, do Museu Afro,
o grande poeta, José Carlos Capinan, levando até a
Ministra Marta o nosso pleito...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... de
federalização e de término daquele importante museu
no nosso Estado. Portanto, a Bahia está, novamente,
repito, em festa. O Senador Walter Pinheiro, o Senador
João Durval e eu teremos a possibilidade de comemorarmos juntos essa grande vitória da juventude baiana,
do nosso Governo, do Governo da Presidente Dilma
e do Governador Jaques Wagner, dotando a Bahia de
duas novas universidades federais.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Lídice da Mata.
(Soa a campainha.)
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 332, DE 2013
Nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, e de conformidade com o
Requerimento nº 8/2013, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo-CDR, aprovado em 20-32013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes
da Copa das Confederações, requeiro autorização
para desempenhar missão oficial de representação
do Senado Federal, durante os dias 21 e 22 de abril
do corrente ano, na cidade de Belo Horizonte, a fim de
verificar, in loco, o andamento das obras dos estádios
e as demais ações de preparação para a realização
dos eventos esportivos.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
REQUERIMENTO
Nº 333, DE 2013
Nos termos do artigo 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, e de conformidade
com o Requerimento nº 8/2013, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, aprovado
em 20-3-2013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes da Copa das Confederações, requeiro autorização para desempenhar missão oficial de representação do Senado Federal, durante o período de 28 a
30 de abril do corrente ano, nas cidades de Recife e
Salvador, a fim de verificar, in loco, o andamento das
obras dos estádios e as demais ações de preparação
para a realização dos eventos esportivos.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –

ORDEM DO DIA
A pauta está trancada, tendo em vista os itens 1 e
2 da nossa Ordem do Dia. Peço a atenção dos Líderes
da Casa se há entendimento para apreciar itens que
regimentalmente possam ser apreciados na sessão,
mesmo com duas medidas provisórias ocupando os
itens 1 e 2 da nossa Ordem do Dia.
O item nº 4, por exemplo...
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, o Líder do Governo no Congresso,
Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
conversei com os Líderes que estão presentes aqui e
decidimos – se V. Exª concordar – que começaríamos
pelo item nº 14, que são os requerimentos, e iríamos
até o item nº 25, que está na página seguinte. Eu tinha
levado, Sr. Presidente, até o nº 20, porque eu não tinha
visto a Ordem integral.
Então, nós votaríamos todos os requerimentos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – E em
seguida – se houver acordo –, nós começaríamos com
as autoridades. Mas, se houver acordo.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Lídice, pela ordem.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é para
solicitar a V. Exª a leitura do requerimento de urgência
para o PLS nº 764, de 2011, aproveitando a presença do nosso Líder, Wellington Dias, que foi também o
Relator dessa matéria, na CDR, e de V. Exª, que foi o
Relator dessa matéria, na CAE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª solicita a leitura...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – A
leitura do requerimento de urgência para a votação do
PLS nº 764, de 2011, que trata das ZPEs.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria saber
de V. Exª se, ouvindo as Lideranças partidárias, nós
poderíamos proceder a essa apreciação que foi sugerida pelo Senador José Pimentel, no que diz respeito
às autoridades. É claro que nós sabemos do trancamento da pauta por conta da medida provisória. Todos
nós estamos cientes disso, mas acho importante, no
dia de hoje, tentarmos buscar uma negociação, até
porque temos uma emenda constitucional para a qual
nós viemos clamando a sua votação. Tivemos recentemente um embate sobre essa questão – e me refiro
particularmente à questão das agências executivas e
das agências reguladoras – e, do ponto de vista da
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Câmara dos Deputados, esse projeto não prosperou. E
aqui, no Senado, o Senador Eunício Oliveira apresentou
uma proposta, que tenho inclusive a honra de relatar.
Então, acho importante que, nas tratativas, a Mesa
pudesse conduzir a possibilidade de apreciação dessa emenda constitucional, que está na Mesa, já com
prazos – todos eles –, de forma regimental, atendidos.
Portanto, para ver essa possibilidade.
E também – a Senadora Lídice chegou a citar
essa questão na tribuna no dia de hoje –, nós tivemos
a aprovação de duas matérias importantíssimas pela
Câmara dos Deputados, que têm a ver com a criação
de duas universidades federais: a Universidade do Sul,
no extremo sul da Bahia, e a Universidade do Oeste.
Nós até, por procedimento regimental, buscamos fazer
hoje a aprovação da Universidade do Sul na Comissão
de Constituição e Justiça e também na Comissão de
Educação. Cumprimos essa etapa. Parece-me que a
regra, ou pelo menos o trâmite obrigatório, é que uma
vez na Câmara tendo sido terminativa nas comissões,
essa matéria não pode ser apreciada de forma terminativa pelo Senado Federal.
Então, desde já, nós estamos querendo solicitar
à Mesa uma certa boa vontade para que essa matéria
então venha a plenário. Nós já apreciamos na Comissão. Entramos em contato hoje com a Secretaria-Geral
da Mesa da Câmara dos Deputados para remeter a
matéria que trata da Universidade do Oeste para que,
em conjunto, as duas matérias possam ser apreciadas
em plenário. No caso da Universidade do Oeste, nós
não teríamos a apreciação nas comissões. No caso
da Universidade do Sul, nós já cumprimos essa etapa
no dia de hoje. Então, eu queria solicitar a V. Exa, como
membro da Mesa, mais do que boa vontade – que eu
sei que V. Exa tem muita – mas uma certa agilidade,
para que a Secretaria da Mesa pudesse solicitar ao eficiente Dr. Mozart o envio da proposta que foi apreciada
pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, para que a gente proceda.
Por que há a urgência, Senador Jorge Viana? E
V. Exa sabe muito bem disso, até porque a Bahia teve
uma participação decisiva na estruturação do curso de
Medicina na Universidade do Acre, e V. Exa sabe que
a estruturação para o vestibular de uma primeira universidade, ou de um primeiro curso, de uma primeira
faculdade, é extremamente recheada de processos que
podem inviabilizar a execução do vestibular. Eu estou
falando isso para o ano. Não estou falando mais do ano
de 2013. Então, o retardo dessa matéria inviabilizará,
consequentemente, o início desses cursos já no ano
de 2014. Então, eu gostaria de contar com essa boa
vontade da Mesa.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento o Senador Walter Pinheiro. De
fato, a Bahia, aliás, tem a mais antiga faculdade de
Medicina do País. A primeira foi fundamental na criação, graças à ação do Senador e médico Tião Viana.
Eu era Governador na época.
Eu vou pedir à assessoria da Mesa que possamos procurar aqui uma maneira de atender a solicitação de V. Exª.
Senador Wellington Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Temos dois oradores e inclusive o Senador
Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k..
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Respondendo aqui a consulta feita pelo líder do Governo
no Congresso, o Bloco de Apoio manifesta uma posição favorável a que tenhamos esse encaminhamento
proposto aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, não há acordo para votação hoje, Sr. Presidente, a não ser dos requerimentos, do item 14 em diante.
Não há acordo para votação de autoridades hoje.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Muito bem.
Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
eu gostaria de pedir, inclusive contando com a compreensão dos Líderes: foi assinado o requerimento de
urgência tanto para o Decreto Legislativo nº 85, que é
de minha autoria, como também do PLC nº 160, que
trata da Lei Geral das Religiões.
Contando com a compreensão e colaboração dos
Líderes gostaria de colocar em votação.
Só o requerimento, requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu peço a atenção dos Líderes que estão no
Plenário. A solicitação do Senador Eduardo Lopes é
para que apreciemos um requerimento que já foi lido
antes da Ordem do Dia e que, caso haja entendimento nas lideranças, pode ser apreciado e votado após
a Ordem do Dia.
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O requerimento seria votado após a Ordem do
Dia, para que a matéria possa entrar...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Eu peço, em havendo acordo...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Para que a matéria possa entrar daqui a duas sessões.
Esse é o Regimento, e o Senador Eduardo Lopes está fazendo uma solicitação para que se possa
apreciar ainda durante a Ordem do Dia.
Eu peço a atenção dos Líderes e a manifestação
e, ao mesmo tempo, a matéria trata do projeto Decreto
Lei nº 85, de autoria do Senador Eduardo Lopes, que
susta os efeitos da resolução administrativa expedida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Petição
nº 9.495, que redefine o número de Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
O Senador Eduardo Lopes apresentou Requerimento de nº 330, recolheu as assinaturas necessárias
e, neste momento, pede que haja uma apreciação, ainda durante a Ordem do Dia, do referido requerimento,
que já foi lido anteriormente, na Ordem do Dia, como
estabelece o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, Presidente, Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como não é regimental, há que se ter entendimento das Lideranças.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, não há entendimento para a votação, nem por
parte da Oposição, nem por parte do PSDB.
Então, nós vamos acordar apenas com as votações dos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Eduardo e Senador Mário Couto, para se ter
uma apreciação dessa matéria agora, teria que haver
um entendimento de absolutamente todos os Líderes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Correto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– O encaminhamento da Mesa é no sentido de que o
requerimento será apreciado, como regimentalmente
é estabelecido, após a Ordem do Dia. Caso aprovado,
ele entra em duas sessões ...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Duas sessões.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – ... para depois haver a apreciação do mérito.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k, Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria também comunicar, inclusive, aos Senadores que estão nos seus gabinetes, que nós não
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teremos votação nominal. Nós vamos apreciar, tendo
em vista que a pauta está trancada por conta dos itens
1 e 2, por entendimento, os itens 14 até 20, que são
requerimentos de apensamento.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
É até 25.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Desculpe. É até 25.
Agradeço a contribuição do nobre Líder, Senador Pimentel.
Então, passamos à pauta de entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –
Item 14:
REQUERIMENTO
Nº 157, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
157, de 2013, do Senador Jayme Campos,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 196, de 2007, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma
(disposições sobre rótulos de bebidas).
O assunto dispõe sobre rótulos de bebidas.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Aprecio agora o Item 15:
REQUERIMENTO
Nº 161, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
161, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (exoneração de fiança).
Há, também, um requerimento do Senador Gim
Argello no mesmo sentido.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 334, DE 2013
Nos termos do art. 255, II, 12 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) PLS nº 105/2012 que
seja seja ouvida também a Comissão de Assuntos
Econômicos – CAE.
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Justificação
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,
tramita na Comissão de Constituição e Justiça – CCJ,
em caráter terminativo.
A proposta diz respeito a garantia de fiança, figura a qual é fundamental na liberação de crédito pelas
instituições Financeiras. Dessa forma, é fundamental
que a CAE se manifeste sobre a matéria, por ser a
comissão com atribuição específica que mais se assemelha ao tema.
Sala da Comissão, – Senador Gim (PTB/DF)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Votação, em globo, dos dois requerimentos.
Votação, em globo.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam
com o apensamento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Itens nºs 16 e 17, por tratarem da mesma matéria.
REQUERIMENTOS
NºS 169 E 170, DE 2013
Votação, em turno único, dos Requerimentos
nºs 169 e 170, de 2013, ambos de autoria do
Senador José Agripino, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2010, além
das comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, sejam ouvidas também a Comissão
de Assuntos Econômicos e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente.
(Trata-se de veiculação de mensagens contra a
exploração sexual e o uso seguro da Internet.)
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 18:
REQUERIMENTO
Nº 173, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
173, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 90, 180, 298 e 540, de 2007;
265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230, 243,
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315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e 719,
de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 2012;
todos Complementares, por regularem matéria correlata (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.).
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 19:
REQUERIMENTO
Nº 190, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
190, de 2013, do Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
525, de 2009, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (equipamento
pedagógico em escolas da educação básica).
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.).
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 20
REQUERIMENTO
Nº 192, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2007 – Complementar (tramitando
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90,
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 –
todos Complementares), além das Comissões
constantes do despacho de distribuição, seja
ouvida, também, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (trata de atividades passíveis de aderirem ao Simples Nacional).
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 21:
REQUERIMENTO
Nº 204, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do
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Senado nº 50, de 2012, dos Projetos de Lei da
Câmara nºs 114, de 2005; 40 e 106, de 2007;
143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 57, 75 e 99,
de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs
42, 154, 542, 625 e 735, de 2007; 190 e 340,
de 2008; 1, 54, 135, 408 e 429, de 2009; 55,
125, 180, 274, 276 a 283, de 2010; 6, 65, 271,
439, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 90, 97, 209
e 371, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (altera a Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e o Código de Defesa do Consumidor).
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 22:
REQUERIMENTO
Nº 217, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
217, de 2013, de autoria do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 85, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (trata a
matéria de proibição da cobrança de roaming
nacional ou adicional por chamada).
Em votação o Requerimento
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item nº 23:
REQUERIMENTO
Nº 230, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
230, de 2013, de autoria do Senador Delcídio
do Amaral, que solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (veda comércio
de refeição rápida acompanhada de objeto de
apelo infantil).
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item nº 24:
REQUERIMENTO
Nº 262, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 262, de 2013, do Senador Antonio Carlos Rodrigues, solicitando, em aditamento ao
Requerimento nº 702, de 2012, que a Comissão de Juristas criada com a finalidade de
elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e
Mediação, passe a ser composta por vinte e
dois membros.
Em votação o Requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Último item da pauta:
Item 25:
REQUERIMENTO
Nº 263, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
263, de 2013, de autoria do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que requer, nos termos do
art. 255, inciso II, alínea “c”, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre
o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2004, seja
ouvida, também, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O projeto trata de educação social.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Explico, atendendo a uma solicitação da Senadora
Lídice, que pediu que apreciássemos um requerimento que está na mesa, dizendo que, regimentalmente,
teríamos que ter feito a leitura anteriormente à Ordem
do Dia, como foi pedido por um dos Líderes da Casa,
isto é, que apreciássemos só aquilo sobre o que temos
entendimento pleno.
Vou conferir o mesmo tratamento dado ao Senador Eduardo Lopes, mesmo em se tratando de situações
distintas, mas, para ficarmos presos ao Regimento ou
ao entendimento pleno dos Líderes, a pauta fica restrita ao que acabamos de apreciar.
Encerrada a Ordem do Dia.
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São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 4, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 589, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 4, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos com
a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991,
9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828,
de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de
julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001,
12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de
25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de
1997; e revoga dispositivo da Lei nº 12.703, de
7 de agosto de 2012 (proveniente da Medida
Provisória nº 589, de 2012).
Parecer sob nº 8, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB/RR) e
Relator Revisor: Deputado João Magalhães
(PMDB/MG), favorável, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 4, de 2013, que oferece.
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 5, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de
2009, quanto à autorização para concessão de
subvenção econômica em operações de financiamento destinadas a aquisição e produção
de bens de capital e a inovação tecnológica e
em projetos de infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo federal; altera a Lei
nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à
concessão de subvenção econômica em operações destinadas a financiamentos a diferentes
setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de
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25 de maio de 2011, quanto à concessão de
subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários localizados em Municípios
atingidos por desastres naturais; altera as Leis
nºs 12.487, de 15 de setembro de 2011, 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e 11.491, de 20
de julho de 2007; prorroga os prazos previstos
nas Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010,
e 11.941, de 27 de maio de 2009 (proveniente
da Medida Provisória nº 594, de 2012).
Parecer sob nº 9, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol
(PP/RO), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 5, de 2013, que oferece.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 117, DE 2012
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que dá nova redação ao art. 9º
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008.
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
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Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, 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 estabelecer 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, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que
tramitam em conjunto.

511

Quinta-feira 18 19547

8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que
tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 # CCJ (substitutivo), que oferece.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
12
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 60, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 2011,
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon;
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 61, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem Senador.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de
solicitar a minha inscrição como Líder, agora, após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido nos termos regimentais e
está inscrito.
Antes de seguir com a lista de oradores, gostaria
de colocar em apreciação os requerimentos de autoria
do Senador Eduardo Lopes que foram lidos anteriormente à Ordem do Dia, sob apreciação do Plenário,
para que, se aprovados, possam ser apreciados daqui
a duas sessões.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –
REQUERIMENTO
Nº 330
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, a
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo
nº 85, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Lopes, que susta os efeitos da resolução
administrativa expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, nos autos da Petição nº 9.495, que
redefine o número de Deputados Federais,
Estaduais e Distritais.
Sala de sessões, 10 de abril de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passa-se à apreciação do requerimento de urgência, lido no Período do Expediente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, permita-me perguntar: refere-se esse
requerimento à Lei das Religiões?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não. Refere-se exclusivamente à decisão administrativa do TSE. Agora, apreciamos só a urgência
do requerimento. Ainda não entramos na discussão do
mérito do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da 2ª Sessão Deliberativa Ordinária, nos termos
do art. 336, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agora vamos apreciar o requerimento a que o
Senador Eduardo Suplicy se referiu.
Requerimento nº 331: Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nº 160, de 2009, que dispõe
sobre as garantias e direitos fundamentais ao
livre exercício da crença e dos cultos religiosos estabelecidos nos incisos VI, VII e VIII do
art. 5º e no §1º do art. 210 da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Passa-se à apreciação do requerimento de urgência lido no Período do Expediente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu fui procurado pelo ilustre autor do requerimento e
manifestei a ele meu ponto de vista de que uma matéria dessa importância, que diz respeito a liberdades
fundamentais, a direitos consagrados na Constituição
brasileira, a direitos civis, deveria ser objeto de uma
análise da Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
É uma matéria que, pela sua importância, pelo seu alcance, não deveria ser submetida a uma votação com
urgência, mas, sim, ser trazida ao Plenário depois do
exame da Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
Por isso, sem desmerecer o mérito da matéria,
eu me oponho à urgência, para que a matéria seja
efetivamente examinada pela Comissão onde ela está.
O Relator é o Senador Eduardo Suplicy, parece
que já há um bom tempo. Então, que S. Exª libere a
proposta e que ela seja remetida – faço agora esse
requerimento – à Comissão de Constituição e Justiça
da Casa, para que a Comissão possa apreciá-la, se,
porventura, ela não foi distribuída à CCJ ainda.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem também, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem também, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – (Fora do microfone.) uma resposta a V. Exª, Senador Aloysio Nunes.
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Senador Eduardo Suplicy, com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tal
como o Senador Aloysio Nunes expôs, eu, como Relator dessa legislação, desse projeto de lei referente
às questões de liberdade religiosa, acho muito importante que nós possamos ouvir, no âmbito da Comissão
de Assuntos Sociais, os representantes das diversas
igrejas, das diversas religiões, e pessoas que possam
nos dar elementos. O requerimento foi apresentado por
mim na Comissão de Assuntos Sociais.
Eu acho perfeitamente legítimo que o Senador
Eduardo, meu xará, queira logo apressar, e ele tem
conversado comigo.
Portanto, eu gostaria de solicitar à Presidência
da Comissão de Assuntos Sociais que logo providenciasse a realização desta oitiva dos representantes
das diversas denominações religiosas e das pessoas
especializadas na área de religião sobre a questão
mencionada pelo Senador Aloysio Nunes, a questão
da liberdade religiosa, e assim por diante, porque eu
pretendo fazer um relatório, um parecer o mais responsável possível, com a oitiva dos representantes
das diversas religiões. Não tenho qualquer intenção,
senão acelerar esse processo com a realização da
audiência pública proposta.
Então, basta o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais logo marcar essa audiência pública,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Antes de passar a palavra para o Senador... É
sobre a mesma matéria, Senador?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Fora
do microfone.) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Então, eu ouço o Senador Pimentel.
Há uma posição, e a Mesa já me informou que
essa matéria – informo o Plenário – foi distribuída
também para outras quatro Comissões: a Comissão
de Educação, que já deu parecer; a Comissão de Assuntos Econômicos...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Comissão de quê?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E a CAE.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Comissão de que, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E a CCJ também.
Há agora um pedido de urgência para a matéria.
É importante informar que, caso a matéria venha a ser
apreciada aqui em regime de urgência, os pareceres
das demais comissões viriam para cá, teriam que ser
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dados aqui, e a fala que fez o Senador Suplicy sobre
as audiências públicas sofreria um prejuízo.
É importante buscar um entendimento. Se a prioridade é realizar audiências públicas em algumas dessas comissões, vai ficar comprometida essa intenção,
se nós apreciarmos a urgência da matéria aqui.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª disse CAE, Comissão de Assuntos Econômicos?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Daí por que, Sr. Presidente, eu faço o apelo para que
não votemos o requerimento de urgência.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, depois, como autor, eu quero falar sobre
o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Suplicy, desculpa. V. Exª poderia repetir a sua...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pelas razões que eu apresentei, para
que responsavelmente eu possa fazer o parecer o mais
benfeito, tendo ouvido a opinião dos diversos representantes das igrejas, seja das igrejas evangélicas, seja
da Igreja Católica, e dos especialistas na questão do
direito da pessoa humana e dos princípios constitucionais, eu solicito que possamos realizar a audiência, o
quanto antes, na Comissão de Assuntos Sociais, tal
como prevista.
Acredito que basta o Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais marcar a audiência para... Uma
vez feita a audiência, eu, de pronto, me comprometo
a, no prazo de poucos dias, apresentar meu parecer.
E, como é próprio e normal nessas circunstâncias, votaremos, sim, essa matéria tanto na CAS quanto nas
demais comissões e no plenário do Senado Federal.
Portanto, não sou favorável a que hoje aprovemos esse requerimento de urgência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Mesa vai ouvir os três oradores que solicitam
a palavra exatamente nesta ordem de inscrição: Senador Pimentel; depois, Senador Mário Couto e Senador Eduardo Lopes. Em seguida, apresentaremos
uma posição sobre a apreciação desse requerimento.
Com a palavra, Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
aprendi que na vida tudo tem o seu tempo. Na proporção
em que uma série de Parlamentares pediu a tramitação
por outras Comissões, eles querem aprofundar mais
essa discussão e esse debate para ter uma posição
mais madura sobre o tema, deixando claro que esse
tema não é de Governo, é tema do Congresso Nacional.
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Por isso, eu pediria ao nobre Senador Eduardo
Lopes, se possível, que retirássemos o requerimento
de hoje. Nós aceleraríamos a audiência pública na
CAS – o Presidente da Comissão, Senador Moka, é
uma pessoa muito diligente – e, em seguida, analisaríamos o requerimento.
Portanto, eu faria, como companheiro de caminhada, mais um apelo sobre esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador, estamos aqui absorvendo a sugestão
do Senador José Pimentel.
Com a palavra, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Essa é uma matéria polêmica,
Presidente.
Com todo respeito que tenho ao Senador Eduardo,
nós precisamos colher ideias, aprofundá-las, debater.
O tema é de profundo interesse da população brasileira, pois se trata da liberdade religiosa, Sr. Presidente.
Não se pode nem imaginar votar esse assunto sem
debate. Nem imaginar, Presidente!
Então, eu peço a compreensão do nobre e competente Senador Eduardo para que possamos nos
aprofundar na matéria, discutir a matéria, levar a matéria, como foi pedido, às comissões, para que lá se
possa trazer a sociedade e discutir. Esse é o nosso
papel, um papel importante que a sociedade cobra do
Senado. Nós não podemos ir de encontro às cobranças
da população brasileira, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas para me esclarecer. Permita-me. Para que comissões foi distribuída essa matéria?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª pode repetir?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quais as comissões?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foi distribuída para a Comissão de Educação,
em que já há parecer; para a Comissão de Assuntos
Sociais, para a Comissão de Assuntos Econômicos e
para a Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem, sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, parece-me – perdoe-me – que a designação da Comissão de Assuntos Econômicos é absolutamente inadequada. O que a Comissão de Assuntos
Econômicos tem a ver com essa questão?
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Eu conheço a origem da preocupação do Senador Eduardo Lopes. Tudo começa com a assinatura
de uma concordata entre o Governo brasileiro e o Vaticano, que gerou, na opinião de muitos religiosos de
origem protestante, certo desequilíbrio no tratamento
das diferentes religiões. No fundo, estamos tratando
disto: do desequilíbrio no tratamento, pelo Estado brasileiro, das diferentes religiões, o que no Estado laico,
convenhamos, não é admissível. Essa é a preocupação.
Por isso, creio que a Comissão precipuamente
encarregada de analisar essa questão deva ser a Comissão de Constituição e Justiça. Não vejo o que a
Comissão de Assuntos Econômicos possa acrescentar
à instrução do processo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, eu tenho a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Ouço o Senador Eduardo Lopes, que é o primeiro signatário desse requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo
como autor do requerimento.
Em primeiro lugar, devemos entender que esse
projeto, esse PLC da Câmara, foi votado na Câmara,
passou por todas as Comissões pertinentes na Câmara
dos Deputados, e houve um acordo.
Qual foi o acordo firmado com o Governo, firmado com a Câmara por ocasião da aprovação do
projeto? A República Federativa do Brasil assinou,
junto com a Santa Sé, um tratado internacional de reconhecimento do Estatuto Jurídico da Igreja Católica.
Então, as igrejas, as outras religiões, acharam justo.
Uma vez que não podemos ter o mesmo tratamento
de Estado, como tem a Igreja Católica, foi decidida a
criação desse projeto de lei, que, na verdade, é uma
cópia do Estatuto. Tudo que está no Estatuto rezando
em relação à Igreja Católica vai rezar em relação às
outras religiões.
É apenas a isonomia. Por isso que ela é chamada
Lei Geral das Religiões. Então, ela foi debatida. Não é
um assunto que chegou aqui de ontem para hoje. Pelo
contrário, o PLC de 2009 chegou aqui ao Senado, e
o acordo era ser aprovado na Câmara, e foi – pode
buscar os Anais da Câmara – aprovada no mesmo dia.
Esse era o acordo. No momento em que fosse aprovado o Estatuto da Igreja Católica, seria aprovada a Lei
Geral das Religiões, e a mesma coisa deveria acontecer aqui no Senado, o que não aconteceu. Então, o
acordo não foi cumprido.
Chegando aqui, já em 2009, esse relatório está
na mão do nobre Senador Suplicy, desde 2009. Não
é um assunto de agora. Eu já conversei várias vezes
com ele. Já aconteceram duas audiências públicas.
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Quando eu pedi para ele dar celeridade ao processo,
ele pediu uma terceira audiência pública, que nunca
foi marcada, que nunca aconteceu.
Então, a questão aqui é nós colocarmos as coisas
nos seus devidos lugares. É fruto de um acordo com
o Governo. Nós temos a palavra, hoje, do Secretário-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, que garantiu o acordo para aprovação, tanto na Câmara quanto
no Senado. Então, é o que nós estamos fazendo, e
eu entrei com o pedido de requerimento de urgência.
Vejam o seguinte: não houve nenhum problema, quando me pediu o Presidente da CAS, o nobre
Senador Moka, que eu me comprometesse a dar um
avanço e fazer o trabalho em um mês, se eu tiraria o
requerimento. Eu tiro o requerimento. O que eu preciso
é isso. Na verdade, o objetivo é esse. Ou nós trazemos
ao Plenário. Inclusive, se nós temos relatórios prontos
de Comissões, os relatórios poderiam ser lidos aqui
no plenário. Se já há relatório, poderia ser lido aqui no
plenário, e nós discutiríamos aqui. Então, a questão
toda é essa.
Se há compromisso aqui do Governo, se há compromisso aqui do PT em dar celeridade ao processo,
em um mês, pode acontecer a audiência pública que
está marcada pelo Senador, não há problema. Mas o
que não pode é um assunto como esse, fruto de um
acordo, permanecer parado. Inclusive, eu faço aqui
a menção que o próprio Deputado, na ocasião, Líder do Governo, que é o nosso Deputado do PT do
Rio Grande do Sul – me falha agora o nome dele –, o
Henrique Fontana, exatamente, me disse o seguinte:
“Vamos aprovar isso, por uma questão de isonomia.”
É isonomia, só isso. Não é divisão, não é discussão
religiosa, é apenas isonomia. O mesmo que está no
tratado Brasil-Igreja Católica, é o mesmo que está na
Lei Geral das Religiões.
Acho que não tem divergência, acho que não tem
problema. A questão é isonomia.
Sendo assim, Sr. Presidente, caro Senador Suplicy,...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me um breve aparte?
Estou de acordo com a sua proposta para dentro
de um mês, ainda mais com o aval do Presidente Waldemir Moka em proporcionar a audiência. Se possível
possamos fazer uma audiência...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Já
foram duas audiências.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ao invés de duas, podemos até fazer uma só para acelerar.
Portanto, estou de acordo com a sua proposta
para que, dentro de um mês, possamos votar essa
matéria.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ)
– Finalizando aqui, com a compreensão de todos,
agradeço ao Senador Eduardo Suplicy, ao Senador
Pimentel também, ao Senador Wellington Dias, que
vai falar após mim.
Sr. Presidente, buscando o entendimento, buscando o acordo, eu peço, então, que seja retirado de
pauta, que nem votemos o requerimento de urgência,
e vamos dar o prosseguimento aqui acordado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente…
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente…
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu vou ouvir ainda, antes de dar encaminhamento a esta matéria, o Senador José Agripino e o
Líder Wellington Dias.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é para manifestar uma opinião
sobre a colocação que foi feita. No primeiro momento, eu que estava desinformado, concordei com a posição que o Senador Aloysio Nunes levantou. Um assunto que, teoricamente, é polêmico, numa tarde de
quinta-feira, de pauta trancada, ser apreciado regime
de urgência. Mas com a colocação feita pelo Senador
Eduardo, não votar essa matéria em um prazo que
agora está estabelecido em 30 dias é discriminação.
Ao invés de privilégio, que seria o caso de regime de
urgência, seria discriminação, porque não se deu à Lei
Geral das Religiões o mesmo tratamento que se deu
ao Tratado com o Vaticano, com a Igreja Católica – e
eu sou católico.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB–– RJ) –
Foi dado sim.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Então, eu acho que está mais do que razoável no prazo
de 30 dias se esclarecer esse assunto, passar a limpo
o que aqui foi colocado e se procede essa colocação
de isonomia, é votar. Quem quiser votar “sim” vota sim,
quem não quiser vota “não”. Do contrário, esta Casa
estará discriminando a matéria.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero aqui
saudar... Primeiro, eu acredito que tenhamos aqui que
levar em conta os entendimentos que já foram feitos,
inclusive na Câmara; o entendimento com todos os
Partido, do Governo e de oposição.
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Da mesma forma, aqui conversei há pouco com
o Senador Eduardo Suplicy exatamente no sentido
de encontrarmos uma forma de dar agilidade. Então,
nosso Líder Eduardo Lopes vai fazê-lo, até num prazo
que considero razoável, que é suficiente. O Senador
Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, reconhece que é perfeitamente possível, na
Comissão, priorizar e realizar as audiências.
Quero aqui agradecer ao nosso Líder Senador
Agripino, Aloysio Nunes, os demais aqui, Mário Couto, enfim; vejam o que estamos tratando é exatamente
disso, é o País trabalhar as condições de equidade e,
com certeza, é isso que está sendo tratado aqui, neste Projeto. Por isso, conta não só com o nosso apoio,
mas com esse entendimento.
Quero só encaminhar, Sr. Presidente, favorável e
agradecer às Lideranças por esse entendimento feito
aqui em plenário. Acredito que essa seja a Casa que,
com essa forma de entendimento, facilite as condições
de votação, para votarmos o PLC nº 160.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agradeço.
Quero mais uma vez cumprimentar o Senador
Eduardo Lopes por se tratar de matéria de interesse
do País. Não falo de qualquer matéria, estamos falando de matéria que dispõe sobre – e aí chamo a atenção do Senador Aloysio Nunes, para que eu possa
me referir. Estamos falando de apreciação de matéria
que trata das garantias e direitos fundamentais ao livre exercício da crença e dos cultos religiosos, como
estabelece a Constituição.
Então, Senador, no art. 14, a matéria trata de
serviços relacionados com finalidades essenciais e é
reconhecida a garantia de imunidade tributária, referente aos impostos.
Então, por tratar de imunidade tributária, por tratar
de recolhimento de impostos, achou-se por bem passar essa matéria também na Comissão de Assuntos
Econômicos. Penso que o entendimento foi construído
no próprio plenário, pelos Líderes.
O art. 343 do Regimento Interno do Senado estabelece que o requerimento de urgência, mesmo depois
de lido, pode ser retirado. E eu peço só que o Senador
Eduardo Lopes ou os líderes possam formalizar à Mesa
a retirada aqui junto à Assessoria da Mesa. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a Mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Estou deferindo o requerimento de retirada da apreciação do Requerimento 331 e estou aqui validando o
entendimento de que essa matéria será apreciada nos
próximos 30 dias, conforme entendimento de liderança.
E, aqui, na condição de Vice-Presidente, vou
procurar colaborar, mas, volto a informar que essa
matéria está dependendo de parecer em três outras
comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a
Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de
Assuntos Sociais, já que ela tem o parecer da Comissão de Educação.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – O que eu propus foi em
função de que chegou à Comissão um requerimento
assinado por todos os líderes.
Como Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, eu não tenho que discutir, tenho que concordar.
Se todos os líderes querem trazer diretamente para o
plenário, essa é a função.
Agora, procurado pelo Senador Eduardo Suplicy,
que pretende fazer audiência pública, eu disse para ele,
conversando com o Senador Eduardo, que um mês
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acho que é o tempo necessário para fazer audiência
pública e trazermos aqui.
Então, já esse é o compromisso que faço pela
CAS, agora, pelas outras Comissões, Sr. Presidente,
eu não tenho como fazer nenhum tipo de compromisso.
Vou responder, está aqui o relator, o Senador
Eduardo Suplicy, e eu me comprometo, assim que o
Senador Eduardo Suplicy, claro, provocar, indicar os
nomes e fizer, eu chamo a audiência pública e me
comprometo a realizar a audiência pública.
O senhor vê que o requerimento agilizou. Não é,
Sr. Presidente?
O Senador Eduardo Suplicy. ...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Nobre Senador, um entendimento como esse a
Mesa não pode deixar passar. Mas é uma matéria e
essa audiência pública poderia ser conjunta, das três
Comissões que estão para apreciar a matéria.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Eu aposto que seja conjunta, até para a celeridade
do processo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Senão, certamente, vai ter um problema de agenda,
para cumprir os 30 dias.
Mas, enfim, nós vamos seguir. Eu tenho um orador inscrito.

518

19554 Quinta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Convido para fazer uso da palavra o Senador
Mário Couto, como Líder da Minoria, que se inscreveu para ser o primeiro orador a usar a tribuna após
a Ordem do Dia. V. Exª está sendo atendido, Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Excelência. Fiz isso, porque tenho mais tempo após a
ordem do dia para falar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna na tarde de hoje, primeiro, dizer da minha satisfação de poder anunciar, nesta tarde, e agradecer a
minha padroeira, a minha mãe, Virgem de Nazaré, padroeira dos paraenses, por ter me dado força suficiente
para que eu pudesse usar, das alternativas que tenho
como Líder da Minoria, um instrumento que é o único
da Minoria neste Parlamento: a CPI. Consigo, depois
de muita luta, meus paraenses queridos, assinaturas
suficientes para a apresentação da CPI da Sudam.
Senadores e Senadoras, este País há muito vem
perdendo com a corrupção. Tenho eu, nesta Casa, batalhado substancialmente para que o Brasil possa, pelo
menos, diminuir a quantidade e a perda de dinheiro
público que há muito vem acontecendo neste País.
Ouve-se muito falar de ladrão de galinha, ouve-se
muito falar de ladrão de colarinho branco. Eu pergunto
aos senhores e às senhoras: qual é a diferença entre
o ladrão de galinha e o ladrão do colarinho branco? A
diferença é muito simples: o ladrão de galinha vai preso; o ladrão de galinha, ao roubar uma galinha, passa
anos na cadeia.
Agora mesmo, senhoras e senhores, uma mãe,
ao roubar um pão numa padaria, semana passada,
porque o filho menor pediu a ela um pão para comer,
e ela roubou o pão. Foi há umas três semanas. Está
presa, incomunicável. Incomunicável!
E os ladrões de colarinho branco? Esses não vão
presos. Esses não vão presos nesta Pátria. Neste Brasil
querido, os ladrões de colarinho branco não vão presos.
Vou perguntar novamente: qual é a diferença do
que foi roubado na Sudam e do que foi roubado pelos
mensaleiros? Quanto foi roubado na Sudam, Senadores? Quanto? Quanto foi roubado pelos mensaleiros?
Eu levantei. Eu levantei! Na Sudam, foram roubadas três vezes mais do que os mensaleiros roubaram da
Pátria. Os mensaleiros pelo menos estão ameaçados,
Brasil! Os da Sudam, nem se fala mais. Só do ranário
foram R$200 milhões, Senadores e Senadoras. Não
tem ninguém, nenhum daqueles que acabaram com
a Sudam, daqueles que acabaram com o desenvolvimento da Amazônia. Esse órgão foi criado para isto,
para desenvolver a Amazônia. A Sudam foi surrupiada
escandalosamente, cinicamente roubada. E o processo
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desses criminosos, o processo desses corruptos que
levaram o dinheiro público que era para ser aplicado
para os paraenses e para aqueles que moram na Amazônia? Foi muito grande, milhões e milhões e milhões.
Hoje observamos patrimônios, senhores e senhoras, patrimônios desses que assaltaram a Sudam, patrimônios acima de R$100 milhões. Nem incomodados
eles estão, nem incomodados eles estão! Roubaram
no cinismo, levaram o dinheiro dos paraenses, levaram
o dinheiro do desenvolvimento da Amazônia.
Meu amigo brasileiro, meu amigo paraense querido, eu fico indignado. Às vezes eu fico conversando com
Nossa Senhora de Nazaré e eu fico a dizer para ela:
“Mãe querida, como é que se pode ter um patrimônio
tão grande se nunca tivemos de onde tirar o dinheiro
para fazer esse patrimônio, mãe querida? E como é,
mãe querida, que se passa a mão, que se esconde
tudo? Como é que fica engavetado, mãe querida?”.
Meus prezados Ministros do Supremo Tribunal
Federal, eu não vou me calar aqui. V. Exªs têm que julgar, porque são muitos, os processos da Sudam que
estão engavetados há muitos e muitos anos.
Eis aqui o instrumento poderoso da minoria, meu
nobre Senador Aloysio. Este é o único instrumento que
temos para conseguir mostrar a fiscalização do dinheiro
público. Aliás, a melhor atribuição que tenho, Senador,
a melhor de todas, entre fazer projetos, vir discutir em
plenário, a que me deixa mais feliz, Senador, é a de
fiscalizar, a de zelar pelo dinheiro público, Senador.
O nosso País está entregue não só aos ladrões
de rua. O nosso País está entregue aos ladrões, principalmente, de colarinho branco.
Senador, eu saio daqui junto com V. Exª e lhe
pago um jantar. Custe quanto custar o jantar, meu Líder, a peso de vinho francês se for o caso. Eu pago!
Me diga: quem da Sudam foi preso por assaltar a Sudam? Me diga, Senador!
Estão todos ricos, Senadores. Todos. Tem um
que roubou mais do que os outros. Não é, Jader Filho?
Você mandou colocar isto no seu jornal.
Teu jornal não vale nada, Jaderzinho. Teu jornal
é fruto da corrupção. Este jornal aqui não pertence a
ti; pertence ao povo do meu Estado.
Olha, o adjetivo que tu me deste de fanfarrão é
muito menor do que o adjetivo que eu vou te dar agora. E não adianta dizer que o Mário Couto é duro. Não
adianta! Você me chamou de fanfarrão – esse é o adjetivo que tu usaste no teu jornal. Eu te chamo, Jader
Filho, de [Art. 19 do RISF]. Tu és [Art. 19 do RISF], Jader Filho. Vai, vai a juízo questionar contra mim. Vai. Eu
peço que tu vás. Vai questionar! Entra na Justiça contra
mim, porque eu te chamei de [Art. 19 do RISF]. Entra!
Eu quero provar que tu és. Eu quero provar que tu és.
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No teu jornal, ninguém acredita. No teu jornal,
ninguém confia. O teu jornal não tem nenhuma credibilidade. O Pará e o Brasil inteiro sabem da família
que tu vieste e sabem da família que eu vim. Há uma
diferença muito grande.
Eis aqui, Srs. Senadores, eis aqui a minha maior
emoção. Eis aqui, Senadores, o meu maior trunfo. Eis
aqui, Senadores, o momento exato para nós – cada
um dos Srs. Senadores – mostrarmos à Nação brasileira que estamos interessados em proteger o dinheiro
público. Essa é a única maneira, maneira única, Pedro
Taques, que nós temos de mostrar. É fiscalizando, Pedro Taques. Eis a CPI da Sudam na minha mão, com
31 assinaturas.
Vou dar entrada agora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador
Mário Couto, eu queria, sem interromper V. Exª, só lembrar a V. Exª a necessidade de nós cumprirmos o art.
19 do Regimento Interno do Senado Federal, que diz
textualmente o seguinte: “Ao Senador é vedado usar
de expressões descorteses ou insultuosas”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
que, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu estou lhe lembrando o art. 19 do
Regimento Interno.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Descortês com quem? Não, só não escutei a última frase.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – “Ou insultuosas”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Com quem?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento é...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
Regimento não diz com quem? Com quem?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento é impessoal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah,
ele não diz com quem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já tivemos um outro caso aqui. Não
foi retirado dos Anais da Casa. E a Presidência se considera no dever de fazê-lo, em função da necessidade
de cumprir o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, eu vou lhe atender.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado, Mário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
vou lhe atender, mas quero dizer o seguinte a V. Exª:
eu não vou parar de combater a corrupção.
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Eu posso ser cassado, Presidente, V. Exª pode
me cassar. Eu não sou covarde, Presidente. Não nasci
covarde nem sou covarde. Eu lutarei pelo meu objetivo
até o fim, Presidente, doa a quem doer. Doa a quem
doer, Presidente. Mas eu não me afasto um minuto dos
meus direitos, meus direitos sagrados. Eu vim para cá
colocado pelo povo.
Olhe, Presidente! Olhe, Presidente! Olhe, Presidente! Isso é a minha honra! Isso é a minha honra,
Presidente! Eu tenho família!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
tenho família, Presidente! E eu quero também que me
respeitem. Entendeu, Presidente? Eu quero que me
respeitem! E eu quero uma coisa de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu não quero polemizar com V. Exª. V.
Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
quero uma coisa...
Calma, Presidente. O senhor me chamou a atenção, eu já disse que eu não vou fazer.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Chamei a atenção, não. V. Exª vai ter
que cumprir o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
não vou ter que cumprir nada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vai ter que cumprir o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
eu não cumprir o Regimento, eu sou cassado, e sou
cassado por V. Exª. Sou cassado por V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu não sou “cassador” de ninguém...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Olhe
para mim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...muito menos de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Olhe
para mim, Presidente. Eu não vou me calar. O senhor
vai ter que me cassar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou mandar retirar as suas palavras
dos Anais da Casa, porque as suas palavras são antirregimentais, apenas isso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, o senhor vai mandar tirar deste jornal mafioso...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não compete a mim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Mafioso!
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não compete a mim tratar de jornal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
senhor vai mandar tirar do jornal mafioso! Eu não tenho por que não dizer que este jornal foi feito com o
dinheiro do povo!
Que ato eu estou cometendo de injúria? Que ato
eu estou cometendo de injúria se eu disser, Pedro Taques, que esse jornal aqui é calunioso? Ou isto aqui
não é uma calúnia, meu Presidente? Ou isto aqui não
é uma calúnia?
Eu não posso dizer aqui nesta tribuna que esta
CPI da Sudam é para pegar os bandidos que roubaram
a Sudam! Não posso dizer isso? Eu não posso dizer
aqui nesta tribuna?
Ora, se eu não posso! Ora, se eu não posso!
Quebrem então, desmoralizem o Senado, calem a
minha voz! Calem! Calem a minha voz, Presidente!
Casse o meu mandato!
Não, brasileiros! Posso ser cassado, mas aqui
tem um homem de honra, de moral e de dignidade!
Ninguém cala a minha boca enquanto eu souber onde
tem a corrupção.
Vou ler, Presidente. Vou ler o que diz a CPI. Aliás,
podia até rasgar. Já vou rasgar, Presidente.
Tem 31 Senadores que assinaram essa CPI, 31!
Trinta e um Senadores querem apurar as irregularidades daqueles corruptos que saquearam os cofres da
Sudam. Trinta e um!
Olha, Presidente, a minoria não tem vez nesta
Casa. Eu rasguei a CPI, Presidente. Rasguei! Pronto!
Estão aqui, Presidente, 31 Senadores que queriam...
Trinta e um que queriam apurar a corrupção. Mas eu
já senti que não adianta. Eu já senti que o Brasil está
perdido. Eu já senti que nós temos que colocar a nossa cabeça na guilhotina. Eu já senti que tem que ter
um brasileiro para derramar o seu sangue, para que
a Nação possa perceber que há até a proibição de falar em corrupção. Não se pode mais falar na tribuna
do Senado.
Brasil, onde estamos, Brasil?
Muito bem, Senador. Se V. Exª quiser, eu ponho
à disposição o meu mandato para V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 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) – Eu queria comunicar ao Senado Federal que a Mesa Diretora do Senado Federal, que tem
pautado, em continuidade ao trabalho da Mesa anterior, a sua atuação perseguindo três conceitos impres-
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cindíveis a qualquer instituição pública: transparência,
economia e eficiência, buscando um Senado menor em
sua estrutura administrativa, mas com maior eficiência.
Dessa forma, a Direção da Casa, nestes primeiros dois meses, já promoveu economias profundas,
revogou privilégios e eliminou desperdícios durante os
dois anos de mandato de R$300 milhões.
Como todos acompanharam, eliminamos o indefensável pagamento do décimo terceiro e décimo quarto salários... Décimo quarto e décimo quinto salários.
Houve uma redução de 25% das funções de chefia e assessoramento.
Por decisão da Mesa, extinguimos e fundimos
estruturas administrativas.
Revisamos e reduzimos contratos de mão de obra.
Ampliamos a jornada corrida para sete horas.
Eliminamos o atendimento ambulatorial no serviço médico.
Cancelamos a compra dos kits de informática às
câmaras municipais.
Vedamos, por decisão da Mesa e do Plenário,
novas nomeações por 180 dias.
Implementamos o rodízio de cargos para diretores de compra e controle internos.
Criamos, também por decisão da Mesa, sem custos, a Procuradoria da Mulher, a Secretaria de Transparência, voltada para o atendimento da Lei de Acesso à Informação, com representes da sociedade civil.
E já incluímos, no Portal da Transparência, os
valores dos salários dos servidores aposentados e
ex-parlamentares.
A Mesa Diretora também autorizou a revisão de
todo o Programa de Acessibilidade.
Aprovou as sessões temáticas para aprofundar
e aumentar as discussões entre Senadores, criando
uma pauta própria de temas prioritários para a Casa.
Na ampliação da fiscalização legislativa, obrigamos os dirigentes das agências reguladoras a prestar
contas anuais ao Senado Federal
Na perspectiva da agilidade e simplificação legislativa, criamos, também por decisão da Mesa, a
comissão para consolidar os mais de 180 mil diplomas
legais e a regulamentar 142 dispositivos constitucionais.
Ainda na fiscalização e transparência, depois
da lei que obriga a discriminar o preço dos impostos
na nota fiscal, o Senado aprovou a resolução que vai
avaliar periodicamente o Sistema Tributário Nacional.
Dessa maneira, teremos como aferir a carga tributária
que recai sobre a atividade produtiva.
Na busca pela igualdade, votamos a emenda
constitucional que estende ao trabalhador doméstico
direitos trabalhistas. Mais de sete milhões de profissionais passam a contar com FGTS, jornada de traba-
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lho de oito horas, hora extra, adicional noturno, entre
outros benefícios.
No intuito de buscar novas e modernas leis, criamos a Comissão para atualizar a Lei de Execução
Penal, e outra para modernizar a Lei de Arbitragem
e Mediação.
Outra demonstração de que o Senado corre contra
o tempo para resolver seus problemas, estando atento
a todos os segmentos sociais, foi a aprovação do Estatuto da Juventude, ontem à noite, que garante direitos, regras e políticas públicas aos jovens brasileiros.
A agilidade demonstrada com a PEC que igualou os direitos dos empregados domésticos e com o
Estatuto da Juventude precisa continuar. Por isso, estamos implementando junto à Câmara dos Deputados
e aos líderes partidários as chamadas leis expressas,
com tramitação mais ágil, especialmente em temas
que facilitem o ambiente de investimentos, reduzindo
a burocracia, aumentando a segurança jurídica e diminuindo prazos para criação de empregos. Trata-se,
Srs. Senadores, de um instrumento do Legislativo – e
não de governos – para agilizar leis que ajudem no
nosso desenvolvimento.
Hoje, em nossa reunião da Mesa Diretora, novas medidas foram aprovadas, dando continuidade
ao processo em busca de um Senado mais eficiente
e mais transparente.
Decidimos os critérios para cobrança imediata de
uma taxa de ocupação durante, no máximo, um ano,
referente aos imóveis funcionais ocupados por não
senadores. O aluguel – a taxa de ocupação – será cobrado pelo preço de mercado, o que vai permitir uma
economia de R$2,3 milhões ao ano.
As comissões técnicas compostas por não parlamentares terão suas reuniões exclusivamente em
Brasília, de modo a reduzir despesas. Aqui, nessa medida de contenção, a economia será perto de R$500
mil por ano.
Haverá limitação dos ramais administrativos para
a realização de DDD e de DDI e para celulares. Dessa forma, daremos continuidade à redução do custo
de telefonia. Reduziremos esse custo de telefonia em
55% do que é gasto, efetivamente, hoje, com ligações.
Haverá também, neste item, uma economia de mais
de R$1 milhão.
Discutimos também acerca da continuidade ou
suspensão do Jornal do Senado Federal, e a Mesa
decidiu que vai ouvir todos os Senadores com relação à renovação ou não desse contrato, em função
do aumento que está sendo cobrado pela EBC, que,
praticamente, está triplicando o valor desse contrato.
Outro item relevante, Srs. Senadores, diz respeito à continuidade ou não do fornecimento da própria
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mídia impressa. Também os Srs. Senadores, todos os
Senadores serão ouvidos.
As novas economias, de mais de R$4 milhões ao
ano, somadas às medidas anteriores, já respondem
por um corte orçamentário, nos dois anos, de mais
de R$300 milhões. É, sem dúvida, um número muito
expressivo, de um trabalho que prossegue dando continuidade ao trabalho da Mesa anterior.
Eu gostaria de informar também a todos, ainda,
que a Mesa autorizou a cessão não onerosa dos equipamentos hospitalares do serviço médico ao Governo
do Distrito Federal. Essa autorização da Mesa terá que
ser submetida ao Plenário do Senado Federal. Assim
como os profissionais de saúde, esses equipamentos
vão servir a toda a população do Distrito Federal.
A partir de agora – também decidiu a Mesa, hoje
pela manhã –, nós vamos inserir no Portal da Transparência a descrição do bem ou serviço contratado com
recursos da verba indenizatória.
Acabamos com a lotação dos últimos servidores
restantes no Senadinho, do Rio de Janeiro, que já foi
extinto pelo Senado Federal.
Na reunião de hoje, por decisão da Mesa também, ainda renovamos a validade do último concurso
público, que foi realizado no ano que passou, embora
as nomeações estejam suspensas por 180 dias para
reavaliação e readequação.
Por fim, Srs. Senadores, aprovamos também na
Mesa o projeto de resolução, que vai tramitar aqui no
Plenário do Senado Federal, criando a comissão Senado do Futuro, que irá discutir os temas relevantes
para o Brasil e para o Parlamento nos próximos anos.
Essas eram as informações que deveria prestar
ao Senado e ao País, em função de uma nova reunião
da Mesa Diretora do Senado Federal.
Eu tenho a honra de conceder a palavra ao Senador Walter Pinheiro e, em seguida, ao Senador
Jorge Viana.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr.
Presidente, brevemente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª para uma questão de ordem.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem
revisão do orador.) – Em primeiro lugar, cumprimento
V. Exª pelo anúncio que acaba de fazer à Casa. Mas,
na verdade, o que eu desejava era dizer que ontem
foi votado o Estatuto da Juventude. Essa é uma causa
à qual eu estive ligado a vida inteira. Basta dizer que,
como Presidente, tive a oportunidade de legalizar a
UNE no Brasil e retirá-la da clandestinidade.
Infelizmente, por motivo de transporte, eu não
pude chegar a tempo da votação do Estatuto. Mas
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quero apenas que conste nos Anais que, se eu aqui
estivesse, teria votado a favor. E lamento profundamente a minha ausência – eu, pessoalmente.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador José
Sarney.
Nós tínhamos anunciado o Senador Walter. O Senador Jorge Viana precisaria usar da palavra, porque...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do
microfone.) – É um comunicado importante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É um comunicado importantíssimo. Botafoguense, como nós, ele, daqui a pouco, vai ter que
assistir ao jogo do Botafogo. Vamos, ao botafoguense,
deferir essa preferência.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
sou tricolor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu agradeço muito ao
meu irmão Walter Pinheiro.
Sinto-me na obrigação de tratar de um determinado assunto, que da tribuna do Senado foi alertado
ao País: o problema dos haitianos no Acre.
Este Senado está sendo ouvido, está sendo levado em conta. Eu penso que isso é uma conquista
de todo o Plenário e de medidas como as que V. Exª
acabou de anunciar. E tenho a satisfação de estar junto,
às vezes ajudando, às vezes fazendo algumas observações, mas subscrevendo junto com meus colegas
de Mesa. Parabenizo V. Exª por passar pari passu tudo
aquilo que estamos fazendo na Mesa Diretora.
Quanto à questão dos haitianos, o Governador
Tião Viana estava vivendo um verdadeiro desespero.
Imagine, Sr. Presidente Sarney, V. Exª que presidiu o
Brasil, esta Casa e tem uma história, que nós tínhamos no Acre 1,4 mil cidadãos do mundo – mulheres,
homens e crianças – sem documentação, no Município
de Brasileia. Dez por cento da cidade, do Município,
com pessoas vindas ilegalmente de outros países, vivendo num verdadeiro acampamento criado em situações precárias, pelo lado humanitário, pelo Governador
Tião Viana e pelo esforço de muitos.
Eu vi essa situação uma semana atrás. Fui lá,
conversei. Falei da tribuna do Senado sobre isso. Falei com o Ministro Patriota, com o Ministro da Justiça,
com a Ministra da Casa Civil, Gleisi. A Presidenta Dilma determinou, e mandou que o governo inteiro se
envolvesse numa força-tarefa.
Venho à tribuna para agradecer à Presidenta Dilma – estou usando o tempo da Liderança do meu Parti-
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do, o PT –, para dizer que, em menos de uma semana,
a situação é absolutamente outra. Voltei a Brasiléia, e
a situação hoje está sob absoluto controle, graças a
uma força-tarefa de 20 pessoas, de vários ministérios,
que chegaram a Brasiléia e estão trabalhando de manhã, à tarde e à noite.
Essas ações todas levaram a um cadastramento de todos que estavam ali, com o perfil das pessoas
que entraram; foi feita toda uma documentação, e hoje
a situação já está normalizada, e o trabalho da força-tarefa, quase concluído. O desafio ainda é enorme,
tendo em vista que temos que evitar que essa situação
volte a acontecer. E ela certamente voltará a acontecer
se não houver a colaboração dos governos do Peru,
do Equador, do próprio Haiti e de outros países para
que a migração seja legal, e não ilegal.
Era só para deixar o registro de que a equipe de
saúde do Governo Federal, em parceria com o Governo
do Estado, aplicou 2.225 doses de vacinas, foram 919
pessoas vacinadas, foram feitos testes de DST/Aids,
e a população que está nessa situação em Brasiléia
apresentou índices absolutamente de acordo com a
ANS, com o Ministério da Saúde. Chegou a Brasiléia
um kit com mais de 400kg de medicamentos.
Além disso, foi feito todo um trabalho no sentido
documental dessas pessoas. Outro trabalho que também está sendo feito, em parceria do Governo do Estado com a equipe do Governo Federal, é o de mediar a
oportunidade de trabalho para aqueles que estão com
a documentação em dia. Foi feito o cadastro de 1.315
pessoas, o protocolo de refugiados de 1.193, emitidos
876 CPFs e 1.048 carteiras de trabalho.
Então, agradeço, mais uma vez, ao Presidente
Renan a oportunidade de fazer uso da palavra; ao Líder do meu Partido, que me cedeu o espaço; a esse
querido amigo irmão Walter Pinheiro, que me permitiu
fazer este registro.
Fica aqui meu agradecimento, em nome do povo
do Acre, de Brasiléia, à Presidenta Dilma, ao Ministro
José Eduardo Cardozo, da Justiça; ao Ministro Patriota;
à Ministra Gleisi; ao Beto Vasconcelos, da Assessoria
Jurídica da Presidência da República; à Presidenta
e ao Governador Tião Viana; ao Secretário de Direitos Humanos, Nilson Mourão; e a toda a equipe, pelo
acolhimento, pela ação humanitária que desenvolveram em Brasiléia em menos de uma semana, dando
tranquilidade para o Município e, ao mesmo tempo,
fazendo um ato exemplar para todos nós, que é o de
acolher esses refugiados que chegaram ao Brasil em
busca de uma melhor sorte.
E agora o desafio é o Governo Federal, o Ministério das Relações Exteriores, numa articulação com os
representantes dos governos vizinhos, estancar essa
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rota de exploração por “coiotes”, por verdadeiras máfias
que exploram pessoas que vivem numa situação de
penúria na hora em que elas sonham entrar no Brasil.
Que se ponha fim a essa entrada ilegal e que se possa
ter um ato solidário do Brasil com o Haiti, no sentido de
ampliar a entrada legal de haitianos no Brasil.
Muito obrigado, Walter e a todos que me acompanham pela TV e Rádio Senado. Muito obrigado também
aos colegas Senadores e Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, e fica caracterizado que ao botafoguense garantiremos sempre a
precedência.
Senador Walter Pinheiro, concedo a palavra a
V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, desejo sucesso ao Botafogo, mas
Jorge Viana, aqui na tribuna, não pode “botar fogo”. É
importante que ele sempre traga soluções como ele
apresentou aqui.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui,
na tarde de hoje, tratar de um tema que foi objeto de
muitos debates ao longo de toda uma trajetória, meu
caro Senador Eduardo Braga, principalmente para os
governos estaduais, como uma ferramenta importante
para a atração de investimentos e melhoria das condições, seja de infraestrutura, seja de serviços prestados
pelo Estado. Refiro-me às PPPs, em determinados
momentos atacadas por uns, em outros momentos
enaltecidas por outros.
Mas eu quero chamar a atenção aqui para a
Bahia, na condição de pioneira. E quero salientar a
coragem, o desafio e a ousadia do Governador Jaques
Wagner nesse pioneirismo, sob a condução, à época, da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o Secretário
Jorge Solla, tendo a parceria com o então Secretário
de Fazenda Carlos Martins, através do núcleo de PPP
da Secretaria de Fazenda, tão bem comandada pelo
Rogério, portanto, uma figura competentíssima. Tive a
oportunidade, Sr. Presidente, de participar, na condição de Secretário do Planejamento, na época, cargo
que ocupei e que me ajudou muito na consolidação
da minha visão de políticas públicas.
Pois bem, essa gestão comandada pelo Governador Jaques Wagner teve a coragem de propor a PPP
conhecida hoje no mundo inteiro, a PPP do Hospital
do Subúrbio de Salvador. E quero aqui manifestar a
minha alegria com o sucesso dessa experiência, aliás,
desse case internacional que é o Hospital do Subúrbio, localizado ali na região do subúrbio ferroviário, um
importante equipamento.
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Essa PPP, que está sendo levada adiante com
outras experiências, abriu o horizonte, por exemplo,
para uma PPP no Município de Barreiras, no extremo
oeste da Bahia, para a união de esforços entre a Prefeitura e a Associação de Produtores de Algodão, buscando interferir na questão das estradas, melhorando
as condições de estradas, melhorando o fluxo e, ao
mesmo tempo, o escoamento da produção.
Na realidade, Sr. Presidente, quando nós construímos o Hospital do Subúrbio, com essa grande ousadia
a que me referi, na realidade, o atendimento à saúde
no Estado da Bahia – e é bom lembrar isso – só tinha
experimentado, nesse quadrante da nossa história, a
construção de dois outros hospitais: o hospital feito
pelo Governador Roberto Santos, figura por quem tenho muito respeito, foi Governador do Estado da Bahia,
foi o responsável pela construção do hospital; depois,
na sequência, a construção de um outro hospital feito
pelo então Governador Waldir Pires – Waldir, que foi
Procurador-Geral da República, foi Deputado Federal,
foi Governador de Estado e, hoje, honra a Câmara
Municipal de Salvador com um mandato de vereador
naquela cidade.
Então, essas experiências serviram enormemente, e hoje nós temos a clareza da importância dessa
PPP, dessa parceria público-privada, que venceu as
limitações orçamentárias, superando – eu diria – os
limites para a contratação e oferecendo à população
de Salvador um serviço de excelência e de qualidade.
Em dois anos de funcionamento, o Hospital do Subúrbio comemorará amanhã, meu caro Senador Eduardo
Braga, na cidade de Washington, nos Estados Unidos,
seu terceiro prêmio internacional. Esse prêmio será
concedido por uma instituição ligada ao Banco Mundial,
um prêmio voltado para países em desenvolvimento,
voltado para atender experiências dessa natureza. O
Governador Jaques Wagner participará desse evento amanhã na cidade de Washington, onde receberá
esse prêmio.
A escolha dos projetos de PPP, feita pelo jornal
que trata de infraestrutura, estabeleceu critérios como:
significativos recursos, inovação financeira, inovação
tecnológica, impacto do desenvolvimento e, principalmente, replicabilidade. Portanto, de acordo com o
Banco Mundial, as PPPs estão se tornando cada vez
mais reconhecidas como forma eficaz de financiar,
operar serviços públicos em diferentes segmentos:
saúde, infraestrutura, educação. Logo, essa iniciativa
é abrangente.
Lembro-me de que, no ano de 2009 e 2010,
visitei algumas experiências de unidades de fabricação de equipamentos de parceiros que buscávamos
para completar a PPP ali no Estado da Bahia. Hoje, o
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Hospital do Subúrbio já recebeu outros dois prêmios
internacionais. Um é da consultoria KPMG, sediada
na Inglaterra, que classificou o projeto baiano de PPP
como um dos 100 melhores do setor de infraestrutura pública do mundo! E, nos últimos cinco anos... É
importante lembrar que essa leitura foi feita a partir
de diversas experiências em diversas frentes. Outro
prêmio foi da revista World Finance, que o considerou
entre os melhores projetos de PPP da América Latina.
O Hospital do Subúrbio também já foi evidenciado no
jornal britânico Financial Times como sendo uma das
experiências mais exitosas de todo o mundo.
Inaugurado em setembro de 2010, sob a gestão,
operação e aparelhamento da concessionária que,
na realidade, reúne a baiana Promédica e a francesa
Dalkia, o Hospital do Subúrbio é destaque pela qualidade de atendimento e também por ser o primeiro a
funcionar por meio de uma PPP no Brasil.
Portanto, é fundamental lembrar essas questões,
do seu nível de monitoramento, o acompanhamento
que é feito pela equipe da Sesab, o rigoroso acompanhamento feito pela equipe da Sesab, com auditoria
independente, acompanhando a questão da produção,
da qualidade, da quantidade, do serviço oferecido.
É fundamental entender também a proeza que
aquele hospital tem conseguido empreender na região do subúrbio ferroviário no Estado da Bahia. Não
atende só ao subúrbio, atende a todo o miolo da cidade de Salvador, onde temos a maioria da população.
Até então, antes da chegada do Hospital do Subúrbio,
para ter atendimento médico-hospitalar, a população
tinha de fazer deslocamentos imensos, deslocamentos às vezes dificultados pela baixa oferta do sistema
de transportes, principalmente quando a emergência
se apresentava.
Portanto, Sr. Presidente, quero salientar aqui que
esse hospital possui 313 leitos e, dentro do seu perfil
de atendimento, as urgências e emergências, sendo
que 60 desses para Medicina Intensiva, para pacientes
adultos e pacientes pediátricos. A unidade contabiliza
também 60 leitos de internação domiciliar, além de um
moderno parque de Medicina na área de diagnóstico.
Essa é uma das grandes virtudes do Hospital do Subúrbio. E até, nessa mesma linha, principalmente para
a nova linha da Medicina, o diagnóstico, nós estamos
preparando outra PPP na Bahia, a PPP de Imagem,
buscando fazer a interiorização do serviço de imagem
e entregando um serviço, via PPP, para ampliar esse
serviço de imagem, que hoje é peça decisiva para o
diagnóstico, o tratamento e, claro, para o acompanhamento de qualquer paciente.
Além da PPP da Imagem, a nossa Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia também prepara outra PPP,
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a PPP do Hospital Couto Maia, um hospital que se dedica exclusivamente a doenças infecto-contagiosas.
Portanto, numa outra frente de ousadia, o Governador
Jaques Wagner dispara mais um processo para que a
gente tenha oportunidade de entregar ao povo baiano
um hospital em condições de promover o atendimento
para uma das áreas mais difíceis de se lidar.
Portanto, é nessa linha que a gente completa os
serviços. Eu poderia até dizer que, mesmo na concessão, não só da área de saúde, o Estado experimentou
uma parceria recente com duas grandes construtoras
baianas, o que resultou na entrega do estádio, a nossa
Fonte Nova. Hoje, ele é batizado até de Nova Fonte
Nova, meu caro Renan, mas o povo não esquece que
é a nossa Fonte Nova, a nossa querida Fonte Nova,
localizada na Ladeira da Fonte das Pedras. O Estádio
Octávio Mangabeira também é fruto de uma experiência de inclusão da parceria privada.
Assim, nessa mesma linha, o Governador Jaques
Wagner prepara outra experiência de PPP, para a estrutura do metrô de Salvador, buscando resolver um
dos graves problemas de mobilidade urbana, que já se
arrasta há 13 anos. A estrutura ficou abandonada na
cidade de Salvador e foi batizada por mim, à época,
quando da campanha de 2008, como “metrô calça curta”. Nem sei, Paulo Paim, se eu poderia mais chamá-lo
de calça curta, porque a calça curta ainda cobre alguma coisa, e o metrô não cobriu absolutamente nada.
Foram 13 anos, 6km construídos, 6km abandonados,
6km em que o metrô não liga nada com nada, até porque os vagões estão lá parados.
O Governador Jaques Wagner reapresentou a
proposta que já havíamos feito em 2009 à Prefeitura
de Salvador, para que o Estado pudesse incorporar a
estrutura do metrô. Hoje, essa proposta é aceita pelo
atual Prefeito, Antônio Carlos Magalhães Neto. E nós
vamos também lançar o edital para essa PPP do metrô de Salvador.
Assim como o metrô, o Estado também deve
absorver a gestão, a condução e a operação do trem
do subúrbio. O pleito dos trabalhadores era, inclusive,
que esse trem voltasse para a CBTU, de onde nunca
deveria ter saído.
É um absurdo, Senador Aloysio! V. Exª, que é de
um Estado que tem metrô, sabe que a capital não opera o metrô. Quem o opera é o Estado. Não é barata a
operação do sistema metroviário, muito menos para a
cidade de Salvador, que é a única cidade do Brasil em
que o metrô é “operado” – entre aspas, porque ele não
está rodando para lugar algum – pelo Município. Em
Recife, em Fortaleza, em Belo Horizonte e em Porto
Alegre, isso é feito pela CBTU. Em São Paulo e no Rio
de Janeiro, isso é feito pelos Estados.

ABRIL 2013

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Portanto, essa é outra PPP que o Governador
Jaques Wagner vai anunciar. Ele vai lançar o edital,
para que Salvador possa ganhar o seu metrô, possa
completar a Linha 1, construindo o Tramo 2 e botando
para rodar o Tramo 1, e possa construir a Linha 2, saindo do Bonocô e indo até a cidade de Lauro de Freitas,
entregando ao povo baiano um novo trecho do metrô
na cidade de Salvador.
Portanto, há um importante movimento nesse
sentido, para que possamos consagrar essa política
com a Parceria Público-Privada e para que, de uma
vez por todas, possamos interferir positivamente nos
serviços naquela grande cidade de Salvador.
Inclusive, ontem, o Governador assinou, meu
caro Presidente, mais uma ordem de serviço para a
construção de viadutos, resolvendo o problema da mobilidade do trânsito na altura do Imbuí, na Paralela. A
minha expectativa é a de que a gente também possa
completar essa obra, fazendo ali a Avenida 29 de Março, na sua ligação da BR-324 até a orla, e a Avenida
Gal Costa, indo da BR até a orla de Salvador.
É preciso ainda atender aos famosos pontos críticos da cidade de Salvador, projetos que, desde 2009,
a gente vem defendendo: o Hiperposto, na Avenida
Antonio Carlos Magalhães; a entrada do Parque da
Cidade; o cruzamento da Lucaia, à altura dos Barris;
a Alça e a passagem da Luís Eduardo Magalhães até
a orla de Salvador; os dois pontos cruciais na região
do Costa Azul, principalmente a entrada da Magalhães
Neto e o chamado cruzamento da entrada principal
do Costa Azul. Além desses pontos, seria importante
que também resolvêssemos, de uma vez por todas, o
gargalho na altura do Iguatemi e também na ligação
Iguatemi Paralela, que nós costumamos chamar de
Madeireira Brotas, construindo viadutos, pontes, passagens e rebaixamentos e eliminando os principais
pontos críticos na cidade de Salvador.
Com isso, podemos oferecer à cidade não só
uma estrutura viária decente, como também a utilização de equipamentos de transporte para promover o
deslocamento em massa, retirando veículos da rua e
transportando o maior número de passageiros possível.
Portanto, quero aqui, Sr. Presidente, ressaltar a
importância desse instrumento de PPP.
Para encerrar, quero voltar a essa questão do
Hospital do Subúrbio, que conta com todo o tipo de
equipamento dos mais modernos, como blocos cirúrgicos, salas cirúrgicas para atendimentos de média e
alta complexidade, laboratórios de hemodinâmica e
especialidades em todas as frentes, Cardiologia, Angiologia, Neurologia, além de um laboratório destinado
ao atendimento de pacientes egressos.
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Sr. Presidente, também tenho feito de forma, inclusive, muito dedicada, ao longo dos anos, uma parceria com o Hospital das Clínicas, hoje Hospital Ana
Nery. Esse hospital passou a ser tocado por diversos
médicos do Hospital das Clínicas. Sempre faço referência ao meu amigo Francisco Reis, Dr. Chico Reis,
dirigente daquele hospital. Faço sempre essa referência, Senador Renan, porque, mesmo tendo o direito
de fazer o check-up em São Paulo, é naquele hospital
público, Senador Jayme, que faço todo o ano o meu
check-up, por entender a excelência daquela unidade.
Cito o cardiologista que me atende lá, o Dr. Roque Aras.
Portanto, faço isso aqui com muito carinho, agradecendo a esses profissionais e destacando o excelente trabalho que desenvolvemos ali com essa turma
do Hospital das Clínicas, sob o comando, nessa outra
área, do Dr. Gildásio Daltro, que faz uma das melhores
pesquisas do Brasil com células-tronco. Já estamos
até exportando para o Brasil. O Dr. Gildásio esteve na
Universidade da Paraíba, em João Pessoa; agora, deve
fazer o mesmo caminho em Uberlândia; e, no final do
mês, deverá ir aos Estados Unidos, para relatar essa
brilhante experiência com células-tronco, hoje patrocinada por meio de emendas parlamentares, numa
parceria intensa com o Hospital das Clínicas, ligado à
Universidade Federal da Bahia.
Essa é uma demonstração de que podemos fazer coisas muito boas, comparadas com as que hoje
são oferecidas no resto do mundo. Por isso, essa experiência a que me referi aqui hoje, a do Hospital do
Subúrbio, será premiada no dia de amanhã pelo Banco
Mundial como um dos grandes exemplos de Parcerias
Público-Privadas. O Banco Mundial esteve presente
com financiamento. E, hoje, está aí o sucesso e a excelência dessa importante empreitada.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
É óbvio que aguardamos ansiosamente a assinatura do acordo da Prefeitura de Salvador com o Governo do Estado, para que possamos implantar a Parceria
Público-Privada no sistema de mobilidade urbana na
cidade de Salvador, para resolver o problema daquele caos instalado na nossa querida e bela Salvador.
Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga, Líder do Governo nesta Casa do Congresso Nacional.
Senador Jayme Campos...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
também estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está inscrito.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sou o décimo nono inscrito. Por favor, não se esqueça
do velho aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De forma nenhuma!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Jayme Campos, esquecer de V. Exª é
impossível a este Senado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e
senhores que nos acompanham pela TV Senado, pela
Rádio Senado e pelas demais mídias sociais desta
Casa, no dia de hoje, exatamente às 14h30, reuniu-se
a Comissão Mista que trata da Medida Provisória nº
595, que é presidida pelo Deputado José Guimarães
e que tem no Senador Eduardo Braga o Relator dessa importante matéria, que trata exatamente sobre o
novo marco regulatório dos portos e das instalações
portuárias e sobre as atividades desenhadas pelos
operadores portuários e dá outras providências.
Essa medida busca modernizar os nossos portos, reduzir o custo Brasil e dotar a infraestrutura portuária brasileira de condições modernas, adequadas e
eficientes, para dar competitividade à nossa indústria
diante de uma economia globalizada e para, ao mesmo tempo, fortalecer as atividades do agronegócio. O
Brasil possui uma característica absolutamente própria
de grande produtor de grãos, mas esses grãos precisam, Sr. Presidente, ser transportados por estradas,
por ferrovias e por portos, para que, finalmente, possam ser transformados em bem final ou em divisas
para o nosso País.
Tem sido costumeiro ver, todos os anos, durante
o período da safra e durante os períodos das supersafras, como a que está anunciada para este ano e para
o ano que vem, intermináveis filas nos portos brasileiros, especialmente nos principais portos, o que acaba
acarretando prejuízos para a nossa economia, o que
acaba acarretando custos adicionais aos produtos brasileiros, o que, em última análise, acaba penalizando
a macroeconomia, o crescimento do PIB, a geração
de emprego e renda e, obviamente, a prosperidade e
o desenvolvimento do nosso País.
É importante, portanto, Sr. Presidente, destacar
a coragem, a ousadia da Presidenta Dilma no momento em que enfrenta esse importante problema da
infraestrutura nacional. Ao mesmo tempo, ousa em
estabelecer novos paradigmas na busca da competitividade, da eficiência e da redução do custo nas atividades portuárias.
Mas, especificamente, o novo texto produz duas
mudanças de grande significação. A mais importante
delas é a que elimina as restrições à movimentação de
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carga de terceiros nos terminais de uso privativo, que
passam a ser denominados terminais de uso privado.
Além de oferecer maior segurança jurídica para
o investimento privado nessa modalidade, adicionalmente, a medida provisória desburocratiza a administração do porto público, tornando a administração
portuária mais flexível e fortalecendo, portanto, o papel
da Antaq no setor.
Essas mudanças, Sr. Presidente, são de grande significação para o setor portuário. De fato, uma
nação que almeja alcançar patamares elevados de
desenvolvimento só poderá concretizar esse anseio
com maciços investimentos em infraestrutura, notadamente no setor portuário. É o que revela o exemplo de
países como a China, como a Coreia, como o Japão,
que alavancaram suas economias e que têm lastreado
seus desenvolvimentos na construção de ferrovias e
de rodovias e na expansão e modernização portuária.
O Brasil precisa expandir e aperfeiçoar seu setor portuário. Em outras palavras, necessita de mais
portos e de avanços no processo de modernização da
operação portuária. Nesse sentido, é imprescindível a
atração do capital privado para suprir as necessidades
de investimento.
A medida provisória, acertadamente, elimina
restrições ao investimento privado no setor portuário, quando, por exemplo, suprime da legislação a
diferenciação entre o movimento de carga própria e
de terceiros, permitindo a empreendedores que não
tenham cargas próprias o investimento no setor portuário, o que deve aumentar a oferta do serviço, em
benefício do País.
Todavia, para modernizar o texto da MP, para aperfeiçoá-lo, melhor dito, e até mesmo para reformá-lo em
alguns aspectos, no sentido de atender aos anseios da
população brasileira, representada por este Congresso
Nacional, acolhemos, Sr. Presidente, no relatório lido
no dia de hoje, nada mais, nada menos do que 137
emendas que fortaleceram o direito do trabalhador, que
garantiram aposentadoria especial para o trabalhador
avulso nos portos, que asseguraram renda mínima para
os trabalhadores avulsos nos portos brasileiros, que
asseguraram equalização entre o porto privado e porto
público, que estabeleceram, portanto, novas regras de
competição, sem que se perdessem as perspectivas
de termos eficiência e redução de custos e, mais do
que isso, de permitirmos um novo marco regulatório
que aumente os investimentos no curto prazo nesse
importante setor da nossa economia.
Ouço o Senador Ricardo Ferraço, com grande
prazer, na tarde de hoje.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Senador Eduardo Braga, poderíamos falar, com muita
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precisão, é a conspiração dos astros, permitindo que
V. Exª pudesse ser a pessoa certa, no lugar certo, na
hora certa, para conduzir e relatar um projeto, uma
medida provisória dessa natureza. Ao longo de, pelo
menos, doze ou quinze semanas, V. Exª dedicou grande parte ou a totalidade do seu trabalho coordenando
este que é um esforço extraordinário, a necessária e
inadiável modernização da atividade portuária em nosso País. Venho, meu caro Senador Eduardo Braga, de
um Estado onde a atividade portuária é extremamente
relevante, diria que estratégica. Venho de um Estado
em que a organização dos trabalhadores é exemplo
e referência para o País. Trabalhou ao lado de V. Exª,
que teve oportunidade de conhecê-lo, o Presidente do
Sindicato dos Estivadores, José Adilson, que lidera um
movimento trabalhista sindical com base nas premissas essenciais: a eficiência, a moralidade, a transparência. Por isso mesmo, esse é um sindicato em que
30% das suas receitas vêm dos portos organizados,
e 70% vêm da área privada, porque a premissa é a
eficiência, a premissa é a competitividade. Mas o que
desejo mesmo é cumprimentar V. Exª. Na terça-feira,
estarei lá, perfilado, ao seu lado, para defender a proposta e o relatório de V. Exª, pela capacidade técnica,
mas não apenas por isso, pela grande obra política,
pela concertação que V. Exª conduziu, pela capacidade
de aggiornamento que teve V. Exª para liderar e apresentar uma proposta dessa magnitude de fundamental importância para o nosso País. Parabéns a V. Exª!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu agradeço a V. Exª.
Sr. Presidente, apenas para concluir, quero dizer
que, efetivamente, ao longo das últimas dez semanas,
em conjunto com o Presidente da nossa Comissão, o
Deputado José Guimarães, em conjunto com os Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras, em conjunto com as entidades de classe, com as entidades
representativas da classe trabalhadora, em conjunto
com o Governo, em conjunto com a Consultoria do Senado, com a Assessoria da Liderança, tivemos a árdua
tarefa de construir um relatório a diversas mãos que
pudesse representar avanços para a medida provisória, para a modernização do setor portuário brasileiro,
para a garantia de direitos trabalhistas e, mais do que
isso, Sr. Presidente: para garantir ao Brasil as condições necessárias para que possamos modernizar a
infraestrutura portuária, para que possamos assegurar
crescimento econômico, geração de emprego e renda
e para que possamos assegurar que o PIB brasileiro
possa ter, cada vez mais, uma influência positiva da
nossa indústria, fazendo com que o Brasil dê um passo definitivo não apenas entre os países emergentes,
mas entre os países que se preparam para o futuro.
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Ouço o Líder Wellington Dias na tarde de hoje.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Meu
querido Senador Eduardo Braga, saúdo V. Exª, nosso
Presidente e os Senadores presentes. Quero, primeiro, dizer da satisfação – eu, que já convivi com V. Exª
quando Governador e pude testemunhar a forma brilhante e competente pela qual V. Exª tão bem dirigiu
o Amazonas – de vê-lo tratar com toda habilidade de
um tema que não é simples, um tema que é espinhoso por natureza. Agora, é uma necessidade do Brasil,
e V. Exª o abraçou de forma corajosa, usando toda a
sua experiência nas articulações. No começo, nós tivemos uma reação muito forte da classe trabalhadora,
e destaco o trabalho de V. Exª, junto com o Líder do
PT na Câmara, o Deputado Guimarães, e junto com
outras lideranças, no sentido de construir com os trabalhadores um caminho em que pudesse ficar claro
que não há nenhum interesse de prejudicar a classe
trabalhadora. Agora, é preciso haver um compromisso de todos para que tenhamos o que V. Exª colocou:
competitividade, modernização. Estamos falando de
algo que é da relação própria do Brasil com o mundo.
Nós, hoje, temos que atender à demanda – por isso os
atrasos – e aí estamos falando em perda de cargas,
estamos falando na possibilidade, inclusive, de atrasos, de perda de clientes por parte dos investidores,
do aumento de investimentos, porque vai praticamente
dobrar o número de mão de obra necessária que vai
garantir as condições de o Brasil ter parâmetros, ter
custos nessa área, semelhante ao que se pratica em
outras regiões do mundo.
Por último, a decisão do Governo de também dizer:
“Eu tenho aqui condições de bancar dez anos de dragagem.” Está lá no seu relatório, e V. Exª ajudou nessa
negociação. Vamos garantir as condições do acesso,
que são investimentos impossíveis de serem bancados
pelos investidores. Então, eu quero, aqui, parabenizá-lo e dar o meu testemunho sobre todo o trabalho de
V. Exª, muitas vezes tendo – e eu quero testemunhar
isto aqui – que enfrentar posições diferentes dentro
do próprio Governo, dentro do Parlamento, dentro de
setores vinculados a empresários, aos trabalhadores,
mas chegar a uma proposta, como foi apresentada
hoje, que vai, se Deus quiser, permitir-nos uma grande mudança no Brasil. O Brasil precisa mudar muitas
áreas: aeroportos, ferrovias, transportes, essa área de
hidrovias, enfim, um conjunto de mudanças profundas.
Certamente o trabalho de V. Exª será reconhecido para
sempre pela forma competente e brilhante. Meus parabéns! E eu agradeço.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu que agradeço a V. Exª, Senador Wellington Dias.
E digo a V. Exª que, efetivamente, a infraestrutura e o
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custo Brasil, sem nenhuma dúvida, são uns dos gargalos que o Brasil precisa vencer para que a nossa
indústria e o nosso Produto Interno Bruto possam
representar o crescimento da nossa economia, com
geração de emprego, renda e prosperidade.
Ouço S. Exª o Senador Jayme Campos com
alegria.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu
caro Líder, Governador, Senador Eduardo Braga, eu
também não poderia deixar de manifestar aqui o meu
apoio ao seu relatório, que, sem sombra de dúvida, foi
discutido à exaustão com todos os segmentos envolvidos nessa área portuária. E eu imagino que nós vamos
avançar dessa forma, pelo fato de que nós precisamos
ter mais competitividade. Sobretudo, nós temos acompanhado, hoje, a dificuldade dos portos brasileiros. E,
dessa forma, quando o Governo propõe, naturalmente, a modernização, os avanços, sobretudo permitindo
uma competitividade maior, é que o Brasil vai ter um
espaço, internacionalmente falando, na medida em que
o que nós temos visto é o apagão. Haja vista o que
está aí: há poucos dias, nós perdemos dois milhões
de venda de toneladas de grãos de soja pelo fato da
demora da entrega do produto, tendo em vista que os
nossos portos não estão preparados para atender à
demanda da produção de commodities do nosso Brasil. De maneira que V. Exª – eu tenho acompanhado –,
de forma democrática, como um estadista que é, tem
discutido o assunto. E eu acho que, dessa forma, com
a conjugação de esforços entre o setor produtivo, o
empresariado, a classe trabalhadora é que nós achamos esse caminho, que será um caminho não para o
Senado, não para o Governo Dilma Rousseff, mas, sim,
para o Brasil, o Brasil do futuro. Não podemos discutir
o Brasil só de hoje, mas, sim, o Brasil dos próximos
dez anos, vinte anos. E aqui eu não poderia deixar de
manifestar o apoio do Senador Jayme Campos ao seu
relatório, que certamente vai ter a aprovação de todo o
Congresso Nacional, na medida em que é de interesse
nacional. Não é de interesse de partido ou interesse
empresarial, mas, sim, do povo brasileiro. Parabéns,
Senador Eduardo Braga!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu quero agradecer a V. Exª, agradecer ao Presidente Cícero Lucena, que, neste momento, assume a
Presidência, agradecer ao nosso Cyro Miranda, que
fez uma permuta comigo, o que me possibilitou o uso
do horário, e dizer que, na próxima terça-feira, Senador Cyro, nós haveremos de debater este relatório na
Comissão Mista, e, na próxima quarta-feira, às 14h30,
será a votação na Comissão Mista.
É muito importante a presença dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras, que são membros daquela

ABRIL 2013

Abril de 2013

Comissão, porque tenho certeza de que esse é um
dos projetos que fazem com que o Brasil possa efetivamente se preparar para o futuro.
Disse muito bem o Senador Jayme Campos: esse
não é um projeto de um governo apenas, é um projeto
do País, esse é um projeto nacional, é um projeto que
prepara a indústria brasileira para a competitividade
mundial. Esse é o projeto que prepara um novo mercado para milhões de brasileiros que serão inseridos
pela nova dinâmica econômica. E, ao mesmo tempo,
é um projeto que prepara uma concorrência livre, uma
concorrência salutar e equilibrada entre portos organizados e portos privados, para que o Brasil vença com
um custo menor e com maior atividade econômica e
industrial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Com a palavra o orador inscrito Cyro Miranda.
Quero aproveitar para dizer também que me somo
a todos os Senadores no reconhecimento da condução do Relator da Medida Provisória dos Portos, pela
sua forma democrática de ouvir todos, para que possa
tomar a melhor decisão.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente Cícero Lucena.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, Rádio e TV
Senado, Agência Senado, quase todas as revistas
repetiram o que dissemos nesta tribuna na semana
passada: O Governo precisa parar de pisar no tomate!
Mas, pelo visto, a Presidente Dilma Rousseff não está
muito preocupada com o cenário econômico do Brasil.
Como seu antecessor, que falava em marolinha e
agora fala em tomatezinho, a Presidente parece alheia
à realidade e tocada por um surrealismo impressionante. Vive como Alice no país das maravilhas!
Fazer os ajustes nos gastos públicos e promover
uma reforma tributária seria medida muito mais relevante para a atual conjuntura do que o aumento dos
juros. Mas, no lugar de colocar os pés no chão, o Governo vai liberar o controle dos gastos reduzindo as
metas fiscais em até 70%.
Trata-se de uma atitude sem precedentes desde
o controle adotado, em 1999, e revela-se como medida irresponsável e de cunho eleitoreiro. Se abrirem
as comportas dos gastos públicos, conforme o desejo
dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, será
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possível aos Governos Federal e Estaduais gastarem
mais do que arrecadam? Isso não ocorre há 15 anos
e representa uma perigosa manobra, com consequências imprevisíveis para o futuro das contas públicas.
Conforme observa o Secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afrouxar o controle seria uma
medida a ser adotada para estimular a economia. Mas
isso é um perigo! Ora, o superávit primário de 2012 foi
o menor dos últimos anos e ocorreu exatamente pelo
aumento dos gastos públicos.
Senador Aloysio, com a nova medida, poderá haver um descontrole dos gastos públicos com impacto
significativo no equilíbrio orçamentário e financeiro para
os próximos anos. Na prática, é como se uma empresa
no vermelho decidisse gastar sem qualquer preocupação; ou uma família com problemas no orçamento
mensal decidisse sair gastando no cartão de crédito.
Se isso for feito, repito, poderemos ter um círculo
vicioso de resultados imprevisíveis para o Brasil. Isso
porque, se o Governo gasta mais do que pode, ele precisa captar mais para equilibrar as contas. Vai sobrar
para o brasileiro. Lá vêm arrocho e inflação!
Diante do crescimento da inflação, o remédio do
Governo não vai ser outro, mas o aumento dos juros
para contê-la.
E onde vai parar tudo isso? Quais são as implicações para o futuro do Brasil?
A sonhadora Presidente jamais vai admitir publicamente, mas o PT, como bem assinala o Senador Aécio
Neves, sempre foi permissivo com a inflação. Mas lembra
que o PT foi contrário ao Plano Real, um instrumento com
força suficiente para derrotar a inflação e proporcionar a
prosperidade. O PT ignorou que o Plano Real; era uma
necessidade do Brasil e dos brasileiros. Ignorou que o
Plano Real era uma necessidade para os mais pobres.
A inflação tem o poder de corroer de forma implacável
o poder de compra das famílias de baixa renda.
A atitude de estimular os gastos públicos faz parte de um projeto que coloca interesses partidários e
eleitoreiros acima dos interesses da Nação.
É um vale-tudo que não se justifica sob qualquer
hipótese.
Quem viveu a inflação dos anos 80 e 90 sabe
o tamanho da força desse dragão e como é difícil
combatê-lo.
Se somarmos a liberalização dos gastos públicos
à qualidade duvidosa de empréstimos do BNDES e da
Caixa Econômica, além de uma Petrobras com problemas sérios de desvalorização, teremos um cenário
perfeito para alimentar o dragão inflacionário.
O monstro já colocou as garras de fora, basta ver
os índices publicados pelo Dieese. O quadro mostra
claramente que a inflação não é sazonal ou setorial. A
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mesa dos brasileiros ficou mais cara e aumentou 14%
em 12 meses. O tomate foi o vilão, mas a farinha de
mandioca teve alta de 151% em um ano.
A pressão inflacionária vem do setor de alimentos. Só no último trimestre, a cebola, por acaso, subiu
54,9%, e a cenoura 53,3%. O Dieese apontou que os
preços dos gêneros alimentícios essenciais continuam
em alta e subiram em 16 das 18 capitais.
E quais são os maiores prejudicados? Os mais
pobres.
Por isso, beira o absurdo a Presidente Dilma
minimizar a alta recente nos preços dos alimentos e
dizer que o Governo mantém a inflação sob controle.
Ela disse: “Eu vou repetir essa frase: a inflação está
sob controle”. Isso não é verdade! Um despropósito
sem limites! A Presidente só pode estar num país das
maravilhas, e, como Alice, vive e sonha com uma realidade que não existe.
Senador Cícero Lucena, a Presidente sonha tão
alto e apresenta metas sem qualquer substância e lógica. Aliás, responsabilidade, lógica e bom senso são
itens completamente ignorados pelo atual Governo.
Baseado em que dados a nossa Presidente sonhadora pretende dobrar o PIB per capita até 2022?
Para alcançar uma meta dessas, o Brasil precisará
ter um crescimento médio de 8% do PIB, ao ano, nos
próximos dez anos, considerando um crescimento populacional de 0,8% ao ano.
Claro que seria um milagre desejável! Mas não
precisa ser economista para saber que dizer isso é
uma irresponsabilidade desmedida.
A Presidente não está nem aí para o tomate!
Falou um disparate desses a prefeitos e empresários
gaúchos, na semana passada, sem mostrar qualquer
projeção ou gráfico.
Dilma joga para a platéia e ignora que a economia brasileira cresceu 0,9%, em 2012 e, no máximo,
crescerá 3%, em 2013.
Concedo a palavra, com muito prazer, ao Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Senador Cyro Miranda, V. Exª, em seu discurso, traz algo
que está sendo vivido pela população brasileira que,
melhor dizendo, começa a sofrer com essa realidade. V.
Exª mencionou o que a imprensa noticiou, o que a dona
de casa está vivendo na feira, o que o trabalhador está
sentindo no bolso, uma realidade para a qual este Brasil precisa estar bastante atento. Recordo-me, Senador
Aloysio Nunes, que quando tive a honra de participar do
Governo Fernando Henrique Cardoso, como Ministro,
nas primeiras reuniões ministeriais, já no primeiro ano,
no começo do segundo ano, sentíamos que o Brasil
estava no caminho certo da estabilidade econômica,
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que a inflação estava sendo vencida, que estava sob
controle, que as medidas do Governo, suas reformas,
seus posicionamentos – quando debatidos – levavam
em conta a importância da inflação. Todas as ações do
Governo eram importantes para a qualidade de vida do
povo brasileiro. O Ministro Malan sempre dizia, Senador
Aloysio – e acho que V. Exª, talvez, tenha até tido a oportunidade de ouvi-lo dizer – que: “A inflação do Brasil é
um dragão adormecido. Todas as medidas são poucas
para que ele não desperte.” É isso o que estamos vivendo. V. Exª, em seu discurso, está nos alertando. Gostaria
de complementar, porque não posso deixar de falar do
meu Nordeste. V. Exª tem o tomate como o símbolo da
inflação. Há 15 dias estive na cidade de Esperança, na
Paraíba, um nome bonito e o povo maravilhoso. Mas a
inflação de lá é algo galopante na seca do Nordeste. E,
o que é pior: o Bolsa Família não é hoje suficiente para
as necessidades e demandas das famílias do Nordeste.
Há uma agravante. Essa inflação que V. Exª cita é muito
maior ainda no Nordeste, porque está atingindo de forma
direta o poder de compra do nordestino, principalmente
daquele que tem como fonte de renda o Bolsa Família.
Em Esperança, o exemplo que me foi mostrado foi o de
que há quatro meses a fava, que está no dia a dia, no
prato, na mesa do nordestino, custava R$ 4,00 o quilo.
Ou seja, uma Bolsa Família de R$70,00 comprava, vamos dizer, 17 quilos de fava. Mas na semana em que
lá estive, há quinze dias, o quilo de fava estava por R$
24,00, ou seja, o poder de compra tinha sido reduzido
para três quilos. Então, quero parabenizar V. Exª por
tratar de um tema que tem tudo a ver com o dia a dia e
com o futuro deste País.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Muito obrigado, Senador Cícero.
Quando nós falamos em inflação média, é evidente que ela se reflete muito mais no Norte e Nordeste,
pelas distâncias e pelas dificuldades, do que no Sul e
Sudeste do País.
Concedo a palavra ao meu Líder, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Senador Cyro Miranda, V. Exª, como sempre,
faz um discurso equilibrado e, ao mesmo tempo, capaz
de transmitir, a quem o ouve, toda a preocupação que
sugere e exige o tema que V. Exª trata. Eu me permito,
apenas de passagem, me deter num ponto que V. Exª
mencionou no seu discurso, em relação aos empregos. V. Exª disse que os empregos que estão sendo
gerados são empregos de baixa qualidade. Eu queria,
apenas para ilustrar essa afirmação, que V. Exª não
teve tempo de aprofundar, apresentar ao senhor um
dado: 85% dos empregos que têm sido gerados são
remunerados com até um salário mínimo e meio, 85%;
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praticamente 100% chegam até dois salários mínimos.
A geração líquida de empregos acima de três salários
mínimos está sendo negativa há muitos anos. Significa
que estamos crescendo, o mercado de trabalho está
absorvendo, cada vez mais, empregos menos qualificados: motoboys, vigilantes, operários pouco qualificados da construção civil. Isso se deve a um fenômeno que, no meu entender, é a preocupação maior de
todos nós, inclusive de V. Exª, um fenômeno de profundidade, que é a desindustrialização do nosso País.
Quem gera empregos de boa qualidade é a indústria.
É a indústria que incorpora tecnologia, é a indústria
que suscita serviços de maior sofisticação, que paga
os melhores salários. E o Brasil está se desindustrializando. Os governos do PT estão liquidando a maior
conquista do povo brasileiro do século XX, que foi a
industrialização do nosso País. Hoje, a participação
da indústria no PIB brasileiro é a mesma da década
de 40. Apenas isso. Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Obrigado, Senador Aloysio, por enriquecer esta parte.
Com certeza, emprego sem qualidade é uma das piores
coisas para a industrialização. Nós estamos realmente
na contramão da história.
Srªs e Srs. Senadores, desde o Pós-Guerra, o
Brasil nunca conseguiu dobrar sua renda per capita.
A Presidente falta com a verdade sem qualquer
escrúpulo!
Srªs e Srs. Senadores, a luta pelo poder não
pode ser traduzida num vale-tudo que coloca os interesses eleitoreiros e partidários acima dos objetivos
comuns da Nação.
Quando um governo segue por esse caminho que
apenas visa à reeleição, coloca em risco o desenvolvimento sustentável e duradouro do Brasil.
É evidente que as articulações políticas visando
à sucessão presidencial já começaram, e não é diferente com o PSDB, porém não vamos sintonizar nessa
frequência irresponsável e sonhadora.
Nós queremos debater projetos reais e verdadeiros para o Brasil.
Nós queremos um governo de metas e resultados mensuráveis.
Somos otimistas! Mas o otimismo responsável se
constrói com os olhos no presente e a razão voltada
para o futuro do Brasil.
Não compartilhamos com essa atitude da Presidente, que mais se parece com os sonhos de Alice
no País das Maravilhas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o Sr.
Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Cyro Miranda.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em seguida, passarei a palavra a V. Exª. Só
quero alertar que falará um Senador pela Liderança
do PSDB, o Senador Aloysio Nunes.
Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Requerimento 738, de 2012, já aprovado, aguarda
agendamento. Trata-se de uma sessão solene em homenagem a Carlos Mariguela. Solicito a V. Exª que
providencie o agendamento desta sessão solene, que
deverá ocorrer no dia 10 de junho deste ano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Encaminharei à Presidência do Senado o pedido de V. Exª.
Senador Aloysio Nunes, pela Liderança do PSDB,
por vinte minutos. Após V. Exª, falará o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, abordo nesta tarde
um tema seguramente polêmico, espinhoso, mas de
grande atualidade. Creio que todas as Sras. e Srs. Senadores tomaram conhecimento da reportagem da Folha de S.Paulo, publicada hoje, cujo título é o seguinte:
“93% dos paulistanos querem a redução da maioridade
penal.” Pesquisa feita pelo Datafolha, que ouviu 600
pessoas, com margem de erro de quatro pontos, para
mais ou para menos. Em consultas anteriores, o índice
era um pouco menor, mas ainda bastante alto, 83% e
88%, em 2003 e 2006, respectivamente.
A grande maioria das pessoas consultadas defende a fixação da maioridade penal em 16 anos e isto
não é para mim novidade, mas o que me espantou nessa pesquisa é que para 35% do universo das pessoas
consultadas, os jovens de 13 a 15 anos deveriam ser
considerados também pela lei como adultos, portanto
passíveis da aplicação da lei penal.
Há número muito grande de pessoas entrevistadas que acreditam que a redução da maioridade penal
teria o condão de reduzir os índices de criminalidade.
É tema, Sr. Presidente, objeto de comentário público a
cada vez que um crime bárbaro é cometido por jovem
abaixo de 18 anos, e que levanta novamente a questão
da redução da idade a partir da qual a pessoa pode
ser considerada imputável.
Resolvi, Sr. Presidente, enfrentar esse problema
já no ano passado e apresentei à consideração do Se-
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nado proposta de emenda à Constituição que recebeu,
na Comissão de Constituição e Justiça, a ilustrada relatoria do Senador Ricardo Ferraço.
O Senador Ricardo Ferraço publicou, neste domingo, no jornal O Globo, artigo a respeito da minha
proposta de emenda à Constituição, cujo título resume
o caminho que procurei adotar: é o caminho do meio,
nem tanto ao mar nem tanto à terra.
A minha proposta de emenda à Constituição
mantém a regra geral da imputabilidade a partir dos
18 anos de idade.
Entretanto, Sr. Presidente, para atender a circunstâncias excepcionais, a serem apuradas num juízo próprio, perante a vara da infância e da juventude,
pode ser reduzida para 16 anos.
Num incidente suscitado pelo Ministério Público,
o juiz, – concluído o processamento desse incidente,
poderá desconsiderar, em casos excepcionais, onde
haja reincidência reiterada de crimes violentos ou crimes hediondos, onde tenham sido apurados, mediante
exames criteriosos, laudos técnicos de especialistas,
que aquela pessoa que cometeu o ato infracional tinha
pleno discernimento para julgar o caráter criminoso e
nocivo de seu ato e conduzir-se segundo esse entendimento-, poderia decretar a sua imputabilidade e aplicar a lei penal. E, caso se condenado, cumpriria pena
em estabelecimento especial, previsto para isso, para
o cumprimento de penas por essas pessoas, isolado
dos apenados – digamos assim – do regime geral e
comum da imputabilidade aos dezoito anos.
Não desconheço, Sr. Presidente, que a punição
não é o único remédio para a violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas sociais, educação,
prevenção e assistência social são medidas que, aplicadas no universo da população brasileira, da população jovem, têm o condão, efetivamente, de reduzir
a violência, mas há determinados casos em que é
preciso punição mais eficaz do que aquela prevista
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O ECA é uma das legislações mais avançadas
do mundo e elogiada por todas as entidades de defesa dos direitos humanos e pelos maiores especialistas
na matéria. É claro que ele é suscetível de alterações,
de aperfeiçoamentos, e é nesse sentido, aliás, que o
Governador Geraldo Alckmin, ontem ainda, trouxe ao
conhecimento do Congresso propostas de sua autoria
para que nós as examinássemos.
O Estatuto parte da compreensão – a que me referi ontem, aliás – de que crianças e adolescentes são
seres em formação e lhes garante proteção integral,
consignando direitos inalienáveis, como dignidade,
liberdade, ambiente familiar seguro, educação, lazer,
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enfim, todas as condições para que possam desenvolver as suas potencialidades.
Mas não se pode questionar, por outro lado,
que, sob a proteção desse mesmo Estatuto, menores
infratores, muitas vezes patrocinados por criminosos
adultos, e portanto maiores de 18 anos, praticam, reiteradamente, acintosamente, delitos que vão desde
pequenos furtos até crimes como o tráfico de drogas,
com uso de violência, homicídios, crimes hediondos,
confiantes na impunidade que o ECA lhes confere.
Não quero me alongar citando casos que todos
conhecem, como o caso de Genilson Torquato, em
Jaguaretama, no Ceará, hoje maior de idade, livre,
assassino confesso de 11 pessoas, dos 15 aos 18
anos, ou de um adolescente de Maringá conhecido
como “Cão de Zorba”, que confessou ter matado três
pessoas e teria encomendado a morte de mais quatro. Muitos se lembram do menino “Champinha”, que
comandou o sequestro e a morte de casal de jovens
em São Paulo. Ressalte-se que este mesmo “Champinha” já havia sido assistido e recolhido por diversas
instituições especializadas na recuperação de menores infratores antes de praticar esse crime tão odioso,
que chocou a todos.
Compreendo perfeitamente o risco de se legislar
sob o clamor público. Quero dizer que essa proposta de emenda à Constituição foi apresentada no ano
passado, a partir de reflexão fria e, ao mesmo tempo,
apaixonada sobre o tema. Sou contra a chamada legislação penal de urgência, em que o Legislativo se
move pela repercussão de tragédias ou de crimes que
chocam a opinião pública, mas não tenho dúvidas, Sr.
Presidente, de que algo precisa ser feito em relação
a casos específicos que, infelizmente, têm proliferado
à sombra da impunidade e longe do alcance da nossa lei penal.
Não quero dizer que os jovens reincidentes são
irrecuperáveis. Mas o fato é que a reincidência é muito alta. E o aumento da reincidência, a persistência
da reincidência é devida, em muitos casos, ao mau
atendimento que os jovens têm nas instituições aonde
cumprem as penalidades que lhes são impostas em
função do ECA.
Depois que desmontou o horror das Febems,
São Paulo conseguiu reduzir – e reduziu muito – o número de reincidências com pequenas unidades, com
educação, próximos da família. Foi preciso enfrentar
resistências tenazes para a implantação de unidades
da hoje chamada Fundação Casa no interior. Isso se
deve à coragem do Governador Mário Covas de ter
enfrentado esse preconceito e essa resistência.
Mas o fato, Sr Presidente, é que os números revelam que a tendência, no conjunto do nosso País, à
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reincidência é muito alta e que um dos motivos dessa
reincidência é a sensação de impunidade.
Nesse sentido, a proposta que apresentei reforça,
de alguma maneira, o caráter pedagógico do Estatuto.
Ela se relaciona com o Estatuto. Para usar uma palavra
que eu detesto, ela dialoga com o Estatuto... Detesto
como expressão cediça, para dizer que ela se relaciona com o Estatuto. E se relaciona na medida em que,
sabedores de que a prática reiterada de crimes graves
poderá ensejar a desconsideração da menoridade, infratores deixem de se sentir seguros para prosseguir na
delinquência. A legislação tem este condão também: o
condão de inibir a prática da delinquência pela certeza do castigo. A pena tem – a pena tem sim! – função
ressocializadora, mas ela é, também, um castigo. E a
certeza de que o castigo virá pode ser fator inibidor do
cometimento de crimes.
O que fica claro, Sr. Presidente – gostaria que ficasse bastante claro para todos aqueles que me dão
a honra de me ouvir –, é que, no texto que apresentei
e que recebeu parecer favorável do Senador Ferraço,
existem alguns condicionantes bastante rígidos que
a legislação complementar, que a minha Proposta de
Emenda Constitucional, se aprovada, reclama, contém.
Quais são os condicionantes?
Em primeiro lugar, propositura desse incidente da
desconsideração da inimputabilidade pelo Ministério
Público. Por que o Ministério Público? Porque, dentre as
diferentes funções institucionais do Ministério Público,
ressalta-se a de agir como fiscal da legalidade e ser
o titular da ação penal pública. E há, no Ministério Público, setores especializados em questões da infância
e adolescência, que detêm conhecimento e experiência na área, em muitos casos, experiência de acompanhamento de menores infratores e observância dos
resultados que o ECA produziu ou deixou de produzir.
Nada mais natural, portanto, Sr. Presidente, inclusive para evitar abusos e a ação de promotores
que desconheçam a área, que a minha Proposta de
Emenda Constitucional preveja que a propositura desse incidente deva caber exclusivamente aos membros
do Ministério Público especializados nessa área da
infância e da adolescência.
Segundo condicionante: o julgamento desse incidente por varas especializadas e com preferência para
o julgamento, porque a experiência desses juízes que
atuam junto a menores infratores é fundamental para a
compreensão dessa realidade que queremos modificar.
Da mesma forma, a preferência para o julgamento desses casos se justifica em razão da sua excepcionalidade e em função da urgência no julgamento,
porque a demora no julgamento poderia levar a sua
prejudicialidade em função do avanço da idade do
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menor infrator. Nesse sentido, prevemos também que
a prescrição fica suspensa durante o processamento
desse incidente.
Em terceiro lugar, o cometimento de crimes específicos.
A aplicação dessa medida deve se limitar a casos excepcionais. Somente seria proposta a desconsideração da inimputabilidade a menores de 18 anos
e maiores de 16 anos que tivessem praticado crimes
de maior gravidade, como tortura, tráfico de drogas,
terrorismo e aqueles capitulados na Lei dos Crimes
Hediondos, além também, Sr. Presidente, da múltipla
reincidência em lesão corporal grave e roubo qualificado. Esses últimos, decidimos incluir pela gravidade
da lesão e também pela enorme quantidade de roubos
que são praticados por menores nas ruas das grandes, das médias e até das pequenas cidades brasileiras, acobertados por maiores que os dirigem e que
os comandam.
Já dou o aparte ao meu querido amigo, o Senador Jayme Campos. Apenas para concluir esses
condicionantes.
Quarto. Análise das condições psicológicas e sociais e dos precedentes do menor infrator.
Essa condição busca garantir a excepcionalidade dos casos, devendo a lei complementar definir
as formas de avaliação, as espécies de laudos e as
qualificações dos peritos que deverão se pronunciar
sobre a matéria.
E, finalmente, o cumprimento em estabelecimento separado, diante da notória falência do nosso sistema prisional e, também, da sua notória incapacidade
de recuperação. Colocar esses menores infratores,
mesmo aqueles de comprovada periculosidade, em
contato direto com criminosos calejados, mais velhos,
seria simplesmente agravar um problema que por si
só já é gravíssimo.
Eu interrompo, neste momento, o curso da minha
exposição para ouvir, com muito prazer, o aparte do
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu
caro Senador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª toca num
tema muito importante. Hoje, V. Exª diz que não se age
nas comoções. Todavia, o que se percebe é que algo
tem que ser feito. Particularmente, tenho um projeto
de lei na CCJ. E, inclusive, quero fazer um apelo a V.
Exª, que é Líder do PSDB: pedir para que o Senador
Alvaro Dias, que é do seu Partido, o relate, tendo em
vista que nós temos que avançar, sobretudo no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi feito há alguns anos, há mais de 20 anos.De lá para cá, a coisa
mudou, ou seja, o mundo mudou. E nós pretendemos
mudar, no seu art. 122, pelo fato de que hoje, por de-
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cisão do STJ, nenhum menor é recolhido se não cometer, reiteradas vezes, naturalmente, algum crime,
haja vista, principalmente, a questão de tráfico: quando
os menores são usados por traficantes mais velhos,
eles apenas vão para a delegacia de polícia e, horas
depois, são liberados. Agora, quando se fala que o
jornal Folha de S.Paulo promoveu uma pesquisa de
opinião pública no seu Estado e ali deu que noventa
e tantos por cento da opinião pública é favorável à redução para 16 anos, esse é um assunto sobre o qual
tem que ser feita uma reflexão ampla, um debate com
a sociedade, na medida em que, lamentavelmente, é
assustador o quadro que está aí. O Governo, pouco
ou quase nada faz. Isso depende muito das políticas
públicas, sobretudo quando o Ministro da Justiça, há
pouco tempo, declarou: se for recolhido num sistema
penitenciário do Brasil, ele prefere morrer a ser preso
numa penitenciária do Brasil. Significa que o sistema
está literalmente falido não só para adulto, como também para os menores, que estão recolhidos em casas
de ressocialização, mas eles, em vez de sair de lá melhorados, preparados para ingressar na sociedade, eles
saem muito mais marginais do que eles eram antes.
(Soa a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Neste
caso, eu imagino que nós temos que abrir um grande
debate, um debate amplo aqui na Casa, e algo tem que
ser feito. A proposta de V. Exª é extremamente coerente. Nesse debate, cabe a toda a sociedade envolver-se, na medida em que não pode continuar da forma
que está aí. O cidadão, muitas vezes, acoberta o garoto, o menor de idade, faz uso dele, e depois, quando
acontecem fatos como aconteceu em São Paulo há
poucos dias, em que o menino de 16, 17 anos, quase completando 18 anos, foi lá e assaltou o menino
de 18, 20 anos, tomou um celular e depois matou-o,
isso é homicídio, ou seja, assalto seguido de morte,
latrocínio. Esse cidadão, eu imagino que um juiz tinha
que ter capacidade para avaliar se essa pessoa, esse
jovem, tem condição de ficar no seio da sociedade.
Eu acho que, nesse caso, teria que prevalecer o bom
senso, a lucidez dos nossos magistrados, do próprio
Ministério Público, de que um cidadão como esse, um
garoto como esse tem que estar recolhido. Ele passa
a ser o quê? Um marginal perigoso, que não tem condições de estar no convívio, naturalmente, da nossa
sociedade. De maneira que eu quero me associar a V.
Exª, cumprimentá-lo. Certamente, esse projeto nosso
já se encontra na CCJ designado ao relator, que é o
Senador Alvaro Dias. Primeiro, temos que mudar o art.
122. V. Exª talvez não tenha conhecimento dele, mas
pode acessá-lo. E V. Exª, como advogado, vai saber
perfeitamente que o primeiro passo é mudarmos o art.
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122 do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil,
para melhorá-lo. Não podemos, em hipótese alguma,
concordar que o cidadão seja reincidente três, quatro,
cinco vezes e, depois que ele comete um latrocínio,
como esse, é que ele vai ser recolhido ao presídio, sei
lá, e, se ele for menor idade, a casas de ressocialização. De maneira que eu acho que nós temos de fazer
um trabalho sério, porque esse é um clamor popular.
Não podemos agir nas comoções; nós temos que ser
sensatos nessa hora aqui. Mas, algo tem que ser feito.
E a proposta de V. Exª tem nosso apoio, a nossa solidariedade, na certeza de que nós temos de melhorar
esse estado que, lamentavelmente, é preocupante para
nós brasileiros. Muito obrigado, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu é que agradeço a V. Exª, meu caro
amigo Senador Jayme Campos.
Vou procurar o texto do projeto a que V. Exª faz
referência, me interessar vivamente por ele, porque
tudo que vem de sua lavra merece, da nossa parte,
de nós todos, a maior consideração.
Agradeço também o apoio à ideia geral que estou
apresentando aqui no plenário do Senado.
A minha preocupação e a sua também, Senador,
é que, diante de uma pesquisa como essa a que me
referi, diante desse clamor, o Congresso, que é uma
Casa sensível à opinião pública, de repente, exagere
na dose e adote algo que, no meu entender, nós não
temos, hoje, condições de aplicar, no sentido de buscar, com a sua aplicação, aprimorar as condições de
convivência na nossa sociedade, que é reduzir para
todos a idade da imputabilidade penal para 16 anos.
Por isso é que procurei, depois de muita reflexão,
manter a regra geral dos 18 anos, mas abrir espaço
– precisa ser necessariamente um espaço constitucional – para que, nos casos excepcionais e nas circunstâncias excepcionais a que me referi, e mediante
procedimento especial a ser regulado em lei complementar, nós possamos, e somente nesses casos, abrir
a possibilidade da aplicação da lei penal.
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT– SP) – Prezado
Senador Aloysio Nunes, ao iniciar V. Exª pronunciamento sobre esse tema, achei muito importante ouvi-lo com
atenção. V. Exª bem ressalta esse clamor em função,
inclusive, de fatos recentes como o assassinato de
Victor Hugo Deppman, a cuja família, seus pais, aqui
transmito a minha solidariedade, sentimento de pêsames. Também ouvi a entrevista dos pais, que estão
preocupados, solicitando que nós, responsáveis pela
legislação, promovamos mudanças. V. Exª apresenta
um projeto que tem muitos cuidados. Ainda recente-
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mente, fui designado Relator de proposta do Senador
Sérgio Souza, para alterar justamente a Lei nº 869, de
1990, para possibilitar a aplicação de pena prevista
no Código Penal para adolescente infrator no caso de
reincidência. Ele propôs algo que acabei dando parecer não favorável. Já foi considerado, na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu tenho conhecimento do parecer de
V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
lhe dizer que eu não estou ainda persuadido, pelo menos, de que devamos diminuir a idade penal abaixo de
18 anos, mas quero ouvir as ponderações e reflexões,
tais como as que V. Exª hoje aqui coloca, com muito cuidado e responsabilidade. Conforme o Senador Jayme
Martins, Jayme Campos – volta e meia, eu erro, porque
eu era muito amigo de Jayme Martins, então, falou em
Jayme, lembro-me do amigo –, desculpe-me mais uma
vez, Jayme Campos, ponderou muito adequadamente
de quão responsavelmente V. Exª aqui apresenta sua
proposta. V. Exª há pouco falou de como a Febem vem
se modificando na direção da Fundação Casa. Quero
lhe contar um episódio tendo em conta aquelas coisas
em que tanto acredito. Era agosto de 2003, certo dia,
saiu da Unidade de Assistência Inicial da Febem, hoje
extinta, a senhora responsável pelos Direitos Humanos
da ONU: “É horrível! É horrível! É horrível!” Eu fiquei
impressionado, resolvi ir até lá e pedi à diretora que
eu pudesse fazer uma visita e dialogar com os jovens
de 14 a 20 anos.
Havia 500 deles e 150 leitos. Portanto, mais de
três por leito, o que deixou a senhora impressionada.
Naquele dia, ao caminhar pelos dormitórios, percebi que
os jovens ouviam músicas, rap, inclusive o Racionais,
e eu ali pedi para fazer uma exposição e conversei por
hora e meia com eles, expondo por que eu acreditava
que, se já estivesse em vigência a renda básica de
cidadania, de maneira incondicional para todos, muito provavelmente eles não teriam cometido os delitos
que os fizeram estar lá dentro. E quando completei a
minha exposição, eles disseram: “Puxa, mas por que
ainda não está acontecendo?” Àquela época, ainda
faltava ser aprovada a proposta, ainda que para instituir gradualmente. Mas, felizmente, foi aprovada no
Senado e na Câmara e sancionada pelo Presidente,
e um dia vai acontecer.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sinceramente, acredito muito em que, na medida em que
forem resolvidos os problemas sociais, e também com
educação, com acesso à cultura, ao esporte, os fatores que V. Exª também mencionou em seu pronun-
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ciamento, e quando tivermos um caminho de solução
muito forte nessa direção, certamente, vamos diminuir
consideravelmente a criminalidade violenta em nosso
País, inclusive para os adolescentes. Mas eu considero importantes as reflexões que V. Exª traz aqui para
pensarmos juntos. Então, quero cumprimentá-lo por
aqui trazê-las, ainda mais tendo em conta a própria
iniciativa do Governador Geraldo Alckmin, de todos
pensarmos juntos sobre a melhor solução para diminuir
a criminalidade violenta em São Paulo, nas grandes e
médias e pequenas cidades. Ainda outro dia, fiz uma
visita ao Rio de Janeiro para conhecer mais de perto
a Unidade de Pacificação da Mangueira. Pedi ao Secretário Beltrame que me levasse, e ele me fez essa
gentileza. Passei cerca de cinco horas com ele visitando a Unidade de Pacificação na Mangueira, que pude
conhecer melhor. Até por isso sugeri que possamos
ter aqui, na nossa Comissão de Justiça, um diálogo
com os Secretários Fernando Grella Vieira, com o
Beltrame e também com o de Santa Catarina, e mais
o Ministro da Justiça, para pensarmos juntos sobre
como diminuir o grau de violência. E estas cidades,
São Paulo, Rio de Janeiro e também Santa Catarina
que passou por momentos tão difíceis nos últimos dois
meses, todos podemos aprender uns com os outros
refletindo. Então, cumprimento V. Exª por trazer aqui
uma iniciativa para pensarmos a fim de chegarmos a
uma solução a respeito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
O Senador Ricardo Ferraço já apresentou seu
parecer. À minha proposta de emenda foram apresentadas outras, que, diferentemente da minha iniciativa,
igualava, dava um tratamento igual, reduzindo a regra
da imputabilidade para 16 anos.
O Senador Ferraço preferiu a opção que apresentei e que acabei de relatar a V. Exªs. O Senador
Vital do Rêgo, Presidente da Comissão, deve pautar
para as próximas sessões, e aí teremos ocasião de
discutir a matéria aprofundadamente. E peço a V. Exªs,
realmente, que reflitam e vejam que ali não há uma panaceia, mas a possibilidade de tratamento específico
para casos que, embora ocorram em número reduzido,
são casos gravíssimos e que merecem, exigem uma
resposta da sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Aloysio Nunes.
Senador Rollemberg, antes de V. Exª é o Senador Jayme Campos, porque ele fez uma troca com o
Senador Waldemir Moka.
Senador Jayme Campos. Em seguida, Senador
Rollemberg.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Enquanto V. Exª se encaminha à tribuna, permita-me
registrar a presença, na tribuna dos convidados de honra, aqui à nossa esquerda, do Presidente da Câmara de
Vereadores de Carapebus, Rio de Janeiro, o Vereador
Juninho, do PT, que está acompanhado dos Vereadores
Deut, PMDB; Tuti, PMDB; Maicon, PPS; Adilça, PSC;
Renato Silva, PMDB, e também Valdecy, PRB.
Sejam todos bem-vindos aqui ao Senado, e levem
um abraço para o povo de Carapebus, Rio de Janeiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem. Só para V. Exª me
inscrever pela Liderança do PSOL, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será inscrito pela Liderança.
Senador Jayme Campos e Senador Rodrigo Rollemberg se entenderam? (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg;
em seguida, o Senador Jayme Campos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, vou apenas usar uma parte
do tempo do Senador Jayme Campos. Não vou usar
os 20 minutos a que teria direito, porque tenho um
compromisso. Vou prestigiar o recebimento do título
de Cidadão Honorário por um amigo, Moisés, do CIEE.
Vou fazer um breve registro, agradecendo o Senador
Jayme Campos pela sua costumeira generosidade e
benevolência de fazer esta concessão.
Sr. Presidente, quero parabenizar a OAB do Distrito Federal, na figura de seu Presidente Ibaneis Rocha
Barros Junior, pela decisão tomada de encaminhar à
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal uma solicitação para a redução do ICMS dos produtos da cesta
básica do Distrito Federal.
Tivemos um avanço importante anunciado pela
Presidenta da República recentemente, que foi a isenção dos impostos federais sobre os produtos da cesta
básica.
Quero registrar, Sr. Presidente, que, há muitos
anos, luto por isso. Ainda como Deputado Federal,
Senador Jayme Campos, apresentamos, juntamente
com a hoje Ministra, à época Deputada, Ana Arraes,
uma emenda que retirava todos os impostos sobre os
produtos da cesta básica. Essa emenda foi acolhida, na
ocasião, pelo Relator Deputado Sandro Mabel, e chegou a ser aprovada na Comissão Especial. Infelizmente,
a reforma tributária parou ali na Comissão Especial.
Mas a redução de impostos sobre a cesta básica
é uma medida da maior importância, porque, na prática, aumenta o poder aquisitivo sobretudo dos traba-
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lhadores, dos que ganham menos, pois a população
que ganha menos gasta a maior parte de seu salário
comprando produtos alimentícios. Nesse sentido, a
redução de impostos, a redução do preço desses produtos faz com que as pessoas possam se alimentar
melhor e, ao mesmo tempo, possam ter uma sobra de
recursos que poderão ser utilizados para outras atividades, como investimento em educação, cultura e lazer.
E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, está encaminhando uma solicitação ao
Secretário de Fazenda Adonias Santiago no sentido
da redução do ICMS sobre os preços dos produtos da
cesta básica e da reinclusão de vários produtos que
saíram da cesta básica.
Nós tivemos, com a edição do Convênio nº 128,
de 1994, pelo Confaz – Conselho Nacional de Política
Fazendária, a redução da incidência do ICMS sobre os
produtos que compõem a cesta básica, uma redução
para 7%. No entanto, a partir de 1999, esse valor foi
ampliado para 12% para diversos produtos, e esse valor perdura até hoje. Além disso, produtos como água
sanitária, biscoito, creme dental, fubá de milho, leite
em pó, leite longa vida, linguiça, manteiga, matérias-primas destinadas à produção de óleos comestíveis,
óleos comestíveis, ovo, papel higiênico, polvilho, ração
animal e farelos destinados à produção, sabão em
barra, sabonete comum e salsicha foram retirados da
cesta básica do Distrito Federal.
Desde 1999, o Distrito Federal não só aumentou a
tributação dos produtos de 7% para 12%, como retirou
diversos itens dessa cesta. Enquanto isso, vários outros
Estados ampliaram o benefício, conforme legislação
que a OAB-DF apresenta ao Secretário de Fazenda
do Distrito Federal – Estados como São Paulo, Minas
Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás.
É claro que o ideal é que os impostos estaduais
incidentes sobre a cesta básica sejam zerados, sejam eliminados, mas, para que isso possa ser feito, é
preciso uma decisão do Confaz ou uma lei aprovada
no Congresso. Então, nesse sentido, o pleito da OAB
do Distrito Federal, que se reveste de grande justiça,
é a redução do ICMS de 12% para 7% nos produtos
da cesta básica e a alíquota zero para o ICMS sobre
todos os tipos de carnes – carne bovina, carne suína,
de aves, de peixes, de ovinos e de caprinos. Alguns
Estados, como o Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo,
já isentaram diversos itens da cesta básica, zerando
a sua tributação. Nós pedimos também que seja esse
o caminho a ser adotado pelo Distrito Federal, após
uma articulação junto ao Confaz.
Essa medida, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é da maior importância, especialmente no
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momento em que a inflação volta a assustar, volta a
preocupar a população brasileira, especialmente as
classes menos favorecidas.
Nós estamos percebendo que, além do acúmulo
do último ano, nós temos estourado a meta de inflação prevista pelo Governo. Nós estamos tendo uma
inflação pelo menos duas vezes maior do que a média
da inflação sobre os produtos alimentícios, sobre os
alimentos. E isso é muito grave, porque, como disse,
o impacto disso – como informam todas as pesquisas
feitas pelo Dieese, feitas por outras instituições – é
muito maior sobre o bolso do trabalhador, que utiliza
grande parte da sua remuneração para a compra de
alimentos.
Portanto, esse é o papel importante que uma
instituição como a OAB Seccional DF pode cumprir,
no sentido de defender os mais legítimos interesses
da população do Distrito Federal.
Assim, quero aqui parabenizar o Presidente da
OAB-DF, Ibaneis Rocha Barros Junior, que preside a
instituição há poucos meses, e também Jacques Veloso
de Melo, conselheiro da OAB que trabalha na secretaria da OAB, coordenando esse processo.
E queria dizer que estou me associando completamente, de corpo inteiro, de corpo e de alma, a essa
iniciativa da OAB. Manifesto mais uma vez que, desde
o meu primeiro mandato federal, na Câmara dos Deputados, lutei muito para ver incorporada, na legislação
nacional – e acredito que estamos avançando nesse
sentido –, a isenção completa de impostos sobre os
produtos da cesta básica.
Encerro, Sr. Presidente, mais uma vez agradecendo a imensa generosidade, compreensão e benevolência do querido amigo Senador Jayme Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Rodrigo Rollemberg.
Passamos a palavra de imediato ao Senador
Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, serei muito rápido. Não vou ocupar nem
cinco minutos, até porque há mais oradores.
Mas eu não poderia deixar de falar, nesta oportunidade, de um ilustre homem público de Mato Grosso,
professor emérito, vereador, exemplo de pai de família,
cujo centenário se comemora na próxima sexta-feira:
meu querido e saudoso Senador, Vereador, Professor
Ranulpho Paes de Barros.
Eu quero me dirigir a ele da seguinte maneira
e aos familiares: uma sociedade nada mais é do que
o espelho de seus indivíduos, a imagem refletida do
passado sobre os ideais das novas gerações. Uma
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comunidade não é feita somente de tijolos e concreto
armado, mas, sim, dos sonhos e da história de pioneiros que anteviram o futuro e cultivaram sentimentos,
orgulho e cidadania.
A memória é o farol pelo qual se guiam os jovens,
a luz que os desvia das tormentas, o facho de lucidez
que os faz navegar pelas ondas revoltas do imediatismo, da intolerância, sem colidir com os rochedos da
imprudência.
Digo isto, nobres Senadores, para reverenciar a
memória de um grande mato-grossense: o Professor
Ranulpho Paes de Barros, no momento em que se comemora o centenário de seu nascimento.
Político de convicções firmes, líder aguerrido do
velho PSD, militou ao lado de meu pai, Júlio Domingos,
com heroica intransigência em defesa dos interesses
do povo e da cultura cuiabana.
Homem de letras, Ranulpho, pai de nosso estimado colega Senador Antero Paes de Barros, foi destacado jornalista e um entusiasta das práticas desportivas.
Foi presidente do Mixto Esporte Clube por 36 anos,
quando se alternava nas tarefas de diretor e técnico
do time de futebol.
Lembro-me bem de Ranulpho. Morava na Rua
24 de Outubro, em Cuiabá, próximo ao armazém de
meu querido pai. Eles eram correligionários, Senador
Paulo Paim, e amigos, uma amizade forjada na luta
política. Ranulpho foi vereador e presidente da Câmara
Municipal de Cuiabá, e meu pai, prefeito da cidade de
Várzea Grande pelo mesmo e glorioso PSD. Recordo-me com saudade daqueles tempos, quando a fidelidade era uma virtude inafiançável, a palavra tinha o
peso da decisão, e os companheiros se moviam pela
lealdade extrema.
Prova do que digo, Srªs e Srs. Senadores, é que,
mesmo vítima de um atentado em virtude de um artigo
publicado pelo jornal Folha Mato-Grossense, quando
dirigia esse periódico, ele manteve-se ereto, firme e
jamais revelou o nome do autor da matéria, para protegê-lo dos agressores. Chamou para si a responsabilidade, mesmo sob ameaças.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
faço aqui a minha profissão de fé nos destinos da cultura e do saber mato-grossense, pois a base ética na
qual se assentam os princípios da nossa gente é formada de pilares como a memória de Ranulpho Paes
de Barros – um campo-grandense que se fez cuiabano e escreveu sua história com a mais pura tinta da
dignidade e da coragem.
Nesta sexta-feira, a Assembleia Legislativa de
Mato Grosso presta homenagem ao centenário de
nascimento desse vulto de nossa comunidade. Gostaria de me associar à atitude dos senhores deputados
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estaduais, reconhecendo a importância de Ranulpho
Paes de Barros e do seu legado para os que vieram
depois de sua vida brilhante.
Também rendo tributo à sua família, pois Ranulpho
ungiu seus descendentes com a mesma fibra moral e
decência que cultivou em sua existência.
Era só isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos.
Quero registrar a presença conosco também do
Vereador Elizandro Sabino, de Porto Alegre, lá da capital de todos os gaúchos.
Seja bem-vindo, Elizandro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o Requerimento nº 332, de 2013, do
Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita, com
fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão
em Belo Horizonte, nos dias 21 e 22 de abril de 2013,
a fim de verificar, in loco, o andamento das obras dos
estádios e as demais ações de preparação para a realização dos eventos esportivos nas cidades da Copa
das Confederações, nos termos do Requerimento nº
8, de 2013, aprovado em 20 de abril de 2013.
É o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o Requerimento nº 333, de 2013, do
Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita, com
fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão em
Recife e em Salvador, no período de 28 a 30 de abril
de 2013, a fim de verificar in loco o andamento das
obras dos estádios e demais ações de preparação para
a realização dos eventos esportivos na cidades-sede
da Copa das Confederações, nos termos do Requerimento nº 8, de 2013, aprovado em 20 de abril de 2013.
É 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. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pela ordem de inscrição, a palavra, neste momento,
alternando entre um orador inscrito e um líder, seria do
Senador Randolfe Rodrigues, mas, pelo que entendi,
houve um acordo entre ambos, e passamos a palavra
ao próximo orador inscrito, o Senador Magno Malta.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, público que nos ouve e
nos vê através dos meios de comunicação desta Casa,
em princípio, quero registrar a presença aqui de Vereadores da cidade de Carapebus, do Estado do Rio de
Janeiro, que estão conosco, fazendo força, com o espírito na guerra travada em favor dos nossos direitos,
que são os royalties do petróleo. Quero saudá-los e
lhes dizer que são bem-vindos a esta Casa, até porque são meus colegas – não sei se o são de V. Exª –,
porque fui Vereador. V. Exª não passou pelo parlamento
municipal, ou passou?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Mas estarei no encontro com todos os Vereadores
do Brasil, amanhã, no Interlegis.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O
encontro será feito com todos os Vereadores do Brasil?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – São Vereadores de todo o Brasil.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
quero abraçá-los.
Fui Vereador na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Sr. Presidente, ainda faço um registro muito importante. O jornal A Tribuna, do meu Estado, que, aliás, é o jornal escrito mais lido, mais vendido e mais
consumido no Estado, recebeu um prêmio muito importante, já no oitavo ano seguido, o Prêmio Mérito
Lojista, que é entregue em Brasília. Eu me lembro de
que numa ocasião eu lá estive. E, por mérito, recebeu
esse prêmio um tablóide bem lido, disputado, o mais
vendido, que tem encampado, com muita dignidade,
as lutas do Espírito Santo.
Essas duas últimas lutas pelas quais temos passado, que temos vivido, eu as registro, para dar informação à população sobre a questão dos royalties do
petróleo, explicando e esmiuçando isso. Dificilmente,
as pessoas entendem, lá na ponta, o que é royalty.
Há Estados aí em que o troço foi vendido de forma
tão mentirosa, que os populares pensam que royalty
é petróleo em inglês. Royalty, na verdade, nada tem a
ver com petróleo: petróleo é uma coisa, royalty é outra
coisa. O jornal A Tribuna teve a capacidade de, didaticamente, passar a informação aos cidadãos do Espírito Santo, de maneira que todos pudessem entender
as lutas vividas pelo nosso Estado.
É um jornal que está muito ávido por resolver
a questão da violência no Estado do Espírito Santo,
que não se arrefece nunca, que não tem tido medo de
denunciar essa violência, o que é muito importante. É
preciso fazer registros sobre a falta de saúde, sobre a
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crise da saúde no meu Estado, e, nesse sentido, esse
jornal tem sido absolutamente presente e importante.
Por isso, quero parabenizar seus diretores, seus
redatores, seus jornalistas, o cidadão mais simples e
a cidadã mais simples que trabalham na redação do
jornal A Tribuna, um jornal importante do meu Estado.
Sr. Presidente, ainda faço um registro importante:
na próxima terça-feira, às 14h30, por convocação de V.
Exª, instalaremos, para o Brasil, a CPI do Erro Médico,
que vai investigar a negação dos direitos humanos na
saúde em setores públicos e privados.
Tenho ouvido muita coisa sobre isso e até me
desestimulo, Sr. Presidente. Mas, como sou um homem acostumado às batalhas, o desestímulo, para
mim, é estímulo. Não adianta tentar me desanimar.
Algumas pessoas me disseram: “Essa vai ser uma
coisa perigosa.” Quando falam do viés dos planos de
saúde, eles dizem: “É gente poderosa, com muito dinheiro.” Mas medo conheço de ouvir falar, a ele nunca
fui apresentado.
Há de se responder à população brasileira, que
sofre com a banalização dos crimes. Aliás, criminoso
existe em todo lugar. Essa não é uma CPI para investigar médicos, em absoluto, muito ao contrário. Há gerações e gerações de médicos que são sacerdotes da
Medicina, assim como acontece em qualquer atividade.
Há pilantra na igreja, há pilantra em qualquer atividade.
E há criminoso também nesse meio.
Temos de investigar e de ajudar a Justiça a punir
quem comete crime contra a integridade física de alguém para auferir lucros, em nome da Medicina. Certamente, investigaremos e ajudaremos o Judiciário, o
Ministério Público, a Justiça brasileira a fazer com que
avancem processos homéricos que estão dentro de
gavetas, ainda em processo de denúncia. Há inquéritos que nem abertos foram ou que foram abertos, mas
se sentou em cima deles. Há denúncias que não saíram do Ministério Público, porque alguém tem muito
poder, é dono de uma clínica em algum lugar. Nós vamos ajudar o Ministério Público e vamos ajudar essas
pessoas e famílias a receber uma resposta. Temos de
criar um mecanismo, Sr. Presidente, para que, ao final,
tenhamos uma legislação que faça com que valham
os direitos do cidadão.
O Governo, na pessoa do seu Ministro da Saúde, Ministro Padilha, que é um sujeito absolutamente
competente, já tem feito muito na questão dos planos
de saúde, tem apertado, tem chamado a atenção, tem
suspendido, mas há muito a se fazer, e nós queremos
ser um viés de ajuda, para que possamos mudar essa
lógica de que as letras pequenas do contrato só são
mostradas quando o contribuinte precisa fazer uso
daquilo que ele vem pagando.
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Então, na terça-feira, na convocação do Senador Paulo Paim, às 14h30, vamos instalar a CPI do
Erro Médico, que vai investigar a negação de direitos
humanos na saúde, em setores privados e públicos.
Sr. Presidente, quero usar o meu tempo, esses 15
minutos, para falar desse tema. Eu já me senti como
João Batista quando eu era Deputado Federal, Senador Randolfe Rodrigues. Eu era Deputado Federal em
1997. Não sei se V. Exª tinha mandato em 1997; acho
que ainda não. V. Exª já tem 18 anos? V. Exª tem cara
de menino, mas, como para ser Senador, a pessoa tem
de ter 35 anos, acho que V. Exª já tem 38 anos, por aí.
Quando eu era Presidente da CPI do Narcotráfico, a violência avassalava o Brasil, e se “glamourizava” o Estatuto da Criança e do Adolescente como se
fosse a coisa mais linda do mundo e “imexível”. Nada
é tão bom, absolutamente, que não precisa ser mexido. Dezoito anos depois, o Estatuto da Criança e do
Adolescente sofre a primeira mudança, que veio com
a alteração do art. 240, instituindo a criminalização da
posse de material pornográfico como crime cibernético,
uma mudança proposta pela CPI do Narcotráfico, pela
CPI da Pedofilia. Foi um projeto que tive o prazer de
assinar e que foi, dois meses depois, sancionado pelo
Presidente Lula. E o Brasil entrou no elenco dos vinte
países tão somente que têm uma lei criminalizando a
posse de material pornográfico.
Antigamente, era assim: se descobriam que alguém era pedófilo no crime cibernético, saía um pedido
de busca e apreensão do computador dele. Fazia-se
a perícia, e se constatava que realmente era pedofilia.
Mas cadê a lei? Não existia a lei. A Justiça pagava o
mico de devolver o computador do pedófilo e nem tinha
como prendê-lo. Hoje, não sai só a busca e a apreensão.
Hoje, depois da CPI da Pedofilia, sai um mandado de
prisão para esse crápula, esse bandido, esse infame.
Agora, o inquérito é feito com ele preso. Quem abusa
de criança, Sr. Presidente, é um desgraçado!
Alterou-se o art. 240 depois de 18 anos, e se
estabeleceu a criminalização da posse de material
pornográfico com a CPI da Pedofilia. E eu já pregava
naqueles dias a redução da maioridade penal e me
sentia como João Batista, a voz que clama no deserto.
Parecia que eu falava sozinho, e era isso mesmo. As
forças daqueles que pregam os direitos humanos tentavam calar a minha voz de todo jeito, porque eles só
têm um viés para falar. Eles falam de direitos humanos,
mas nunca sabem falar dos humanos que têm direitos.
O crime foi banalizado de maneira tal, Sr. Presidente, que recrudesceu o crime, o abuso, a violência,
o ataque à integridade física de cidadãos, de crianças,
de idosos, de aposentados, de adultos por homens
travestidos de crianças, por homens com 17, 16, 15,
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14 anos de idade que estupram, que matam, que sequestram, que têm a coragem de incendiar um ônibus
cheio de crianças com 1 litro de gasolina. Falo de um
homem com 15 anos de idade que tem a coragem de
queimar um ser humano dentro de um pneu, de um
homem com 17 anos de idade que ameaça um empresário que a vida inteira lutou para construir uma empresa. Esse empresário recebe um revólver na cabeça, é
jogado no porta-malas de um carro. Esse empresário
gera 500 empregos, mil empregos, dez empregos.
Quem gera emprego gera honra. O sujeito cresceu,
fez uma empresa, uma indústria ou uma lojinha que
gera três empregos e dá dignidade às pessoas e vai
para o porta-malas de um carro, ouvindo a frase: “Perdeu, vagabundo!” O bandido o joga no porta-malas do
carro e atira sem dó na cabeça dele. Depois, em uma
investigação, a Polícia o descobre, mas, quando põe a
mão nele, ele diz: “Tira a mão de mim, que sou menor
e conheço os meus direitos”. Direito uma ova! Quem
comete crime tem que pagar pelo crime que cometeu.
Quero dizer uma coisa aos senhores que me
ouvem. Não estamos no país de Alice. Estão viajando na maionese! Respeito muitos segmentos do PT e
até a própria Presidência da República, mas não me
conformo em ver um Ministro vir a público e dizer que
a redução da maioridade penal não vai resolver o problema. Então, diga para a população brasileira o que
vai resolver esse problema.
Numa pesquisa de ontem, feita em São Paulo,
93% da população daquele Estado querem a redução
da maioridade penal. No Brasil, 96% querem essa redução, e só 4% dizem “não”. Ora, 96% estão nas ruas
desamparados. O crime grassa no País, com a crença
de homens nessa impunidade! E vamos continuar com
isso por que meia dúzia não quer?
Então, diga, Ministro, o que é que se faz! Diga,
Ministro, como é que se desacelera essa violência!
Parabéns ao Alckmin, parabéns ao Governador
de São Paulo pela coragem de vir a público e trazer
um debate como esse! Ele traz um debate como esse.
Ontem, alguém me disse: “Rapaz, você é louco?
Tira essa camisa! Vamos votar o Estatuto da Juventude
hoje”. Precisamos votar o Estatuto da Juventude, falar
dos direitos deles, mas também dos deveres.
Sou exatamente aquilo em que acredito. Não
sou daqueles que falam nos corredores que isso é
um absurdo, que se tem de tirar mesmo, mas que, no
microfone, na frente da imprensa, afinam e falam outro negócio. Falam outro negócio! Eu não vou afinar!
Se este País não fizer a redução da maioridade
penal, a história, um dia, há de registrar o crime de homens públicos e de mulheres que se cometeu contra
toda uma geração.
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Olhe para mim! Você está em casa, mas olhe para
mim agora. Gente, imagine um homem aposentado,
de 70 anos, de 80 anos, que ajudou a construir este
País. Agora, falo de um pedreiro, falo de um homem
que ficou atrás do balcão a vida inteira, que trabalhou
como comerciário, como comerciante, que trabalhou
na indústria, que aposentou com um salariozinho porqueira – o Paim sabe disto – que mal dá para pagar
a farmácia. Esse homem vai receber o pagamento no
banco, sai da fila do aposentado e, quando chega na
esquina seguinte, recebe um revólver na cabeça de
um moleque de treze anos de idade, que diz para o
homem de 80, que pode ser meu pai, seu pai, seu avô:
“Perdeu, vagabundo!” Só de ouvir a palavra “vagabundo”, esse homem morre por dentro.
E uma mãe, faxineira, diarista, que compra um
celular para pagar em dez vezes para o filho. O menino vai para o ponto de ônibus, e ele chega: “Perdeu,
vagabundo!” E toma o celular do menino. E a palavra
é só esta: “Perdeu, vagabundo!”
Então, me diga, Ministro, qual é a saída? Se não
vai resolver, qual é a saída? Eu também afirmo: não
vai resolver.
A violência no Brasil tem o seu adubo nas drogas? Sim, as drogas são o grande adubo da violência.
E a violência no Brasil – olhem para as minhas mãos
– é uma engrenagem, é um motor; é um motor que vai
acelerado. Ele está a mil! Mas a redução da maioridade
penal é a roda dentada mais importante desse motor.
Na hora que arrancar, o motor vai ratear, o motor vai
desacelerar. Aí eu encontro alguém que está morando
no país de Alice, viaja na maionese e diz: “Senador,
mas nós vamos pegar uma criança dessas e colocar
na penitenciária?” Sabem quem é a criança da qual
ele está falando? A criança tem 17 anos. Já tem filho
na rua, estuprou, sequestrou, matou, degolou, matou
um casal de velhos aposentados, dormindo. É essa a
criança da qual ele está falando. “Mas Senador, nós
vamos levar essa criança para o presídio? Ele vai sair
de lá pior!”
Eu quero falar uma coisa para você, querido: o
cara que está no presídio tem medo dessa criança. Ele
é que tem medo de essa criança ir para lá e matá-lo,
dormindo, na cela. “Mas nós temos as nossas cadeias
muito cheias. Se houver a redução da maioridade penal, onde é que nós vamos colocar esses meninos?”
Está bem. As cadeias estão cheias mesmo. Acredito
nisso. As cadeias estão cheias, e nós sabemos disso.
Mas vamos imaginar o pior dos mundos, Senador Suplicy. O pior dos mundos: a tragédia que ocorreu
com esse facínora, em São Paulo, há quatro dias, no
seu Estado. Um menor de 17 anos e alguns meses.
Faltavam três dias para esse marginal fazer 18 anos.
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Três dias! Ele cometeu a barbaridade. Ele conhecia
tanto seus direitos que ele foi e se apresentou, porque
ele sabia que se apresentar como menor é melhor. Ele
se apresentou e, três dias depois, fez 18. Agora ele
é maior, mas não se podia lhe imputar a ferocidade,
o peso do crime hediondo que ele cometeu, porque
cometeu com 17 anos e alguns meses. Ele ainda, coitadinho, era uma criança!
Qual é o pior dos mundos? Eu pergunto ao senhor, Senador Paim. Qual é o pior dos mundos? É ter
uma cela, apertada, com ele trancado na cela, ou é
ele fora, na rua, delinquindo, cometendo atrocidades?
Agora, vejam só como esse crime ficou banalizado! Matar, ficar impune, porque é menor no Brasil,
destruir, roubar, sequestrar, invadir, roubar carro, como
esse crime banalizou tanto?!
E, se os direitos humanos são para defender os
interesses da minoria, então é a maioria que sofre a
violência. Estes não precisam de direitos humanos,
porque são maioria.
As famílias que choram, a mãe que não dorme,
que toma remédio controlado, esses filhos que ficaram
órfãos de um pai que foi sequestrado, roubado, morto,
todos esses viraram maioria. Então, eles não precisam
de direitos humanos. Quem precisa de direitos humanos são os que cometem o crime, porque os direitos
humanos vão atrás deles e dizem assim: “Tem que dar
um jeito, porque eles estão recebendo marmitex, tudo
frio, a comida fria, a carne fria; tem que dar um jeito, porque o colchonete deles é muito fininho, dói as costas.”
Mamãe, me acode! Já vi de tudo! Agora só falta
eu ver chover para cima!
Que dia nós vamos encontrar solução para isso?
Esse tem que ser um debate da Presidência da
República. O povo tem que cobrar isso da Presidente
Dilma e do Sr. Aécio Neves, que é candidato à Presidência da República também, e de quem mais for
candidato à Presidência da República.
É preciso dar a resposta aqui: “Eu não acredito
em redução da maioridade penal por isso, por isso, por
isso; porque eu acho que um menininho de 17 anos é
uma criancinha tola; ele mata sem querer, ele rouba
sem querer. Esse é um problema social.” Ah, é? Como
se estuprar, matar e sequestrar fosse coisa de filho de
pobre, que mora no morro, que mora em áreas de risco,
em áreas de perigo. Não, senhor! A classe média vende
cocaína, a classe alta, os ricos vendem drogas sintéticas, fazem baladas nas madrugadas, vivem bêbados.
E aí vai me dizer o quê? “Tinha 16 anos, desculpe-o,
é um neném.” “Ele só tinha 14 anos. Ele queimou essa
mulher dentro do pneu sem querer.”
Para cima de mim? Para cima de mim, doutor?
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Há 93%, em São Paulo, que dizem: “Precisamos
da redução da maioridade penal”; e 96% no Brasil. Então, 4% estão certos, e o resto está errado, porque a rua
pertence ao povo, a porta da escola pertence ao povo.
Eu estou falando aqui, cidadãos do Brasil, com a
autoridade de quem, há 34 anos, tira drogados da rua,
delinquentes da rua. Não viajo na maionese, não sou
um teórico, não sou um filósofo disso. Sou um prático.
São 34 anos. A minha instituição chama-se Projeto Vem
Viver, em Cachoeiro de Itapemirim. Estão lá; eles estão me assistindo agora. São meninos de oito, de dez,
de doze anos; gente de 70, de 14, de 15 anos que me
chamam de pai. Sabem qual é o meu hobby preferido?
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É
pegar andarilho na estrada para dar banho e tirar da
marginalidade.
Então, não pensem que estou fazendo, aqui, um
discurso por um mero discurso. Eu conheço a realidade brasileira. E o outro lado do balcão, sabem qual é?
O narcotráfico e o tráfico. E quem está falando aqui é
quem presidiu a maior CPI deste País: a CPI do Narcotráfico no Brasil.
Por isso, Brasil, eu chamo a atenção! Por isso,
Brasil, eu peço que nos juntemos. É preciso fazer as
autoridades agir. Não vamos dar um paliativo, reduzir
de 18 anos para 16 anos. Isso é piada!
Eu tive 16 anos. Quando eu fiz 18 anos, não fez
diferença nenhuma. Eu já era um homem do mesmo
jeito. Há alguma diferença entre 18 anos e 16 anos?
Há? Alguém me prove!
As minhas filhas entraram na faculdade com 16
anos de idade, com seus reflexos todos prontos. Com
16 anos alguém tem filho. Ora, no Nordeste, quantas
mulheres com 40 anos já pariram umas 10 vezes?
Agora, me dizer que um sujeito de 17 anos é uma
criança! Mamãe, me acode! Em que mundo nós estamos? Um sujeito que queima um cidadão dentro de
um pneu?! Mamãe, onde é que nós estamos?
Senador Paim, eu tenho um sobrinho, o Guigui –
tomara que ele esteja me vendo –, que tem síndrome
de Down. Ele é especial, especialíssimo. Ele tem quatro
anos. Eu falo: “Guigui, vá dormir. Amanhã, você vai para
a escola.” Ele fala: “Para a escola, eu não vou, não!”
“Rapaz, você tem de ir para a escola!” Ele diz: “Vou,
não!” “Rapaz, você tem que ir para a escola. Você vai
ficar analfabeto. Você quer ficar analfabeto?” “Quero.”
“Então, tá bom.” “Gente, tchau pra vocês, porque estou
indo ao shopping.” Ele fala: “Guigui vai.” “Ah, é? Você
quer fazer o que no shopping?” “Sorvete.”
Se ele, que é uma criança de quatro anos, com
síndrome de Down, sabe discernir o que quer e o que
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não quer, vem me dizer que um macho de 15 anos,
que mata, é um menino? É uma criança?
Ora, estão querendo zombar da cara das pessoas, estão querendo...
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me permite? Mas esse mesmo jovem tem direito
ao voto. Ele vota. Ora, se a lei entendeu que ele tem
pleno discernimento para votar é porque ele tem pleno
discernimento do que faz. E por isso deve ser responsabilizado. Parabéns a V. Exª. Se vier aqui o projeto,
eu votarei a favor da redução da maioridade penal.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O
senhor, Senador, é um ícone da política no Brasil, um
homem que fez o enfrentamento da ditadura e tem história. Não preciso falar sobre o Luiz Henrique. Governador do seu Estado, com o respeito que V. Exª tem,
V. Exª não sabe o quanto acrescenta ao meu discurso,
porque o meu discurso é a voz de 96% de brasileiros,
que sofrem ao ouvir o Ministro dizer na televisão: “Nós
somos contra. A nossa base será contra.” Ah, é? A base
mora nos Estados. Será que a base vai ouvir a voz, o
comando de um Ministro só porque ele quer? E os Estados? E os Municípios? E as periferias? E os centros?
V. Exª acrescenta muito ao meu discurso. Quero
dizer a V. Exª que é a minha proposta.
Fiz um ofício esta semana para o Senador Taques, que é o Relator, e para o Presidente Eunício, da
Comissão, que estuda o Código Penal brasileiro, da
qual fazemos parte, que aceitou o meu requerimento,
para que a Mesa mande para a Comissão que estuda o novo Código Penal brasileiro todas as matérias
que estão nesta Casa e que versem sobre redução da
maioridade penal.
Em 2003, quando Liana Friedenbach foi estuprada, sequestrada, morta, molestada, abusada sexualmente por um menor – desculpem-me, vou bater na
boca –, por um macho travestido de criança, chamado
Champinha, em São Paulo, terra do Senador Suplicy,
quando Liana Friedenbach foi tragicamente estuprada,
morta, sequestrada, eu entrei com um projeto pedindo
a redução penal para 13 anos. Isso foi em 2003. Ele foi
para a gaveta, de onde nunca saiu. Um especialista me
disse – não sei especialista em quê – para ter calma,
porque toda vez que acontece um negócio, no calor,
se quer discutir o assunto. Esse calor já está no Brasil
há quase 20 anos, ou mais. Essa matéria não é nova.
Pois bem, a minha proposta agora é outra, Senador, e gostaria que V. Exª assinasse comigo. A minha
proposta é a de que qualquer cidadão brasileiro que
cometer crime com natureza hedionda – porque há
crime que não tem natureza hedionda, como estourar
um vidro e pegar um toca-fitas; estourar um vidro e pegar um GPS, roubar um saco de biscoitos, pegar um
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tênis –, independentemente de sua faixa etária, deve
perder a menoridade e ser colocado na maioridade
para pagar as penas da lei.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O crime não trata de faixa etária. Se a pessoa tem coragem
de queimar Tim Lopes dentro de um pneu, ele pode
ter 13 anos de idade, vai ser chefe da “boca”, vai comandar cinquenta homens de 50, de 40, de 30 anos,
que não têm coragem; vai soltar pipa, vai apitar, vai
acender luz, porque vem a polícia, vai ser olheiro, vai
ser mula, porque não tem coragem. Esse tem coragem, 14 anos de idade, vai mandar na boca, porque
é o cara, recebe status.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Minha
proposta é essa. Se a sociedade achar que está ruim,
discutamos outra, vamos falar de outra, mas é preciso, urgentemente, responder à sociedade brasileira.
Ou nós vamos ficar aqui, justificando crime de adulto,
como se eles fossem crianças? Ora, isso é uma brincadeira! Aí, o cara fala: “É, mas o que vamos fazer?”
Eu tenho a saída. Vou dizer qual é a saída.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já
permito V. Exª. Acho que V. Exª está com o coração
partido, porque, nesse final de semana, no Estado de
V. Exª, as atrocidades tomaram conta dos jornais do
Brasil, e tenho certeza que V. Exª está sofrendo tanto
que vai querer falar.
Mas eu quero dizer que eu vou mostrar aqui a
saída. Eu estou propondo que façamos a redução da
maioridade penal, não por fazer, Senador Luiz Henrique, mas que a lei mande o Poder Executivo construir
um chamado – e eu tenho a proposta escrita; acho que
não teremos a necessidade de dois, mas se tivermos,
façamos dois ou três – centro de reabilitação esportiva
e formação de campeões para o Brasil.
Vejam bem, para aqueles que falam: “Ah, vai levar
esse nenenzinho de 17 anos só porque deu um tiro
na cabeça de uma velhinha para a penitenciária. Ele
não merece.” Para aqueles que pensam assim, esse
neném não irá para a penitenciária. Aqueles que, na
redução, perderem a maioridade serão levados para
esses centros.
Esses meninos são hiperativos. O brasileiro tem
a tendência e tem vocação para o esporte, para ser
campeão. Nós temos, no Exército, na Marinha e na
Aeronáutica profissionais do esporte preparadíssimos
para qualquer esporte, para qualquer modalidade, sejam artes marciais ou qualquer esporte com as mãos,
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com os pés, não importa, seja basquete, seja natação,
seja vôlei, seja o que for.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nesses centros esportivos, devidamente monitorados pelo
Judiciário e por assistentes sociais, as famílias que não
têm envolvimento com o crime poderão entrar – mãe
e pai – na sexta-feira e ficar até a segunda com esse
menino. Lá dentro, não teremos beliches nem cubículos. Lá dentro, nós teremos os centros de treinamento
Quem for para o vôlei, vôlei; quem for para o futebol,
futebol; quem for para o basquete, basquete; quem for
para o jiu-jítsu, jiu-jítsu; quem for para o boxe, boxe.
Pois bem, eles terão tratamento de caráter, eles
terão escolaridade lá dentro e serão treinados em esportes de alto rendimento para que, quando deixar esse
centro, eles saiam para competir, para dar alegria a um
País que, um dia, ele fizeram chorar. Pronto.
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... o
estádio de Brasília nem futebol tem direito! Eles não
conseguiam encher o que tinha antes, eu quero ver
esse, depois da Copa. Tem estádio que está comendo
tanto dinheiro, tanto dinheiro, estádios que vão abrigar
seleções que não vão passar sequer uma semana,
porque vão perder o primeiro jogo e vão embora! E
depois vai ficar o “elefantão”, porque os clubes locais
não têm torcida. Se tem dinheiro para construir esses
“elefantões”, não me venha dizer que não tem dinheiro
para construir um centro de reabilitação de fato. Não é
bolsão, não é esgoto de seres humanos: pegou e jogou
dentro da Febem, jogou dentro do Iesbem, jogou dentro... Sei lá, tantos nomes que mudam pelos Estados
afora, em que eles juntam esses homens, chamados
adolescentes, que fazem rebelião, que estupram, que
matam, que fazem sequestro de droga e não recuperam ninguém. A minha proposta é fazer a reeducação,
recuperá-los e entregá-los para fazerem sorrir e perdoar uma sociedade que um dia eles fizeram chorar.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Magno Malta, V. Exª, a cada dia, aqui nos
impressiona com a sua energia, veemência e a escolha de palavras que V. Exª aprendeu na convivência
inclusive com aqueles rapazes jovens que, conforme
aqui nos tem dado notícia, em Cachoeiro de Itapemirim
conseguiu recuperar e a eles mostrar um bom caminho.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
quero convidar V. Exª para ir lá, porque, como V. Exª
é do boxe, nós temos um centro de treinamento lá, e
agora temos, no UFC, o Marcelo Guimarães, atleta
do UFC americano, que foi tirado das ruas, fumando crack e cheirando cocaína. Hoje, recuperado pela
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nossa instituição, é atleta, campeão do Jungle Fight e
com contrato dentro do UFC americano, já com três
lutas no cartel.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
aceito o seu convite. Quero interagir com eles. Quem
sabe possamos, lá, fazer algumas luvas (risos.), e dialogar, e trocar, respeitosamente, ideias. Há pouco, à
tarde, achei importante ouvir o Senador Aloysio Nunes
sobre o mesmo tema; e agora V. Exª. E dizer que com
respeito a alguns aspectos, como essa proposta que
V. Exª acaba de nos dizer da possibilidade de jovens
que, porventura, tenham cometido alguns erros na
vida, então, serem levados a centros de treinamento
e terem uma atividade esportiva de alto preparo. Estou
plenamente de acordo com essa sugestão.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero dizer, honestamente, que eu estou mais em acordo
com o Ministro Gilberto Carvalho e com os 6%. V. Exª
mencionou que em São Paulo foram 93% a favor da
diminuição da maioridade penal, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha de ontem. V. Exª menciona que
no Brasil é até maior. Mas eu estou entre aqueles que
ainda não está persuadido de que deveremos reduzir.
Lá em Cachoeiro de Itapemirim, ao visitar a sua instituição, além de fazer luvas de boxe, alguns rounds,
gostaria de fazer alguns rounds de troca de ideias, da
maneira semelhante que fiz quando um dia fui à Febem trocar ideias com 500 rapazes, de 14 a 20 anos,
que lá estavam detidos. Eu tinha ficado impressionado
com a situação deles, depois que a diretora de Direitos
Humanos da ONU saiu de lá dizendo que era horrível,
horrível, horrível, pois havia 500 jovens em 150 leitos.
Eu pedi para conversar com eles e explicar que eu tinha
a convicção de que se já tivéssemos no Brasil aquilo
que inclusive Senado e Câmara aprovaram e o Presidente Lula sancionou para ser instituído por etapas
a critério do Poder Executivo, começando pelos mais
necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia
será incondicional e universal para toda a população
brasileira, o direito a uma renda básica de cidadania,
eu estava com a convicção de que se já estivesse em
vigência, além, é claro, das boas oportunidades das
atividades esportivas, culturais, educacionais, eu tinha
a convicção de que eles não teriam cometido os crimes
que os faziam estar lá dentro. Praticamente todos me
deram razão e perguntaram: mas quando é que vai
ser isso uma realidade? Bem, eu também gostaria de
convidar os jovens lá de Cachoeiro de Itapemirim para,
se acharem uma boa ideia, sugerir a eles escreverem
uma carta à Presidenta Dilma, dizendo: “Já é lei, é uma
boa proposta, vamos colocá-la em prática.” Quero dizer
que tenho muito respeito pela sua batalha, a energia
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que emprega para defender as suas ideias. Acho que
V. Exª deve ser muito respeitado pelo povo do Espírito
Santo, que o elegeu porque V. Exª aqui fala com muita
convicção sobre aquilo que acredita, mesmo que, às
vezes, seja de forma diferente dos objetivos e metas
que tenho, mas percebo que temos muitas coisas em
comum, muitos objetivos em comum, para fazer do
Brasil uma sociedade justa, onde esteja presente a
solidariedade em nossas instituições e todas as pessoas tenham muito menos motivos para eventualmente
cometerem crimes como o que, infelizmente, abateu
ontem o jovem Victor Hugo Deppman, a cuja família
presto a minha inteira solidariedade. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Quero só fazer um apelo aos Senadores: nós
temos quatro Senadores inscritos ainda.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já
encerro, já encerro.
Agradeço o aparte de V. Exª, também abraçando a família do Hugo, essa família enlutada, sofrida e
que, imagino, seja alvo de visita também do pessoal
dos direitos humanos.
Eu quero dizer a V. Exª que o seu aparte sempre
enobrece e enriquece. V. Exª é um homem respeitado
por ter posições e a sociedade sempre respeita quem
tem posição. A sociedade não respeita camaleão, que
uma hora está de uma cor, outra hora está de outra
cor e fica da cor da situação. E V. Exª sempre teve o
meu respeito. Eu cresci na vida pública, V. Exª já tinha
mandato. Eu cresci na vida pública admirando V. Exª.
Eu só era um vereador. Antes de ser vereador, eu admirava V. Exª. E todo homem que tem posição merece
ser admirado.
A democracia é plural e essa é a beleza da democracia. Aqui na CDH do Senado, a Comissão de Direitos
Humanos, tão bem presidida pelo Senador Paim, agora
a Presidente é a Senadora Ana Rita, que é do PT, do
seu Partido, e que diverge de mim em muitas posições,
inclusive nessa. Mas eu fui lá votar e fiz discurso em
favor dela e do Capiberibe, que é meu irmão, e V. Exª
estava lá. E a democracia nos dá o direito de sermos a
favor ou contra qualquer coisa, mas nos respeitarmos
e nos tolerarmos, diferente do que está acontecendo
na CDH da Câmara. A democracia lá não é plural. Se
você não concorda com o que a minoria quer, você
não pode ser Presidente de Comissão.
É o voto que nos traz. Nós não somos CC5 de
ninguém. E o Deputado Marcos Feliciano também não
é. O que ele falou, o que fala, ele responda e ele explique. Não sou eu. É problema de cada um.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não
estou fazendo defesa. Só estou falando desse respei-

544

19580 Quinta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

to, porque, se a vaga pertencesse ao PSOL, ao Deputado Jean Wyllys, o Deputado Marcos Feliciano teria
obrigação de votar nele, fazer discurso e desejar a ele
uma boa presidência por dois anos. Cooperar enquanto
membro da Comissão. Não é verdade? É preciso nos
respeitarmos e nos tolerarmos. O que lá está acontecendo é falta de respeito e falta de tolerância.
Por isso, eu abraço V. Exª, orgulhoso de ter sido
aparteado por V. Exª, nesse momento. E feliz, porque
V. Exª vai ao projeto Vem Viver. Pode ter certeza de
que os meninos estão lá, treinando, felizes, vamos, realmente, fazer uma luva lá, e V. Exª, ao sair do projeto
Vem Viver, vai pedir uma audiência com a Presidente
Dilma e vai dizer assim: “Olha, tem jeito. Eu fui e vi.
Tem jeito. Tem saída, Presidente”, porque, quando faço
referência ao Ministro Gilberto Carvalho é porque ele,
na imprensa, falou: “Nós somos contra e achamos que
não é a saída”. Ele só não sabe falar qual é a saída.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Magno Malta.
Agora, é um Líder, Senador Randolfe Rodrigues.
Não se encontra.
Senador Luiz Henrique.
Ah, está aqui. Por isso, o Senador Luiz Henrique
fazia sinal para mim. Mas está aqui o Senador Randolfe
Rodrigues, que é o Líder inscrito.
Antes que V. Exª inicie, permita-me, Senador
Randolfe Rodrigues...
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, e o próximo...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª é como orador inscrito.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Randolfe fala como Líder, V. Exª
como inscrito e, em seguida, o Senador Luiz Henrique como Líder.
Permita-me só, Senador...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) –
Sr. Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que fui eleito, em reunião realizada
na data de hoje, Presidente da Comissão do
Projeto Jovem Senador, instituído pela Resolução do Senado Federal n° 42, de 2010.
Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleito Vice-Presidente da Comissão o Senador
Eduardo Amorim.
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Atenciosamente,
Senador Paulo Davim
Presidente
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício CPJS nº 14/2013
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que fui eleito, em reunião realizada na data de
hoje, Presidente da Comissão do Projeto Jovem Senador, instituído pela Resolução do Senado Federal
nº 42, de 2010.
Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleito Vice-Presidente da Comissão o Senador Eduardo
Amorim.
Atenciosamente, – Senador Paulo Davim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O expediente lido vai à publicação.
Senador Randolfe Rodrigues com a palavra,
como Líder.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Como Líder. Sem revisão do orador) – Presidente,
Senador Paulo Paim...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Líder do PSOL, é bom destacar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Presidente Paulo Paim, muito obrigado.
Queria antes iniciar fazendo um registro.
Estava aqui ao lado tendo a honra de receber a
Federação Nacional dos Policiais Federais, a entidade
máxima representante dos policiais federais do Brasil.
Faço o registro do presente que recebi da Federação,
O Inquérito Policial no Brasil – uma pesquisa empírica,
organizada pelo Michel Misse, com contribuições de
Arthur Costa, Joana Vargas, José Ratton e Rodrigo de
Azevedo, uma importante contribuição para modernizarmos o inquérito policial no País. Faço questão de
inaugurar esse debate com a Federação Nacional dos
Policiais Federais, um debate que, no meu entender,
Senador Paim, o Congresso Nacional tem que enfrentar.
Mas, Sr. Presidente, hoje, 17 de abril, dia do
aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, na
nossa Comissão de Direitos Humanos tivemos uma
reunião para fazer lembrança e referência a essa data
e para lembrar, em especial, o que não avançou de
1996 para cá.
Depois de amanhã, 19 de abril, é a data definida e intitulada desde o Decreto Lei nº 5.540, de 1943,
do Presidente Getúlio Vargas, como Dia do Índio. A
denominação Dia do Índio é inadequada, é uma de-
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nominação encontrada pelos europeus para designar
aqueles que são os povos originários, os povos que
estavam aqui antes da chegada do branco português.
Na última terça-feira, o plenário da Câmara dos
Deputados foi ocupado por mais de 600 representantes de 73 povos de várias organizações indígenas de
todas as regiões do Brasil.
Esse fato, Sr. Presidente, me faz lembrar uma
poesia de Bertolt Brecht, que nos alerta para o fato de
que “do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas
ninguém diz violentas as margens que o comprimem”.
Os povos indígenas têm razões de sobra para caracterizar o momento atual como de riscos profundos,
de retrocessos a direitos arduamente conquistados
na Carta Constitucional de 1988 e em tratados internacionais, como a Convenção nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho e a declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas.
O principal ataque que vêm sofrendo os povos
indígenas é do atual modelo de desenvolvimento, que,
em nosso País, tem priorizado o modelo agroextrativista exportador, altamente dependente da exploração e exportação de matérias-primas, em especial de
commodities agrícolas e minerais. Para viabilizar esse
modelo, o caminho cuja implementação se busca é, a
qualquer custo, a realização de obras de infraestrutura nas áreas de transporte e geração de energia, tais
como rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, quase sempre sem
reconhecer o direito dos povos originários.
Isso supõe e potencializa sobremaneira a disputa
pelo controle do território no País e explica o fato de
alguns setores políticos e econômicos, de interesses
vinculados a grandes mineradoras e a grandes empreiteiras, se articularem para avançar com o intuito
de se apropriar e explorar os territórios indígenas, dos
quilombolas, dos camponeses, das comunidades tradicionais e das áreas de proteção ambiental.
O objetivo desse ataque, Sr. Presidente, me parece claro. Em primeiro lugar, esses setores querem
inviabilizar e impedir o reconhecimento e a demarcação das terras indígenas que continuam usurpadas na
posse de não índios.
Alguns números ilustram isso para nós, Sr. Presidente. No Brasil, nós temos 1.046 terras indígenas.
Dessas 1.046 terras indígenas, apenas 363 estão regularizadas, 335 terras estão em alguma fase do procedimento de demarcação e 348 são reivindicadas pelos
povos indígenas no Brasil. Até o momento, lamentavelmente, não têm sido tomadas, por parte do Governo e de sua instituição, a Funai, providências a fim de
dar início aos procedimentos para essa demarcação.
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Em segundo lugar, outra tentativa contra os direitos dos povos indígenas é a busca por reabrir e rever
procedimentos de demarcação de terras indígenas já
finalizados. Além disso, em terceiro, querem continuar
a invadir, explorar e mercantilizar as terras demarcadas, que estão na posse e sendo preservadas pelos
povos indígenas.
Como se tudo isso não bastasse, nós temos o
total sucateamento de políticas para os povos indígenas no Brasil, a concreta ausência. A saúde indígena
antes, na Fundação Nacional de Saúde… E eu quero
abrir um parêntese: no meu Estado, o Ministério Público
Federal identificou o desvio de mais de R$65 milhões,
em uma investigação de 2011, da saúde indígena,
recursos que deveriam ser aplicados pela Fundação
Nacional de Saúde naquele momento, para garantir
a saúde do índio – aos povos Kwazá, Galibi, Galibi-Marworno, Wayãpi, Tiriyó, entre outros localizados no
Amapá –, foram surrupiados, roubados. E, ainda hoje,
em que pese à investigação do Ministério Público Federal, os responsáveis pelo desvio de mais de R$60
milhões da saúde indígena, que condenou e condena
vários povos indígenas do Amapá e do norte do Pará
à morte, não foram responsabilizados.
Prevalece a velha máxima, Sr. Presidente: o que é
pouco dito. Alguns temas são muito fáceis de ser ditos,
falados. É mais fácil, no Brasil, mandar para a cadeia
jovens, adolescentes, mandar para a cadeia negros,
mandar para a cadeia pobres e até responsabilizar
índios pelos males do País. É muito difícil colocar na
cadeia político corrupto, é muito difícil colocar na cadeia político corrupto que indica gestor para instituições
como a Fundação Nacional de Saúde, que rouba dinheiro do índio, que tem procedimentos de investigação
sobre ele. Os procedimentos não chegam conclusos,
os índios morrem em decorrência disso, e o corrupto,
que surrupiou, que se apropriou do dinheiro público,
fica impune.
Então, não invertamos os fatores. É fácil falar – e
às vezes falar, inclusive, da tribuna – que o pobre, negro, às vezes jovem, tem que ir para a cadeia. É difícil
falar que o político corrupto e as indicações do político
corrupto têm que responder pelos crimes que cometem.
Por isso, Sr. Presidente, os povos indígenas do
País – não vou insistir na denominação européia, “indígenas” –, os povos originários do País terão pouco
para celebrar no dia 19. É o dia 19, a próxima sexta-feira, um dia necessário mais à reflexão sobre o conjunto de ataques para a retirada dos direitos dos povos
indígenas.
Aqui mesmo, sobre o Congresso Nacional – e é
uma das justificativas pelas quais, nesta semana, na
Câmara Federal, os povos indígenas ocuparam o ple-
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nário –, paira uma ameaça, talvez a maior de todas
as ameaças aos povos indígenas do País. Refiro-me
à possibilidade de aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional nº 215, de 2000. Essa proposta tem o
objetivo de alterar os arts. 49, 225 e 231, da Constituição. É quase que revogar, Presidente, é quase retirar o espírito da Constituição de 1988, que consagra
direitos dos povos indígenas.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Capiberibe, é com muito prazer que eu
quero ouvir o seu aparte, porque nesse tema o senhor
tem mais autoridade do que eu.
O governo que mais avançou, e eu faço questão,
antes de lhe conceder o aparte, de fazer este registro
aqui. Nenhum governo estadual, na história do Brasil,
avançou tanto nos direitos dos povos indígenas quanto
o governo de V. Exª, que tive a honra de integrar entre
1995 e 1999, no Amapá. Entre 1995 e 2002, no Amapá.
V. Exª assumiu o governo do Amapá, em 1995,
com os povos indígenas totalmente esquecidos, o
conjunto das populações indígenas Tiriyó, Wayãpi, em
especial os Wayãpis, que não existiam no Amapá até
o governo de V. Exª. Os Wayãpis foram reconhecidos,
tiveram protagonismo e existem hoje ainda devido às
políticas públicas do governo de V. Exª para mantê-los
vivos, porque era um povo que já estava em extinção.
Tiriyós, Kwazás e tantos outros povos indígenas sempre têm lembrança do governo de V. Exª
V. Exª iniciou o seu governo em 1995 sem o conjunto das terras indígenas demarcadas no Amapá e
saiu do Governo, em 2002, com o conjunto, sendo o
Amapá o primeiro Estado do Brasil a ter todo o seu
território indígena demarcado. E isso ocorreu devido
ao esforço e à cobrança de V. Exª.
Antes de lhe conceder o aparte eu não poderia
deixar de fazer esse registro.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Muito obrigado, Senador Randolfe. Quero parabenizá-lo
pela brilhante análise da evolução da luta dos povos
indígenas no nosso País e dizer-lhe que o seu testemunho em relação à política indígena que nós desenvolvemos no Amapá faz com que hoje todas as terras
indígenas daquele Estado estejam demarcadas, homologadas e que tenhamos políticas específicas que
fazem de nós uma sociedade mais feliz, uma sociedade que respeita as diferenças. Esse tipo de sociedade
que respeita as diferenças é o que nós queremos para
todo o Brasil. É evidente que não é possível... Como V.
Exª observou, nós temos um rastro triste do passado.
Este é um País que praticou genocídio em relação às
populações indígenas. E, se não é possível reparar o
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passado, nós podemos melhorar o presente e garantir
o futuro dessas comunidades que ainda sobrevivem
em situações penosas. E quero manifestar e agradecer
a V. Exª pelas suas palavras. Eu estava falando aqui
para o Senador Luiz Henrique que V. Exª foi o nosso
Secretário da Juventude aos 21 anos. A precocidade
de V. Exª é notória. E parabenizá-lo pela matéria que
apareceu na revista Carta Capital, colocando-o numa
posição de destaque e de surpresa agradável na política. Também queria parabenizar a revista, porque da
política e dos políticos em geral a gente ouve desqualificação. E é muito raro que uma publicação importante
dedique várias páginas para destacar a atuação política, o desempenho, o brilhantismo de V. Exª, do Deputado Tiririca, do Deputado Jean Wyllys e também do
Deputado Romário. Eu fico muito feliz quando a gente tem esse destaque na política, porque considero a
política um instrumento fundamental, decisivo para a
sociedade, um instrumento de mudanças, que pode
provocar avanços. E é claro que também pode provocar
retrocesso. Nesse aspecto nós vivemos no País, em
relação à causa indígena, um momento preocupante,
um momento de retrocesso. A expectativa é de que a
gente ponha a mão na consciência e, enfim, reafirme
que este País só será uma democracia, só garantirá
um povo feliz e convivendo com tranquilidade quando
respeitar as diferenças, entre elas a diferença entre
esta civilização e a civilização indígena, que insiste,
penosamente, em conviver conosco. Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eu é que lhe agradeço, Senador Capiberibe.
Senador Luiz Henrique, tenho o maior prazer
em ouvi-lo.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Posso
fazer um acréscimo?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Simplesmente para dizer que V.Exª é o símbolo do Senado
que nós queremos: um Senado embasado, um Senado
que vai ao fundo das questões, que aprofunda o debate, um Senado lúcido, um Senado criativo, um Senado
propositivo, um Senado capaz de construir leis justas
e sábias para o nosso País. Parabéns a V. Exª!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eu fico mais do que lisonjeado pelas duas
considerações vindas principalmente de dois Governadores que fizeram o melhor para o povo dos seus
Estados. Em um deles em especial, sou testemunha
disso, porque sou quase, eu diria, cúmplice, uma vez
que participei do governo, tive a honra de participar da
bela obra que foi o seu governo no Amapá. E fico honrado, Senador Luiz Henrique, pela consideração de V.
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Exª e pela história e trajetória política que tem desde
o então MDB, na luta pela democracia.
Senador Capiberibe, ontem eu ainda brincava
aqui. Ontem nós votamos o Estatuto da Juventude. A
luta pelo Estatuto da Juventude teve um capítulo central e um capítulo primeiro, quando tive a honra de ser
escolhido por V. Exª para ser Secretário de Juventude
do seu governo. Eu dizia ainda ontem: “É um ato de
extrema ousadia um governador convidar um garoto
de 20, 21 anos para ser Secretário de Estado”. Tive a
honra de ser Secretário de Juventude de seu governo.
E muito do que nós aprovamos ontem tem muito a ver
com o que nós construímos no Amapá, no seu governo, Senador João Capiberibe. Destaquei isso ontem
e faço questão de reiterar, em especial, a honra que
tive da construção comum do processo que tivemos
no Amapá, entre 1995 e 2000.
Sr. Presidente, para concluir de fato, queria fazer
um alerta sobre dois temas. A Proposta de Emenda
à Constituição nº 215, de 2000, na prática, retira da
Constituição da República a prerrogativa de que toda
a legislação com relação aos povos indígenas, toda a
matéria relacionada aos povos indígenas, seja apreciada pelo Congresso Nacional. Transfere isso para o
Executivo, para o Governo Federal, para os governos
estaduais. Parece-me uma temeridade, Sr. Presidente, isso sair do controle do Legislativo. Se o legislador
Constituinte de 88 assim o quis colocar foi para reconhecer o direito histórico desses povos.
Da mesma forma, vejo com preocupação o Decreto nº 7.957, de autoria do Poder Executivo, de 13 de
março. Esse decreto, no meu entender, é uma intenção
verdadeira de criar um instrumento estatal de repressão
militarizada contra as reivindicações e os direitos dos
povos indígenas, notadamente dos povos da floresta.
É por isso que apresentei, no dia de hoje, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 86 que visa a sustar os efeitos
desse decreto de autoria do Executivo, que, no meu
entender, é um dispositivo que possibilita aos governos
estaduais convocar, quando quiserem, a Força Nacional
para intervir em conflitos envolvendo notadamente os
povos indígenas. Portanto, como podemos ver, temos
razões de sobra para o que ocorreu ontem na Câmara
dos Deputados quando o plenário foi ocupado pelos
povos indígenas para dizerem...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – ... para afirmarem concretamente que é inaceitável a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 215. Não pode ser aceito, também, em um governo
como o da Presidente Dilma, um decreto que impeça
o direito livre de manifestação dos povos da floresta.
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Concluo, Sr. Presidente, com um dizer do nosso
querido D. Pedro Casaldáliga, Bispo Emérito da Prelazia de São Félix do Xingu, um lutador pelo direito dos
povos, um lutador pelo direito dos trabalhadores, um
lutador pelos direitos dos índios. Diz D. Pedro:
Há 500 anos que o índio é aquele que deve
morrer. 500 anos proibidos para esses povos
classificados com um genérico apelido, negadas as identidades, criminalizada a vida diferente e alternativa. 500 anos de sucessivos
impérios invasores e de sucessivas oligarquias
herdeiras da secular dominação. 500 anos sob
a prepotência de uma civilização hegemônica, que vem massacrando os corpos com as
armas e o trabalho escravo e as almas com
um deus exclusivo. Por economia de mercado,
por política imperial, por religião imposta, por
bulas e decretos e portarias pseudocivilizados
e pseudocristãos. Já se passaram, então, 500
anos para aqueles povos que tinham que morrer e, finalmente, mesmo continuando as várias
formas de extermínio, os Povos Indígenas são
aqueles que devem Viver.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem. Esse foi o Senador Randolfe Rodrigues.
Agora vamos aos oradores inscritos.
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Senador João Alberto Souza. (Pausa.)
Senador Inácio Arruda. (Pausa.)
Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, hoje vou abordar um tema que
me é muito caro: habitação popular no Amapá.
Vale contar um pouco a história da habitação
popular em meu Estado.
Em 1990, o Amapá experimentou um surto migratório anormal, em função da implantação da zona
de livre comércio de Macapá e Santana, que atraiu
brasileiros de todos os quadrantes. Tivemos um crescimento populacional em torno de 5,8% ao ano, durante vários anos. Esse fato gerou um forte impacto,
provocando uma grave crise habitacional, pois havia
carência de moradia para tanta gente.
Quatro anos depois, ao assumir o Governo do
Amapá, encontrei o caos instalado no setor, com a
proliferação de ocupações habitacionais subnormais.
Encarei o problema, retomando uma política que ha-
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via começado quando prefeito de Macapá. Lancei um
grande programa de distribuição de lotes urbanizados,
que hoje perfazem uma grande parcela dos bairros de
Macapá; quase a metade da cidade surgiu desse grande programa de loteamentos organizados.
Foram mais de 15 loteamentos e mais de 12 mil
lotes distribuídos para combater as habitações subnormais existentes.
A continuidade dessa política de governo se fazia
fundamental para a equação do problema. Infelizmente, foi interrompida logo após eu ter deixado o governo
em 2002 e ficou abandonada até 2011.
Milhões de reais oriundos do PAC para habitação
foram desperdiçados nesse período.
Para retomar o programa habitacional interrompido em 2002, foi necessário um esforço hercúleo do
Governador Camilo, garantindo as contrapartidas estaduais de um Estado beirando à falência, endividado,
com dívidas astronômicas, para garantir a permanência do Estado no Programa Minha Casa Minha Vida.
O esforço do Governador Camilo Capiberibe
contou com o apoio irrestrito do Governo da Presidente Dilma.
Hoje estão sendo construídas 909 unidades habitacionais nos bairros do Aturiá e Congós, as quais
deverão abrigar mais de 3.800 pessoas que vivem
hoje, em áreas precárias, sem saneamento básico,
nas áreas alagadas na periferia de Macapá.
Somente nessas duas obras, os investimentos
do Governo do Amapá ultrapassam os R$32 milhões.
O projeto para construção desses conjuntos foi
aprovado em 2007 para ser executado no ano seguinte: 2008. Mas nada foi feito.
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou
uma fiscalização e detectou irregularidades graves, o
que fez com que o Ministério das Cidades bloqueasse
os recursos destinados ao Amapá.
Outro problema. Um laudo emitido pelo Instituto
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá
(lepa) considerou imprópria para habitação a área escolhida no bairro das Pedrinhas. Além disso, o caso
está na Justiça porque o terreno foi pago ao vendedor,
porém o verdadeiro proprietário é outro e briga pelos
seus direitos.
Para que os recursos não fossem perdidos, o
Governo do Amapá investiu cerca de R$2,5 milhões
para a aquisição de uma nova área onde as obras estão sendo tocadas.
Mas a grande obra habitacional executada no
momento, pelo Governo do Amapá, em Macapá, é o
Residencial Macapaba, o segundo maior conjunto habitacional em execução no País, através do programa
Minha Casa Minha Vida 2.
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Estão sendo construídas 4.366 unidades habitacionais, das quais mais de mil já se encontram prontas.
O Macapaba deverá abrigar mais de 17 mil moradores que, ao final, será o quarto maior aglomerado
urbano do Estado do Amapá. Localizado na zona norte
da cidade, a primeira etapa do Macapaba deverá ser
entregue à população até o fim do segundo semestre
de 2013.
Pelos programas habitacionais em execução, serão construídas, até o final de 2014, mais de 10.200
novas unidades habitacionais somente em Macapá,
onde o déficit habitacional é de pouco mais de 25 mil
moradias, segundo o último Censo de 2010 do IBGE.
Desse total, 13.800 domicílios estão em condições
de risco ou não apresentam condições de moradia
dignas na capital.
Mas essa realidade começa a mudar com os investimentos em habitação promovidos pelo Governo
do Amapá com a construção de diversos conjuntos residenciais, tanto na capital como no interior do Estado.
No Conjunto Miracema, também na zona norte,
serão construídos mais 5.113 mil novas moradias dentro do conceito de cidade sustentável.
No Miracema será implantada uma política de
desenvolvimento para promover o meio ambiente. A
estrutura urbana do conjunto terá edifícios, ruas, redes de gás, água e luz condicionados ao ecossistema,
como a temperatura, a umidade, o vento e a pressão
atmosférica.
Por esse conceito de cidade sustentável, o conjunto terá, além das áreas de serviços públicos e comunitários, a oferta de setores de serviços, comércio
e indústria, para que haja oferta de trabalho para os
futuros moradores. Tudo adequado aos interesses e
necessidades da população e às características locais.
A preocupação com a sustentabilidade é tão
presente, que o Governo do Amapá iniciou a primeira
fase do programa de arborização do Residencial Macapaba. Serão plantadas, neste primeiro momento, 660
mudas nativas, frutíferas e ornamentais nas quadras
que já estão prontas. Cada bloco receberá mudas de
palmeiras típicas da região, como açaí, buriti e bacaba.
Para as áreas externas, onde serão construídos
estacionamentos e playground, ficou estabelecido o
plantio de árvores como o oiti, breu branco e o ipê
amarelo, cujas mudas se desenvolvem em menos de
cinco meses. A segunda fase de arborização do Macapaba ocorrerá no início de julho, onde serão plantadas
mais 676 mudas.
Além de melhorar o visual paisagístico, a arborização proporcionará também a diminuição da temperatura, principalmente na época do verão. É bom
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lembrar que nós vivemos na Linha do Equador, com
temperaturas permanentemente elevadas.
Com previsão de entrega para dezembro deste
ano, a primeira fase do Macapaba tem um investimento
de R$130 milhões, recursos do Governo Federal, por
meio do Programa Minha Casa, Minha Vida 2. A contrapartida do Estado, por meio do Programa de Obras
e Ações para Mudar o Amapá (Proamapá), nesta primeira etapa, é de R$ 12 milhões.
Essa primeira fase do Programa Minha Casa,
Minha Vida 2, junto ao Ministério das Cidades, proporcionou a liberação de um bônus extra de mais 2.218
unidades habitacionais, para o mesmo espaço, aumentando para 4.366 moradias no Residencial Macapaba.
Mais, o Governo, em sua preocupação com habitação popular, tem ido mais longe. Distante 70 km de
Macapá, a localidade de São Pedro dos Bois também
sente os efeitos do resgate da credibilidade do Amapá
ao ser a primeira comunidade da Região Norte a receber o Minha Casa, Minha Vida Quilombola.
Nessa comunidade estão sendo construídas 39
casas, fruto da parceria entre o Governo do Amapá,
através da Secretaria Extraordinária de Políticas para
Afrodescendentes e a Caixa Econômica Federal, onde
será investido cerca de R$1 milhão na construção das
residências, no valor de R$30,5 mil cada unidade.
Essa ação faz parte do Programa Nacional de
Habitação Rural que integra o Programa Minha Casa
Minha Vida e busca garantir subsídio financeiro para
a produção de moradia aos agricultores familiares e
trabalhadores rurais.
Todo esse esforço do Governo do Amapá está
sendo realizado, graças ao apoio do Governo da Presidente Dilma Rousseff, que tem reconhecido o trabalho,
a austeridade e a seriedade do Governo estadual no
trato com os recursos públicos.
Eram essas as boas novas do Amapá e do Brasil,
porque esse programa do Governo Federal, do Governo da Presidente Dilma, é um programa com enorme
impacto em todo o Brasil, e isso pode ser constatado
em todo o Amapá e principalmente na cidade de Macapá. Onze mil habitações reduzem o déficit em 40%,
em pouco mais de quatro anos. Isso tem um significado para a população que ali vive e faz com que nós
que ocupamos as áreas distantes, nas comunidades
mais periféricas deste País, sintamos a presença do
Governo Federal, através dos seus programas.
É verdade: o Brasil, nesses últimos anos, mudou,
e mudou para a melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
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Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o
Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador João Capiberibe, eu vou convidar V. Exª, se
puder ficar um pouco aqui. O Senador Randolfe Rodrigues está atendendo alguém no cafezinho e virá, então, presidir, para que eu faça o meu pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
João Capiberibe, Senador Randolfe Rodrigues, não
poderia ser diferente de eu vir à tribuna no dia de hoje
para falar da votação de ontem. A votação de ontem
que, como foi dito por todos os Senadores e Senadoras, foi uma votação histórica, até porque a juventude
brasileira debatia, dialogava, seminários, conferências,
audiências públicas, diálogo com todos os setores da
sociedade para construir o Estatuto da Juventude.
Veio a PEC da juventude, nós aqui dialogamos,
construímos, de forma coletiva, e o Senado aprovou.
Chegou a hora do Estatuto da Juventude. E é sobre
esse tema que eu vou me debruçar.
O Senado, Senador Capiberibe, Senador Randolfe, deu ontem um grande passo ao encontro dos jovens
brasileiros. Ontem à noite, esta Casa, nós, Senadores
e Senadoras, aprovamos, enfim, o tão sonhado e embalado pela juventude Estatuto da Juventude.
Foram momentos de tensão. Votava numa semana, votava na outra, enfim, votamos. Naqueles momentos de ontem, precisamente, minutos e horas, quase
fazendo apelo para que ninguém pedisse verificação,
e os Senadores não pediram.
Podem crer que os corações bateram mais forte.
O meu bateu, o do senhor bateu, o de V. Exª, jovem
Senador, também sei que bateu. Aqui, nós vimos jovens
chorando. Sabíamos, pela TV Senado e pela Rádio
Senado, que muitos jovens choravam, bailavam, sorriam e cantavam, porque sabiam que ontem o Senado
votaria o Estatuto da Juventude.
Parece que eu via, naquela alegria de nossa juventude, que as lágrimas que corriam na face de alguns – e nós aqui nos segurando – vinham percorrendo
o caminho dos rios solitários: aquele que acaba indo
sempre ao encontro do mar, sempre em frente, porque
nós, os de cabelos brancos, já não temos muito a esperar; mas os jovens não têm tempo a perder. Nossa
juventude não tem tempo a perder – repito.
Eles, os jovens, são tão jovens; nós outros, sempre jovens, mesmo de cabelos brancos. Seus dias e
nossos dias... Dias não são tempo perdido.
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Parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou
de outra, somaram, colaboraram com esse grande momento. Aqui eu falo de muitos colegas do Parlamento
que se transformaram em amigos e parceiros dessa
causa – Senador Capiberibe, que preside neste momento, é um deles; também a Deputada Manuela D’Ávila,
Relatora desse projeto na Câmara dos Deputados; o
Senador Randolfe Rodrigues, Relator na Comissão
de Constituição e Justiça e também na Comissão de
Educação; o Senador Waldemir Moka, Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, que trabalhou pelo requerimento de urgência – e o projeto não foi a outras
Comissões; o Presidente da Comissão de Educação,
nosso querido amigo Cyro Miranda; o Presidente da
Comissão do Meio Ambiente, Blairo Maggi; a Presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Senadora
Ana Rita. Por que não lembrar o ex-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais Senador Jayme Campos,
que, de forma muito tranquila, me indicou para relatar
o projeto à época?
Cumprimento também o nobre Senador Renan
Calheiros, Presidente do Senado, pela forma como
coordenou todos os trabalhos da sessão histórica de
ontem à noite. Sessão memorável que, com absoluta
certeza, entra para sempre nos Anais da história do
povo brasileiro.
Nós temos de bater palmas para todos os Líderes partidários pelo cumprimento do acordo. Todos.
Ontem não havia nem situação nem oposição, todos
os Líderes se somaram em nome da causa. A tão esperada votação do Estatuto da Juventude aconteceu.
Nós temos de nos render à sabedoria da Casa,
de todos os Senadores, líderes ou não, independentemente de suas posições ideológicas, políticas e partidárias. Aqui todos somaram.
Sr. Presidente, Senador Capiberibe, há marcas
cravadas nesta Casa que o tempo jamais vai apagar.
Os homens as iniciaram, e a história as eternizou.
Podíamos lembrar que por aqui passou a libertação dos escravos; aqui passou, por este Senado, a Lei
do Divórcio; aqui passou, só para lembrar, o Estatuto
do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto
dos Deficientes, a PEC das Domésticas e tantas outras leis que marcaram a nossa história. Momentos da
vida de uma Nação onde os seus filhos expõem aqui
as razões da sua própria existência.
Repito, como já disse, no passado, um grande
pensador: “Ou pátria somos todos, ou não há pátria,
não há federação, não há país”.
Parabéns, juventude brasileira. Vocês foram persistentes, vocês fizeram uma cruzada nacional em
busca de seus direitos. Eu diria que, como águas da
chuva, regaram a terra e pacientemente realizaram a
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colheita. Vocês, como recém-saídos do ventre materno,
buscando ar, vida e sonhos, coloriram, com seus traços
e cantos, os sulcos das presentes e futuras gerações.
Sr. Presidente, neste momento... E quero que
este registro fique, naturalmente, nos Anais da Casa.
Fui hoje procurar inspiração em dois poetas. Peguei
um, lá de Campina Grande, mas também eu olhava o
livro e tive que pegar uma poesia de Charles Chaplin,
que leva o nome A Juventude. Disse uma vez Charles Chaplin:
Tua caminhada ainda não terminou [jovem]....
A realidade te acolhe
dizendo que pela frente
o horizonte da vida necessita
de tuas palavras
e [às vezes, da tua rebeldia, ou] do teu silêncio.
Se amanhã sentires saudades,
lembra-te da fantasia e
sonha com tua próxima vitória. [Ontem, foi
uma.]
Vitória que todas as armas do mundo
jamais conseguirão obter,
porque [ontem – diz aqui Chaplin, e eu caminho
junto e me identifico] é uma vitória que surge
da paz [do diálogo, do entendimento]
e não do ressentimento.
É certo [jovem] que irás encontrar situações
tempestuosas novamente [ao longo da tua
vida],
mas haverá de ver sempre
o lado bom da chuva que cai
e não a faceta do raio que destrói.
Tu és jovem.
Atender a quem te chama é belo,
lutar por quem te rejeita
é quase chegar à perfeição.
A juventude precisa de sonhos
e se nutrir de lembranças,
assim como o leito dos rios
precisa da água que rola
e o coração [claro!] necessita de afeto. [E a
alma assim se debruça e se inspira a cada
momento.]
Não faças do amanhã
o sinônimo de nunca,
nem o ontem te seja o mesmo
que nunca mais.
Teus passos ficaram. [Sempre.]
Olhes para trás...
mas vá em frente
pois há muitos que precisam
que chegues [lá] para poderem seguir-te [meu
jovem].
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Sr. Presidente, o substitutivo que ontem aqui nós
apresentamos foi construído de forma coletiva, não só
pelos relatores, mas por todos os Senadores e por 80
entidades de jovens brasileiros, que se reuniram, reuniram, reuniram, até que a proposta surgiu. O substitutivo,
Sr. Presidente, foi aprovado praticamente na íntegra.
De forma coletiva, o aprovamos lá na Comissão de
Assuntos Sociais. Só houve uma emenda aditiva, que
ali, mediante entendimento com os Líderes, limitou a
meia-entrada, que antes era universal.
Tudo isso é fruto da democracia. E foi fruto, naturalmente, da vontade do Plenário do Senado, e, por
isso, nós respeitamos.
Enfim, Sr. Presidente, foram tantas conferências,
tantas audiências públicas, tantas reuniões, tantas
negociações, tantos debates, muita conversa, e prevaleceu a vontade da juventude brasileira quase que
na totalidade, pelo substitutivo apresentado. Por isso,
nós tivemos esse grande entendimento.
Sr. Presidente, foi com muita alegria que, ainda ontem à tarde, eu recebi um documento assinado
por presidentes de 80 entidades que representam a
nossa juventude, a juventude brasileira, pedindo, no
documento, que o substitutivo aprovado na Comissão
de Assuntos Sociais fosse aprovado na íntegra, sem
nenhuma alteração. Esse é um documento que eu vou
guardar para sempre com carinho. O documento só
pedia isto: “Aprovem o substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais”.
Quero, Sr. Presidente, homenagear a todas as
entidades, homenagear a todos os Líderes de todos
os partidos, inclusive me referindo agora à juventude
brasileira, porque praticamente as juventudes de todos
os partidos mandaram documentos pedindo urgência,
pedindo a votação, Senador Randolfe Rodrigues – a
quem vou dar o aparte daqui a pouco, porque V. Exª
foi um dos Relatores que, naturalmente, contribuiu
para a peça final, juntamente com este Relator e com
a Senadora, digo, Deputada Manuela. Ela deve estar
lembrando lá: “Vai dizendo, vai dizendo aí Senadora
Manuela, porque, se a moda pega, é bom”. Eu tenho
certeza de que ela gostaria.
Sr. Presidente, eu gostaria de homenagear neste
momento todos os Líderes, mas não poderei ler o nome
de cada um dos Líderes. Então, como não posso ler o
nome de cada um dos Líderes, neste momento quero
homenageá-los na figura da Secretária Nacional da
Juventude Severine Macedo, ligada ao Ministério que
é liderado pelo Ministro Gilberto Carvalho, da Presidência da República. Por que faço isso, Sr. Presidente?
Porque, durante todo o período da votação, o Ministro
Gilberto Carvalho orientava-nos, dizendo que ele era
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favorável à aprovação do substitutivo na forma que
saiu da Comissão de Assuntos Sociais.
Nossos agradecimentos a esses jovens a que fiz
referência, falando o nome da Secretária Nacional da
Juventude, Severine Macedo.
Também cumprimento aqui o Ministro Gilberto
Carvalho pela forma como encaminhou a discussão
e a negociação dentro do próprio Governo.
Fica aqui também nosso abraço fraterno e nosso respeito aos consultores do Senado Felipe Basile
e Tatiane Freitas. A participação deles foi fundamental
na redação final do Estatuto da Juventude.
O Estatuto da Juventude, Sr. Presidente, agora
vai ser votado na Câmara dos Deputados. O Estatuto é
uma construção una da sociedade, da nossa juventude, das pessoas que acreditam sempre que temos de
avançar na construção de um país cada vez mais justo.
O Estatuto da Juventude, Sr. Presidente, vai ao
encontro dos anseios sociais do nosso País, chama os
jovens pobres, negros, índios e brancos, todos os discriminados, os jovens da comunidade LGBT, os jovens
de todas as religiões, não importando se é evangélico,
se é católico apostólico romano, se é ateu ou se é de
religiões de matriz africana. Todos são chamados pelo
Estatuto a participar deste novo momento de cidadania
plena. O Estatuto consagra toda a juventude brasileira, e isso, senhoras e senhores, chama-se inclusão.
Sr. Presidente, com o Estatuto, a nossa juventude
passa a ser considerada como política permanente de
Estado. Com o Estatuto da Juventude, essa proposta
redigida, é claro, pelos Relatores, com o apoio da nossa juventude, passa a ser considerada como política
permanente de Estado, ou seja, um marco político jurídico do Estado brasileiro, não somente de um governo.
O Estatuto da Juventude é uma declaração de
direitos, que amplia e promove o desenvolvimento integral dos jovens para além daqueles tradicionais direitos existentes, ou seja, os jovens são reconhecidos
como sujeitos de direitos, sujeitos da história, da sua
própria história.
O Estatuto da Juventude reforça um conceito de
juventude que extrapola o mero debate da questão de
idade, uma etapa específica da vida dos jovens, com
suas singularidades.
O Estatuto institui, Sr. Presidente, o Sistema Nacional de Juventude, direcionando aos entes federados
as responsabilidades na implementação das diretrizes,
direitos e atribuições.
Entre os benefícios, entre os direitos do Estatuto
da Juventude, podemos aqui destacar somente alguns.
São 48 artigos, dezenas de incisos, dezenas de parágrafos. Mas por que não destacar aqui a conquista da
meia-entrada, a conquista da meia-passagem?
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Destaco que o Estatuto da Juventude é a primeira
norma que aponta, Senador Randolfe Rodrigues, meu
colega de relatoria, para a garantia da livre orientação
sexual – é a primeira vez que esta Pátria chamada Brasil coloca na lei esta garantia –, o que nos vai ajudar
muito no debate em torno de um novo rosto, de uma
nova redação que daremos ao PL nº 122, em cuja relatoria estou por indicação do Senador Jayme Campos.
Sr. Presidente, o Estatuto da Juventude ainda define política de combate às drogas, política de combate
a bebidas alcoólicas. Lá fica claro que acabou o tempo
de usarem jovens para propaganda, por exemplo, de
bebida alcoólica ou algo assemelhado que venha trazer
prejuízo a nossa juventude. Lá fica clara a importância
do ensino técnico, o direito de todos chegarem à formação superior pública ou a se formarem na área privada, nas universidades, nas nossas faculdades, com
programas como o ProUni. Lá fica claro que vamos
qualificar também a vida dos jovens que trabalham no
campo, tanto na formação como na qualidade de vida.
O Estatuto garante o serviço de atendimento à
saúde integral para todos os jovens. E lembro a todos
que o Estatuto beneficia jovens de 15 a 29 anos.
O Estatuto combate todo tipo de preconceito,
combate a violência contra os jovens. Inclusive, lá há
um artigo que busca a recuperação de jovens que estão em presídios. É bom lembrar que estamos falando
de jovens de 15 a 29 anos.
Sr. Presidente, são 48 artigos, repito, dezenas de
incisos, inúmeros parágrafos. Não vou aqui discorrer
sobre todos os pontos. Por isso, somente por isso, encerro, mas não antes de conceder um aparte ao meu
colega de relatoria, o Senador Randolfe Rodrigues.
Senador Randolfe Rodrigues, antes de concluir
– e V. Exª fará o aparte –, eu voltarei para o encerramento, porque vou terminar com uma bela poesia chamada “O Grito da Juventude”, que não é de autoria de
Charles Chaplin ou de um grande poeta internacional,
como aqui já citei, mas que é de autoria simplesmente
de Severino Santos Terto, um brasileiro de Campina
Grande, na Paraíba.
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Senador Paim, quero cumprimentá-lo por todo o trabalho, porque, sem ele, seria impossível o evento que
nós celebramos ontem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sempre
em parceria com V. Exª, permita que eu diga.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
Contamos com sua sabedoria, com seus ensinamentos
e com sua paciência na condução coletiva da relatoria.
Eu quero registrar isso. Não teríamos feito isso sem
sua sabedoria, sem sua experiência de como tratar
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um diploma com temas tão controversos, com tantos
temas em disputa. Nós o fizemos contando com a paciência de V. Exª. Lembro que, em alguns momentos,
eu o procurava, angustiado com a votação, e V. Exª,
com sabedoria, soube colher o tempo adequado para
conseguirmos a aprovação, inclusive transformando
em convergências as divergências que existiam. Faço
questão de registrar isto: a sabedoria de V. Exª foi fundamental nessa construção. Hoje, recebi um telefonema – eu queria registrar aqui – do meu querido amigo
Gilberto Carvalho, Secretário-Geral da Presidência da
República, companheiro que conheço desde os anos
90 no Partido dos Trabalhadores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele foi parceiro, de fato, nessa caminhada. Você tem toda razão.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Esse companheiro teve uma participação importantíssima em posições políticas que sustentávamos
durante o governo do hoje Senador Capiberibe, no
Amapá. Conheci Gilberto, inclusive, quando estava
na Vice-Presidência do Partido dos Trabalhadores,
exercendo e participando do governo de Capiberibe
no Amapá e defendendo o engajamento do Partido
dos Trabalhadores na defesa das transformações que
fazíamos no Amapá. Tive a honra de receber um telefonema hoje de Gilberto, cumprimentando-nos. Eu
queria registrar e destacar o que V. Exª já fez: o papel
de Gilberto Carvalho na construção da Secretaria Nacional de Juventude, inclusive coerente com o que foi
a deliberação das Conferências Nacionais de Juventude. Na verdade, galvanizaram todos os resultados das
Conferências Nacionais de Juventude para o texto do
Estatuto da Juventude, que foi muito bem sintetizado
por V. Exª. Queria reiterar um registro. Ontem, foi um dia
de profunda emoção para mim. Ainda à noite, depois
da aprovação, encontrei-me com o Senador Capiberibe, que percebeu o quanto embevecido de emoção
eu estava pelo momento. Faço aqui um registro que
ontem já fiz. A aprovação de ontem não representa a
aprovação de um projeto que, por dez anos, tramitou
na Câmara, mas a aprovação de políticas públicas para
a juventude, uma necessidade de vinte anos. E quero
lembrar que o primeiro momento em que foi suscitada a necessidade de haver um diploma legal para a
juventude foi quando tivemos as primeiras experiências de políticas públicas para juventude no Brasil nos
anos 90. Havia, então, a Secretaria de Juventude do
Amapá, a Secretaria Extraordinária de Juventude do
Distrito Federal e a Secretaria de Juventude de Diadema. Em um desses encontros... Aqui quero destacar
que a primeira experiência de política pública para a
juventude ocorreu em 1995, no governo de João Ca-
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piberibe, no Amapá, quando ele me designou para a
Secretaria de Juventude.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por coincidência, ele está presidindo a sessão hoje. É uma
feliz coincidência.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
Por isso, faço questão também de fazer esse registro.
Então, essa é uma luta, e, por isso, utilizei ontem esse
termo. Esse diploma aprovado é o resultado de uma
luta geracional, porque trata de política pública para a
juventude. Um dos trechos fundamentais do Estatuto
que precisa ser destacado é a criação de uma rede
nacional de políticas públicas para a juventude, com
Conferências Municipais de Juventude, com Conferências Estaduais de Juventude, com a Conferência
Nacional de Juventude. Ou seja, aquilo antes era vontade de governos progressistas; do governo da coalizão de esquerda dirigido por Capiberibe, no Amapá,
em 1994/1995; do governo de Cristovam Buarque em
Brasília. É importante destacar o que é uma das mais
importantes conquistas do Estatuto, porque aquilo
que antes era vontade de governos progressistas de
esquerda, ou seja, haver iniciativas de políticas para
a juventude, transformamos ontem em política do Estado brasileiro. Essa é uma conquista geracional. Então, ontem foi um dia de profunda emoção para mim,
Senador Paulo Paim. Eu queria reiterar o que ontem
eu disse. Primeiro, faço o registro de uma experiência que vivi no governo do hoje Senador Capiberibe,
quando construímos a primeira experiência de política pública para a juventude em nosso País. Segundo,
aqui, querem o momento, a história e o destino que eu
compartilhasse com V. Exª a relatoria desse diploma
legal. Juntos, junto com a Manuela, na Câmara, nós
poderíamos entregar para a juventude brasileira um diploma de direitos e de conquistas. É lógico que o ideal
seria que nossos relatórios, o terminativo de V. Exª na
CDH e na CAS e o nosso na Comissão de Educação
e na CCJ, tivessem sido aprovados na íntegra, mas
entendemos que as modificações que sofreram no
plenário não diminuem – é importante dizer isso – um
milímetro do que foi essa conquista para a juventude
brasileira, do que significou essa conquista. Para mim
foi uma honra compartilhar esse momento com V. Exª,
alguém que outrora eu só tinha como referência no âmbito do Partido dos Trabalhadores e como orientador
de políticas e de atuação parlamentar. V. Exª continua
como referência para mim. Quis a história, o tempo,
o momento e o destino que eu pudesse compartilhar
com V. Exª momentos tão importantes para o povo
brasileiro, como o de ontem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Randolfe Rodrigues, permita que eu diga o que eu
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disse ontem para V. Exª. Para mim, esse relatório que
construímos juntos tem uma simbologia especial, e
vou dizer por quê. Eu sou daqueles homens que não
têm problema com a idade, graças a Deus, mas vejo
algo de especial em poder partilhar a relatoria de uma
peça como essa com o mais jovem Senador da República, que é V. Exª, sendo esta sessão presidida por
João Capiberibe. Como V. Exª disse muito bem, tudo
começou, quem sabe, naquele momento da história
em que V. Exª foi Governador. Eu sou um dos Senadores da Casa de idade mais avançada. Entrei aqui na
Constituinte e não saí mais. Estou aqui desde 1986 e,
quem sabe, fique mais um período aqui, na alegria do
convívio com vocês.
Mas é importante isso, e eu chamaria essa nossa
relatoria e o fato de agora presidir esta sessão o Senador Capiberibe, ex-Governador que participou tanto
da criação da Secretaria da Juventude do Estado, um
encontro de gerações. Acredito nisso, acredito que
esse encontro de gerações é que pode fazer, de fato,
as coisas acontecerem, com o ímpeto e a rebeldia dos
mais jovens e com um pouco mais de paciência dos
homens e mulheres de cabelos brancos.
Mas ambos, eu diria, querem construir – como
a gente diz sempre – um mundo melhor para todos e
com a mesma sabedoria. A sabedoria para mim encontra-se naqueles homens e mulheres que fazem o
bem sem olhar a quem.
E, assim, Sr. Presidente, eu termino lendo essa
pequena poesia, de autoria de Severino Santos Terto,
chamado “O grito da Juventude”.
Fiz questão de lê-lo, Sr. Presidente João Capiberibe, pela simplicidade de como esse poeta se refere
à juventude. Diz ele:
Começo esta poesia
Com muita dignidade
É o jovem camponês
E o jovem da cidade
Na luta pelos direitos
Por outra realidade
A juventude do campo
Vive sempre excluída
Sem direito ao trabalho
Isso a torna oprimida
Mas os jovens se reúnem
Seja em grupo ou mutirão
Dentro da organização
Se encontra uma saída
A juventude da cidade
Que vive em periferia
Com muita sabedoria
Supera a disparidade
Vive em busca da igualdade
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Por justiça e educação
Com alegria e diversão
Ela luta de verdade
A juventude está unida
Seja urbana ou rural
Enfrentando um sistema
Esse tal neoliberal
Superando tanta dor
Com o canto e a poesia
Somos da sociedade
Cultivando a utopia
Continuo esta poesia
Com muita felicidade
É o jovem camponês
E o jovem da cidade
Na luta pelos direitos
Por outra realidade.
Terminei aqui, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância de V. Exª.
Que o dia de ontem, de fato, fique para sempre
nas nossas memórias e que a gente continue trabalhando na construção de direitos para melhorar a vida
de todo o povo brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Obrigado, Senador Paulo Paim.
Eu não poderia encerrar esta sessão sem fazer
uma manifestação e uma homenagem à juventude
brasileira, por estarmos diante dos dois Relatores,
Senador Randolfe Rodrigues e Senador Paulo Paim.
Nós, Senador Paulo Paim, somos jovens há mais
tempo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Gostei,
gostei!
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Construímos uma trajetória política e estamos diante de um jovem que se tem desempenhado
aqui com brilhantismo, eu diria.
E a presença do Senador Randolfe Rodrigues
neste plenário representa minha crença na juventude.
Quero homenagear a juventude deste País pedindo aos jovens do Brasil que nos ajudem a trazer mais
Randolfes Rodrigues para o plenário deste Senado,
para o plenário da Câmara, para fazermos da política
o grande instrumento da transformação social.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – 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 131, DE 2013
Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, para permitir a dedução, em dobro, do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, das
despesas incorridas com a contratação de
empregados com mais de cinquenta anos
de idade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 13. ..........................................................
........................................................................
§3º Poderão ser deduzidas em dobro as despesas operacionais com salários e encargos
sociais de empregado com idade igual ou superior a cinquenta anos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O mercado de trabalho no capitalismo moderno
pauta-se por parâmetros econômicos bastante cruéis
em termos sociais. À medida que a idade do trabalhador avança, a tendência natural é que ele passe a receber salários mais elevados. Com isso, na época da
vida em que mais se necessita de estabilidade, o risco
de demissão e substituição por quadros mais novos e
com remuneração menor aumenta. Profissionais experientes, com muitos anos de empresa, de repente
podem se ver desempregados, com remotas chances
de recolocação.
Mesmo que o mercado de trabalho se ressinta da
falta de trabalhadores qualificados e tenha apresentado
alguma melhora em anos recentes, o tempo necessário para que desempregados mais maduros voltem a
se posicionar continua a ser significativamente maior
do que para trabalhadores mais jovens. Muitas vezes,
questões de sobrevivência obrigam-nos a aceitar empregos de menor qualificação e remuneração.
O nosso projeto tem por finalidade combater essa
realidade, por meio da concessão de benefício fiscal
a empresas que empreguem funcionários com idade
igual ou superior a cinquenta anos. A partir da entrada
em vigor da proposição, a pessoa jurídica que apure
imposto de renda pelo lucro real poderá deduzir em
dobro as despesas operacionais com salários e encargos despendidos durante o período de contratação.
Além do alcance social intrínseco à medida, a
contratação e a manutenção de trabalhadores mais

ABRIL 2013

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

velhos favorecerão as próprias empresas, que, assim,
não precisarão abrir mão da experiência desses empregados, nem despender recursos adicionais com a
formação e treinamento de pessoal novo.
Ante esses argumentos, pedimos o apoio dos
senhores Senadores à nossa proposta que, temos
certeza, contribuirá para diminuir o desemprego de
trabalhadores de faixa etária mais avançada.
Em obediência à Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF), estimamos para 2013, empregando-se o PIB
de R$ 4.973,6 bilhões, contido no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA2013), a renúncia de receita, numa
base anual, seria da ordem de R$ 4,2 bilhões.
Para 2014 e 2015, supondo um crescimento real
do PIB de 4,0% e uma inflação de 4,5%, estimamos
PIB’s de R$ 5.405,3 bilhões e R$ 5.874,5 bilhões, que
resultariam em renúncias de receitas da ordem de R$
4,6 bilhões e R$ 5,0 bilhões, respectivamente.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de renda
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá
outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de
30 de novembro de 1964:
I – de qualquer provisão, exceto as constituídas
para o pagamento de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei nº
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização,
bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II – das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto
quando relacionados intrinsecamente com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
III – de despesas de depreciação, amortização,
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou
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imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com
a produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV – das despesas com alimentação de sócios,
acionistas e administradores;
V – das contribuições não compulsórias, exceto
as destinadas a custear seguros e planos de saúde,
e benefícios complementares assemelhados aos da
previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI – das doações, exceto as referidas no § 2º;
VII – das despesas com brindes.
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I – as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II – as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal
e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio
por cento do lucro operacional, antes de computada a
sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III – as doações, até o limite de dois por cento do
lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos,
que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde
atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas
mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se
compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu
cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados,
sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão
competente da União.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 133, DE 2013
Altera a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23
de agosto de 2001, para simplificar o acesso
a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na plataforma
continental e na zona econômica exclusiva,
e ao conhecimento tradicional associado
ao patrimônio genético.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Medida Provisória nº 2.18616, 23 de agosto de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 24. ..........................................................
§ 1º Quando as atividades de desenvolvimento
tecnológico ou de bioprospecção resultarem
efetivamente em um novo produto ou processo
comercializável deverá ser assinado um Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e
de Repartição de Benefícios entre as partes.
§ 2º À União, quando não for parte no Contrato de
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição
de Benefícios, será assegurada, no que couber,
a participação nos benefícios a que se refere o
caput deste artigo, na forma do regulamento.” (NR)
Art. 2º Ficam revogados os §§ 4º e 5º do art. 16,
bem como o § 1º do art. 19 da Medida Provisória nº
2.186-16, 23 de agosto de 2001.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Dada a sua imensa biodiversidade, o Brasil possui um potencial incomensurável de desenvolvimento
de produtos e processos ligados, principalmente, às
áreas de cosméticos e farmacêuticos.
O Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), de 1992.
Antes da CDB havia um entendimento de que os recursos genéticos constituíam-se patrimônio comum da
humanidade. Desde então, passou-se a reconhecer a
soberania dos países sobre seus recursos genéticos.
Esse passo originou a Medida Provisória (MPV)
nº 2.186-16, de 2001, que constitui o marco legal de
acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos
tradicionais associados. Essa MPV, embora tenha
procurado evitar o avanço da biopirataria, precisa ser
debatida amplamente para que esse marco legal seja
aperfeiçoado.
Uma das principais dificuldades criadas pela MPV
refere-se à exigência da assinatura prévia de Contrato
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de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição
de Benefícios (CURB) sempre que houver perspectiva
de uso comercial de produto ou processo resultante
da utilização de componente do patrimônio genético
ou do conhecimento tradicional associado.
Entretanto, a atividade de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico é altamente incerta. Essa incerteza
refere-se ao custo total, ao prazo e, principalmente, ao
efetivo desenvolvimento de um novo produto ou processo. Assim, exigir a assinatura do CURB diante apenas
da perspectiva de uso comercial de um novo produto
ou processo resulta em um entrave a essas atividades.
A proposta ora apresentada busca reduzir os
custos de transação decorrentes da elaboração de
contratos complexos, muitas vezes desnecessários,
mantendo os direitos das comunidades indígenas e
comunidades locais preservados. Com isso, espera-se
agilizar e reduzir as incertezas relacionadas ao desenvolvimento de novos produtos e processos baseados
no acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento
tradicional associado.
Por acreditarmos que a iniciativa contribui para
simplificar o processo de pesquisa, de bioprospecção
e de desenvolvimento tecnológico, contamos com o
apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001
Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do
art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4
da Convenção sobre Diversidade Biológica,
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação
e utilização, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO V
Do Acesso e da Remessa
Art. 16. O acesso a componente do patrimônio
genético existente em condições in situ no território
nacional, na plataforma continental e na zona econômi-
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ca exclusiva, e ao conhecimento tradicional associado
far-se-á mediante a coleta de amostra e de informação,
respectivamente, e somente será autorizado a instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividades
de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas
e afins, mediante prévia autorização, na forma desta
Medida Provisória.
§ 1o O responsável pela expedição de coleta
deverá, ao término de suas atividades em cada área
acessada, assinar com o seu titular ou representante
declaração contendo listagem do material acessado,
na forma do regulamento.
§ 2o Excepcionalmente, nos casos em que o titular da área ou seu representante não for identificado
ou localizado por ocasião da expedição de coleta, a
declaração contendo listagem do material acessado
deverá ser assinada pelo responsável pela expedição
e encaminhada ao Conselho de Gestão.
§ 3o Sub-amostra representativa de cada população componente do patrimônio genético acessada
deve ser depositada em condição ex situ em instituição
credenciada como fiel depositária, de que trata a alínea
“f” do inciso IV do art. 11 desta Medida Provisória, na
forma do regulamento.
§ 4o Quando houver perspectiva de uso comercial, o acesso a amostra de componente do patrimônio
genético, em condições in situ, e ao conhecimento
tradicional associado só poderá ocorrer após assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético
e de Repartição de Benefícios.
§ 5o Caso seja identificado potencial de uso econômico, de produto ou processo, passível ou não de
proteção intelectual, originado de amostra de componente do patrimônio genético e de informação oriunda de conhecimento tradicional associado, acessado
com base em autorização que não estabeleceu esta
hipótese, a instituição beneficiária obriga-se a comunicar ao Conselho de Gestão ou a instituição onde se
originou o processo de acesso e de remessa, para a
formalização de Contrato de Utilização do Patrimônio
Genético e de Repartição de Benefícios.
§ 6o A participação de pessoa jurídica estrangeira
em expedição para coleta de amostra de componente
do patrimônio genético in situ e para acesso de conhecimento tradicional associado somente será autorizada
quando em conjunto com instituição pública nacional,
ficando a coordenação das atividades obrigatoriamente
a cargo desta última e desde que todas as instituições
envolvidas exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins.
§ 7o A pesquisa sobre componentes do patrimônio genético deve ser realizada preferencialmente no
território nacional.

ABRIL 2013

Abril de 2013

§ 8o A Autorização de Acesso e de Remessa de
amostra de componente do patrimônio genético de espécie de endemismo estrito ou ameaçada de extinção
dependerá da anuência prévia do órgão competente.
§ 9o A Autorização de Acesso e de Remessa dar-se-á após a anuência prévia:
I – da comunidade indígena envolvida, ouvido o
órgão indigenista oficial, quando o acesso ocorrer em
terra indígena;
II – do órgão competente, quando o acesso ocorrer em área protegida;
III – do titular de área privada, quando o acesso
nela ocorrer;
IV – do Conselho de Defesa Nacional, quando
o acesso se der em área indispensável à segurança
nacional;
V – da autoridade marítima, quando o acesso se
der em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma
continental e na zona econômica exclusiva.
§ 10. O detentor de Autorização de Acesso e de
Remessa de que tratam os incisos I a V do § 9o deste
artigo fica responsável a ressarcir o titular da área por
eventuais danos ou prejuízos, desde que devidamente comprovados.
§ 11. A instituição detentora de Autorização Especial de Acesso e de Remessa encaminhará ao Conselho
de Gestão as anuências de que tratam os §§ 8º e 9º
deste artigo antes ou por ocasião das expedições de
coleta a serem efetuadas durante o período de vigência da Autorização, cujo descumprimento acarretará
o seu cancelamento.
Art. 19. A remessa de amostra de componente
do patrimônio genético de instituição nacional, pública
ou privada, para outra instituição nacional, pública ou
privada, será efetuada a partir de material em condições ex situ, mediante a informação do uso pretendido,
observado o cumprimento cumulativo das seguintes
condições, além de outras que o Conselho de Gestão
venha a estabelecer:
I – depósito de sub-amostra representativa de
componente do patrimônio genético em coleção mantida por instituição credenciada, caso ainda não tenha
sido cumprido o disposto no § 3o do art. 16 desta Medida Provisória;
II – nos casos de amostra de componente do
patrimônio genético acessado em condições in situ,
antes da edição desta Medida Provisória, o depósito
de que trata o inciso anterior será feito na forma acessada, se ainda disponível, nos termos do regulamento;
III – fornecimento de informação obtida durante
a coleta de amostra de componente do patrimônio genético para registro em base de dados mencionada na
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alínea “b” do inciso III do art. 14 e alínea “b” do inciso
IX do art. 15 desta Medida Provisória;
IV – prévia assinatura de Termo de Transferência
de Material.
§ 1o Sempre que houver perspectiva de uso comercial de produto ou processo resultante da utilização
de componente do patrimônio genético será necessária a prévia assinatura de Contrato de Utilização do
Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios.
§ 2o A remessa de amostra de componente do patrimônio genético de espécies consideradas de intercâmbio facilitado em acordos internacionais, inclusive sobre
segurança alimentar, dos quais o País seja signatário,
deverá ser efetuada em conformidade com as condições
neles definidas, mantidas as exigências deles constantes.
§ 3o A remessa de qualquer amostra de componente
do patrimônio genético de instituição nacional, pública ou
privada, para instituição sediada no exterior, será efetuada a partir de material em condições ex situ, mediante
a informação do uso pretendido e a prévia autorização
do Conselho de Gestão ou de instituição credenciada,
observado o cumprimento cumulativo das condições
estabelecidas nos incisos I a IV e §§ 1o e 2o deste artigo.
CAPÍTULO VII
Da Repartição de Benefícios
Art. 24. Os benefícios resultantes da exploração
econômica de produto ou processo desenvolvido a partir
de amostra de componente do patrimônio genético e de
conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição
nacional ou instituição sediada no exterior, serão repartidos,
de forma justa e eqüitativa, entre as partes contratantes,
conforme dispuser o regulamento e a legislação pertinente.
Parágrafo único. À União, quando não for parte
no Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de
Repartição de Benefícios, será assegurada, no que
couber, a participação nos benefícios a que se refere
o caput deste artigo, na forma do regulamento.
Art. 25. Os benefícios decorrentes da exploração
econômica de produto ou processo, desenvolvido a
partir de amostra do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, poderão constituir-se,
dentre outros, de:
I – divisão de lucros;
II – pagamento de royalties;
III – acesso e transferência de tecnologias;
IV – licenciamento, livre de ônus, de produtos e
processos; e
V – capacitação de recursos humanos.
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 134, DE 2013
Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências, para criar o Instituto Federal do Sul
do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XXXIX:
“Art. 5º ............................................................
........................................................................
XXXIX – Instituto Federal do Sul do Maranhão,
por desmembramento das unidades do Instituto
Federal do Maranhão situadas nos Municípios
de Açailândia, Barra do Corda, Buriticupu,
Carolina, Grajaú, Imperatriz, Porto Franco,
Presidente Dutra, São João dos Patos e São
Raimundo das Mangabeiras.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º O Anexo I da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passa a vigorar acrescido da seguinte
instituição e respectiva sede da reitoria:
Instituto Federal do Sul do Maranhão
Imperatriz
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Estado do Maranhão tem área superior a 330
mil quilômetros quadrados, sendo o oitavo em extensão territorial no Brasil e o segundo maior na região
Nordeste. Abriga uma população de 6,5 milhões de
habitantes, a décima do País, com densidade demográfica de quase 20 habitantes por quilômetro quadrado.
Em termos de produto interno bruto (PIB), é o quarto
estado mais rico do Nordeste e o 16º do Brasil.
Por estar localizado entre as regiões Norte e
Nordeste, o Maranhão possui grande diversidade de
ecossistemas: praias tropicais, floresta amazônica,
cerrados, mangues, delta em mar aberto e o único
deserto do mundo com milhares de lagoas de águas
cristalinas. Essa diversidade está organizada em cinco
polos, cada um com seus atrativos naturais, culturais e
arquitetônicos. São eles: o polo turístico de São Luís, o
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Parque
Nacional da Chapada das Mesas, o Delta do Parnaíba
e o polo da Floresta dos Guarás.
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A economia maranhense baseia-se nas indústrias
de transformação de alumínio, alimentícia, madeireira;
no extrativismo (babaçu); na agricultura (soja, mandioca, arroz, milho); na pecuária; e nos serviços. Dos 204
milhões de hectares de cerrados brasileiros, 9,8 milhões
encontram-se no Maranhão, o que lhe possibilita ser
uma das mais importantes fronteiras agrícolas para a
produção de grãos.
A verticalização das cadeias produtivas do alumínio, minério de ferro e soja já é uma realidade no
Maranhão. Estão previstos seis empreendimentos
empresariais que integrarão uma carteira de R$ 120
bilhões em investimentos e transformarão o perfil do
estado de mero exportador de matéria-prima em produtor de bens de alto valor agregado. Tais empreendimentos serão localizados nos municípios de São Luís,
Porto Franco, Balsas, Açailândia e Vargem Grande e
responderão pela criação de cerca de 10.400 empregos diretos e indiretos.
Integram esse novo panorama da indústria maranhense os projetos da Gusa Nordeste, Grupo Dimensão, Brascopper, Notaro Alimentos, Frango Americano
e Algar Agro. São empreendimentos que darão uma
nova dimensão à indústria local, contribuindo não somente para a diversificação da pauta de exportação
do estado, como também para proporcionar mais emprego e renda para a população.
Especificamente na região oeste e centro sul do
estado, onde se localizam os municípios de Imperatriz, Açailândia, Porto Franco, Balsas, Grajaú e Barra
do Corda, imensas oportunidades no agronegócio se
abrem para comercialização de máquinas e implementos agrícolas, revenda de insumos, adubos, sementes
e agroquímicos em geral.
Na parte de transformação, há espaço para a
implantação de indústrias de esmagamento de grãos,
usinas de algodão, abatedouros e indústrias de carne,
curtumes e indústrias têxteis.
Na área de distribuição e atacado, podem ser
construídos armazéns graneleiros, montagem de empresas de logística de transporte, de telecomunicações,
fabricantes de equipamentos para atividades agropecuárias e de produtos pequenos para consumo de massa.
Aliados a esses negócios diretamente ligados à
cadeia dos grãos em geral, podem surgir grandes oportunidades em consultorias especializadas, escritórios
de projetos, laboratórios de análises de solo e folha,
patrulhas mecanizadas, unidades de beneficiamento
de sementes, cursos especializados nas atividades
rurais, agroindustriais e de comercialização agrícola,
bem como criação de empresas de trabalho e logística no agronegócio.
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O comércio e a prestação de serviços lideram o
ranking de geração de empregos no Maranhão, mas
a novidade é que o segmento da indústria da construção civil está crescendo. O PIB da região no quesito
renda per capita evoluiu quase 100% em seis anos,
com grande potencial de consumo. O que mais chama a atenção é que há espaço para crescimento em
virtude da economia fortalecida.
No período de 2000 a 2009 o número total de
empregos formais gerados na região cresceu significativamente. A atividade de serviços teve incrementos da ordem de 45%; o comércio, 109%; e a indústria, 174%. O setor da construção civil apresentou um
enorme avanço na geração de empregos formais no
mesmo período.
Apesar desse avanço econômico, o estado encontra-se entre os mais pobres do País. De acordo com
dados de 2009, divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Maranhão possui o
maior número de crianças entre 8 e 9 anos de idade
analfabetas no País. Quase 40% das crianças maranhenses nessa faixa etária não sabem ler e escrever,
enquanto que a média nacional é de 11,5 por cento. Os
dados, porém, não oferecem um diagnóstico completo
da situação, pois se baseiam somente na informação
de pais sobre se seus filhos sabem ler e escrever um
bilhete simples.
Os indicadores de qualidade da educação no
estado são alarmantes. Em 2006, os alunos do Maranhão obtiveram a quarta pior nota no Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM). Em 2007, obtiveram a 7ª
pior colocação, que foi mantida na avaliação de 2008.
Na redação, os alunos se saíram um pouco melhor,
apresentando a 6ª pior nota em 2006 e subindo seis
posições em 2007.
A população de grande parte do estado ainda
sofre com problemas de saneamento básico e de desnutrição infantil. O Maranhão apresenta altos índices
de desnutrição entre as crianças de 0 a 5 anos, de
acordo com levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) corresponde a 0,683, comparável ao do
Brasil em 1980 e superior apenas ao de Alagoas na
lista dos estados brasileiros por IDH. O estado possui
a segunda pior expectativa de vida do Brasil, também
superior apenas à de Alagoas.
Diante dessa contradição entre um potencial econômico em ascensão e índices sociais desalentadores,
urge proporcionar educação de qualidade para toda a
população, para que possam atuar como colaboradores das empresas com a sua força de trabalho, como
pessoas com motivação para empreender ou como
cidadãos que no médio e longo prazos irão fomen-
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tar um crescimento regional mais justo em termos de
oportunidades.
Visando a propiciar a inclusão social pela formação para o trabalho de jovens e adultos no interior do
País, foram criados por intermédio da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, 38 Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), no contexto do
plano de expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica empreendido pelo governo Lula. Entre eles,
destaca-se o Instituto Federal do Maranhão (IFMA),
que resultou da junção do antigo Centro Federal de
Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET) com as
Escolas Agrotécnicas Federais de São Luís, Codó e
São Raimundo das Mangabeiras.
Dos três campi iniciais, o IFMA saltou para um
total de 26 unidades, incluindo as fases de expansão
I, II e III, esta última já no governo Dilma. Com isso,
alcança o 3º posto do País em quantidade de campi
entre os Ifet.
Não obstante, para gerir esse número elevado
de unidades de ensino, a reitoria do IFMA conta com
praticamente a mesma estrutura administrativa e de
recursos humanos da época de sua criação, no ano
de 2008, o que vem dificultando a agilidade das ações
de expansão.
Ademais, verifica-se que em outros estados com
menor extensão territorial e/ou número inferior de unidades federais de educação tecnológica foram criados
mais de um Ifet – caso de Minas Gerais (cinco institutos), Pernambuco (dois) e Rio Grande do Sul (três).
Vale mencionar, ainda, que, pelas dimensões territoriais do Maranhão, algumas cidades, principalmente
as que se localizam na região oeste e centro sul do
estado, estão muito distantes da capital, dificultando
a mobilidade de alunos e professores e inviabilizando
ações administrativas e pedagógicas.
Finalmente, considerando que, pela diversidade
cultural e econômica elencada, os arranjos produtivos
das regiões mencionadas (oeste e centro sul do Maranhão) têm maior similitude, apresentamos este projeto
de lei com o intuito de criar o Instituto Federal do Sul
do Maranhão – IFSMA, que encamparia os campi e
polos do atual IFMA localizados em Açailândia, Barra do Corda, Buriticupu, Carolina, Grajaú, Imperatriz,
Porto Franco, Presidente Dutra, São João dos Patos
e São Raimundo das Mangabeiras.
Nos termos da proposição, o novo IFSMA terá
sua reitoria na cidade de Imperatriz.
A título meramente ilustrativo, incluímos a seguir
quadro indicativo da distância entre a sede proposta
para a reitoria do IFSMA e suas respectivas unidades:
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Acreditamos que o desmembramento do Instituto
Federal do Maranhão nos termos propostos favorecerá
ao estado alcançar com maior rapidez a excelência na
oferta de educação profissional de nível técnico e tecnológico, bem como avançar no fomento da pesquisa
aplicada, da produção cultural, do empreendedorismo,
do cooperativismo, do desenvolvimento e da transferência de tecnologias como instrumentos realmente
vigorosos da construção e resgate da cidadania e da
transformação social.
Por tudo isso, esperamos contar com o apoio dos
ilustres parlamentares para a aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
PLS IFSMA
Art. 5o Ficam criados os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia:
I – Instituto Federal do Acre, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Acre;
II – Instituto Federal de Alagoas, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Alagoas e da Escola Agrotécnica Federal de Satuba;
III – Instituto Federal do Amapá, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Amapá;
IV – Instituto Federal do Amazonas, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Amazonas e das Escolas Agrotécnicas Federais de
Manaus e de São Gabriel da Cachoeira;
V – Instituto Federal da Bahia, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia;
VI – Instituto Federal Baiano, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, de
Guanambi (Antonio José Teixeira), de Santa Inês e de
Senhor do Bonfim;
VII – Instituto Federal de Brasília, mediante transformação da Escola Técnica Federal de Brasília;
VIII – Instituto Federal do Ceará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Ceará e das Escolas Agrotécnicas Federais de
Crato e de Iguatu;
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IX – Instituto Federal do Espírito Santo, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Espírito Santo e das Escolas Agrotécnicas Federais
de Alegre, de Colatina e de Santa Teresa;
X – Instituto Federal de Goiás, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás;
XI – Instituto Federal Goiano, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica
de Rio Verde e de Urutaí, e da Escola Agrotécnica
Federal de Ceres;
XII – Instituto Federal do Maranhão, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das
Mangabeiras;
XIII – Instituto Federal de Minas Gerais, mediante
integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Ouro Preto e de Bambuí, e da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista;
XIV – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais,
mediante integração do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas;
XV – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba e da Escola Agrotécnica
Federal de Barbacena;
XVI – Instituto Federal do Sul de Minas Gerais,
mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Inconfidentes, de Machado e de Muzambinho;
XVII – Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba e da Escola Agrotécnica Federal
de Uberlândia;
XVIII – Instituto Federal de Mato Grosso, mediante integração dos Centros Federais de Educação
Tecnológica de Mato Grosso e de Cuiabá, e da Escola
Agrotécnica Federal de Cáceres;
XIX – Instituto Federal de Mato Grosso do Sul,
mediante integração da Escola Técnica Federal de
Mato Grosso do Sul e da Escola Agrotécnica Federal
de Nova Andradina;
XX – Instituto Federal do Pará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Pará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Castanhal e de Marabá;
XXI – Instituto Federal da Paraíba, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
da Paraíba e da Escola Agrotécnica Federal de Sousa;
XXII – Instituto Federal de Pernambuco, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
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de Pernambuco e das Escolas Agrotécnicas Federais de
Barreiros, de Belo Jardim e de Vitória de Santo Antão;
XXIII – Instituto Federal do Sertão Pernambucano, mediante transformação do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Petrolina;
XXIV – Instituto Federal do Piauí, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Piauí;
XXV – Instituto Federal do Paraná, mediante
transformação da Escola Técnica da Universidade
Federal do Paraná;
XXVI – Instituto Federal do Rio de Janeiro, mediante transformação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Química de Nilópolis;
XXVII – Instituto Federal Fluminense, mediante
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos;
XXVIII – Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte;
XXIX – Instituto Federal do Rio Grande do Sul,
mediante integração do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Bento Gonçalves, da Escola Técnica
Federal de Canoas e da Escola Agrotécnica Federal
de Sertão;
XXX – Instituto Federal Farroupilha, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica
Federal de Alegrete;
XXXI – Instituto Federal Sul-rio-grandense, mediante transformação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Pelotas;
XXXII – Instituto Federal de Rondônia, mediante
integração da Escola Técnica Federal de Rondônia e
da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste;
XXXIII – Instituto Federal de Roraima, mediante
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima;
XXXIV – Instituto Federal de Santa Catarina, mediante transformação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Santa Catarina;
XXXV – Instituto Federal Catarinense, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de
Concórdia, de Rio do Sul e de Sombrio;
XXXVI – Instituto Federal de São Paulo, mediante
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo;
XXXVII – Instituto Federal de Sergipe, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe e da Escola Agrotécnica Federal de
São Cristóvão; e
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XXXVIII – Instituto Federal do Tocantins, mediante
integração da Escola Técnica Federal de Palmas e da
Escola Agrotécnica Federal de Araguatins.

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 135, DE 2013
Altera o Código Penal para prever o direito
de acesso público a informações sobre foragidos e procurados pela Justiça.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal – passa a viger acrescido do
seguinte artigo:

Quinta-feira 18 19631

ANEXO I
Localidades onde serão constituídas as Reitorias
dos novos Institutos Federais

“Do acesso público a informações sobre foragidos e procurados pela Justiça
Art. 120-A. Qualquer pessoa tem direito de
acesso a banco de dados sobre foragidos e
procurados pela Justiça, de forma que a sociedade possa fazer autocontrole dos presos
e das pessoas que devem à justiça, e que
conterá as seguintes informações:
I – nome completo;
II – data de nascimento;
III – crime pelo qual foi condenado;
IV – penalidade aplicada;
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V – local do crime cometido;
VI – fotografia em cores.
Parágrafo único. O banco de dados a que se
refere o caput deste artigo ficará acessível na
rede mundial de computadores e trará informações dos foragidos e procurados pela Justiça
em todo o território nacional.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei destina-se a dotar o Brasil de recurso de defesa social importante: trata-se do
direito de qualquer pessoa ter acesso a informações
sobre foragidos e procurados pela Justiça, em caráter definitivo, pela Justiça – incluindo nome completo,
data de nascimento e fotografia. O objetivo é simples:
permitir que a sociedade saiba quem são seus integrantes que infringiram o contrato social e que estão
cumprindo pena pela prática de crime.
Na sociedade contemporânea o acesso à informação é fundamental para a gestão dos riscos diários,
tornando-se indispensável um banco de dados desse
tipo, que informaria de forma rápida ao cidadão, propiciando à sociedade realizar autocontrole dos presos
e das pessoas que devem à justiça.
Esse recurso substantiva-se, para as pessoas
em geral, em direito de defesa social, e, para o Estado, em reforço da segurança pública. Afinal, positiva
o caput do art. 144 da Constituição Federal: a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos.
Cabe agora ao Poder Executivo ou ao Poder
Judiciário criar esse banco de dados, medida que se
situa no âmbito de suas respectivas competências. O
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primeiro passo está dado. Ao Poder Legislativo cabe
positivar o direito do acesso à informação.
Nesses termos, chamo a atenção de meus nobres
pares para a importância deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEGISLAÇÃO ANEXA
DECRETO-LEI
Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
Anterioridade da Lei
Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
....................................................................................
Art. 120 – A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.
(À Comissão destinada a proferir parecer sobre
o Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012 –
Reforma do Código Penal)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Foi lido anteriormente o Parecer n° 254,
de 2013, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n° 131, de 2011 (n°
4.015/2001, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que concede pensão especial
aos herdeiros de Frei Tifo de Alencar Lima.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
arts. 235, 11, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 40,
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
14, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 40/2013 – Presidência/CCJ
Brasília, 10 de abril de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 14, de
2010, que “Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, para prever tipo penal para a autoridade policial
que não adotar as medidas legais cabíveis para a proteção de mulher em situação de violência doméstica,
se da omissão resultar lesão corporal ou morte”, de
autoria da Senadora Rosalba Ciarlini.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência ao Ofício nº 40, 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 14, de 2010,
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
68 e 69, de 2013, do Presidente da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, que comunicam a apreciação, em caráter
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terminativo, respectivamente, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 488, e 582 de 2011.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 68/2013/CMA
Brasília, 9 de abril de 2013
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 488, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
rejeitou em decisão terminativa, na 8ª Reunião Ordinária de 9-42013, o Projeto de Lei do Senado nº 488, de
2011, de autoria do Senador Blairo Maggi, que “Dispõe
sobre a coleta e a destinação final de equipamentos
eletroeletrônicos descartados e seus componentes”.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
Of. nº 69/2013/CMA
Brasília, 9 de abril de 2013
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 582, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou em decisão terminativa, na 8ª Reunião
Ordinária de 9-4-2013, o Projeto de Lei do Senado nº
582, de 2011, de autoria do Senador Marcelo Crivella,
que “Altera a Lei nº 11.337, de 26 de julho de 2006,
que determina a obrigatoriedade de as edificações
possuírem sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização de condutor-terra
de proteção, bem como torna obrigatória a existência
de condutor-terra de proteção nos aparelhos elétricos
que especifica, para obrigar que todos os equipamentos elétricos e eletrônicos de baixa tensão para uso
doméstico comercializados no Brasil sejam bivolt.”
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – Com referência aos Ofícios nºs 68 e 69, 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, § § 3 ° a 5°, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 70 a 74,
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 324, de 2012;
91, de 2010; 125, 126 e 420, de 2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
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Ofício nº 70/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2012,
de autoria do Senador Gim Argello, que dispõe sobre
o contrato de trabalho por prazo determinado para
admissão de jovens entre 16 a 24 anos de idade que
tenham tido vínculo empregatício anterior, e dá outras
providências, e a Emenda nº 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 71/2013-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, após discussão em Turno Suplementar; adotou
definitivamente a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010, de autoria
do Senador Paulo Paim, que acrescenta § 9º e § 10º
ao art. 57, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 72/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 125, de 2012,
que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispões sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências, para explicitar a vedação de recusa de
atendimento em situação de risco iminente de vida ou
de lesão grave, de autoria do Senador Cyro Miranda.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 73/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-

Quinta-feira 18 19725

nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2012,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica
da Saúde), para dispor sobre a obrigatoriedade de
avaliação, acreditação e certificação da qualidade de
hospitais, e a Emenda nº 1 – CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 74/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 420, de 2012,
que altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneante e
outros produtos, e dá outras providências, para determinar que a bula dos medicamentos garanta a informação segura e adequada para tornar obrigatória a
disponibilidade de bula em sítio eletrônico, em braile
e em caracteres aumentados, de autoria do Senador
Antonio Carlos Rodrigues.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência aos Ofícios nºs 70 a 74,
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
324, de 2012; 91, de 2010; 125, 126 e 420, de 2012,
sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu o Ofício n° 76, de
2013, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado n° 515, de 2011 (tramita em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n° 530, de 2011).
E o seguinte o Ofício:
Ofício nº 76/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 17 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno único, a Emenda nº 2-CAS
(Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 515, de
2011, de autoria do Senador Paulo Bauer, que modifica o inciso II do § 2º do art. 458 da Consolidação das
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Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943; e altera a alínea t do §
9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a Organização da Seguridade Social,
institui o Plano de Custeio, e dá outras providências,
para desonerar o empregador das despesas com a
educação dos seus empregados; e prejudicou o Projeto de Lei do Senado nº 530, de 2011, que altera o
art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e acrescenta a alínea z ao § 9º do art. 28 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
a Organização da Seguridade Social, institui o Plano
de Custeio, e dá outras providências, para considerar como de caráter indenizatório as despesas com
a educação mantidas pelo empregador desonerá-las
da contribuição social, de autoria do Senador Casildo
Maldaner, que tramita em conjunto.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência ao Ofício n° 76, de 2013,
a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3° ao 5°, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº
316, de 2010, do Senador Arthur Virgílio, que altera a
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá
outras providências, para dispor sobre penalidade administrativa no caso de consignação de mensalidades
de associações e demais entidades de aposentados
legalmente reconhecidas, sem a autorização de seus
filiados.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão competente, o Projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência comunica o término do
prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 30 de março do corrente, para
apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 578, de 2012, convertida no Projeto de Lei
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de Conversão nº 27, de 2012 e cujo prazo integral de
vigência expirou em 7 de fevereiro de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência comunica o término de
prazo estabelecido no § 2° do art. 11 da Resolução
n° 1, de 2002–CN, em 29 de março do corrente, para
apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida
Provisória n° 579, de 2012, convertida no Projeto de
Lei de Conversão n° 30, de 2012, e cujo prazo integral de vigência expirou em 19 de fevereiro de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3° do art. 11 da Resolução n° 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 1/2013-CTEFPF
Brasília, 17 de abril de 2013
Assunto: Instalação de Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que na presente data
foi instalada a “Comissão Externa para acompanhar,
no prazo de noventa dias, a crise institucionalizada
na Federação Paraense de Futebol – CTEFPF”, criada pelo Requerimento nº 930 de 6-11-2012, e que na
oportunidade fui eleito Presidente.
Atenciosamente, – Senador Mário Couto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência designou:
– como membro titular, o Deputado Eduardo
da Fonte, em substituição ao Deputado Beto
Mansur, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 595, de 2012, conforme o Ofício nº 184,
de 2013, da Liderança do PP na Câmara dos
Deputados; e
– como membro titular, o Senador Antonio Carlos Valadares, em substituição à Senadora Ana
Rita, que passa à condição de suplente, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 595, de 2012,
conforme o Ofício nº 70, de 2013, da Lideran-
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ça do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de
Apoio ao Governo, no Senado Federal.
Os ofícios foram encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 184
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nada a proferir parecer à Medida Provisória nº 612, de
2013, em vaga cedida pelo Democratas, conforme os
Ofícios nºs 23, de 2013, da Liderança do DEM e 121,
de 2013, da Liderança do PSDB, no Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:

Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo
da Fonte (PP/PE) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 595, de 2012,
em substituição ao Deputado Beto Mansur (PP/SP).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
Ofício nº 70/2013 – GLDBAG
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Senador
Antonio Carlos Valadares passa a compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 595/2012, como Titular, em
substituição à Senadora Ana Rita, que passa a compor a referida Comissão como Suplente, em vagas
destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador
Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência designou como membro titular,
o Deputado Beto Mansur, em substituição ao Deputado Eduardo da Fonte, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
595, de 2012, conforme o Ofício nº 185, de 2013, da
Liderança do PP na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. Nº 185
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Beto Mansur (PP/SP) como Titular na Comissão Mista destinada
a emitir sobre a MPV nº 595, de 2012, em substituição
ao Deputado Eduardo da Finte (PP/PE).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência designa, como membro titular,
a Senadora Lúcia Vânia, em substituição ao Senador
José Agripino, para integrar a Comissão Mista desti-

Of. nº 23/13 – GLDEM
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Liderança está cedendo ao Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB a vaga de titular a que tem direito na
Comissão Mista da Medida Provisória nº 612, de 2013.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder do Democratas.
Ofício nº 121/13 – GLPSDB
Brasília, de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia Vânia, para integrar como titular, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 612 de
2013, em substituição ao Senador José Agripino, em
vaga cedida pelo Democratas – DEM.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 86/2013/CMA
Brasília, 17 de abril de 2013
Assunto: Instalação e eleição da CMACOPOLIM
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Subcomissão
Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM
instalou seus trabalhos e realizou a eleição de seus
dirigentes em reunião realizada no dia 16-4-2013.
Foram eleitos, respectivamente:
Presidente da subcomissão: Senador Sérgio
Souza
Vice-Presidente da subcomissão: Senador Aníbal Diniz.
Designado Relator da subcomissão: Senador
Cícero Lucena.
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Desta feita, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias à divulgação do resultado da eleição,
bem como a atualização dos registros do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Eduardo Amorim, Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 5, de 2013, do
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Carvão Mineral, Deputado Afonso Hamm, comunicando
a eleição e posse da nova Diretoria da referida Frente.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 18 de abril do corrente.
É o seguinte o Ofício:
(*) Of. nº 5/13/FPM – Carvão Mineral
Brasília, 11 de abril de 2013
Assunto: Comunica a eleição e posse da nova
Diretoria da Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Carvão Mineral
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de informar a Vossa Excelência a eleição e posse da
nova Diretoria da Frente Parlamentar Mista em Defesa
Do Carvão Mineral, constituída no Congresso Nacional,
em 16 de agosto de 2005, e tendo como um de seus
objetivos estimular e colaborar para a expansão do uso
do carvão mineral na matriz energética nacional. Vossa Excelência, como Presidente do Senado Federal,
faz parte da mesma como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros,
a Ata da Reunião realizada em 19 de março último, a
relação dos Parlamentares que a integram, bem como
de sua Diretoria, onde tive a satisfação de ver meu nome
escolhido por meus pares do Congresso Nacional para,
no biênio 2013/2015, presidir esta Frente Parlamentar.
Esperando contar com a sua valiosa contribuição
para as discussões sobre a matéria e a conseqüente
expansão termelétrica a carvão, e na certeza de que
Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações
que continuarão a ser desenvolvidas pela Frente Parlamentar Mista em Defesa Do Carvão Mineral, antecipo
agradecimentos.
Respeitosamente, – Deputado Afonso Hamm,
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Carvão Mineral.
(*) A Ata a que se refere este ofício encontra-se publicada neste
Diário (vide item 3.2)
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 336, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, combinado com o art. 39 e 40, § 1°, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência autorização para ausentar-me do País,
com ônus para esta Casa, no período do dias 06 a
11 de maio do corrente ano para participar da Missão
Oficial aos Estados Unidos da América a Respeito da
Exploração de Gás de Xisto na qualidade de membro
do Frente Parlamentar Mista Pró-Gás, que se realizará nas cidades de Washington e Pittsburg, nos EUA.
Sala das Sessões, de 2013. – Senador Cícero
Lucena.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
REQUERIMENTO
Nº 337, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal,
combinado com o art. 39 e 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência autorização para ausentar-me do País, com
ônus para esta Casa, no período do dias 13 a 17 de
maio do corrente ano para participar da III Fórum Anual
Latino-Americana de Telecomunicações, Tecnologia e
Internet de Políticas Públicas a convite da Federação
Latino-Americana e do Caribe de Internet e Comércio
Eletrônico (ECOM-L@C), que se realizará na cidade
de Miami, nos EUA.
Sala das Sessões, de 2013. – Senador Cícero
Lucena.
(Á Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão encaminhados à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 339, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Previdência Social as seguintes
informações:
Os valores dos débitos previdenciários discriminados para cada um dos municípios do Estado da Paraíba;
Tendo em vista o dispositivo estabelecido pela Lei
nº 12.716, de 2012, que determina a repactuação do
parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios em estado de calamidade pública em decorrência
de seca, como está sendo realizado o parcelamento
desses débitos, no caso dos municípios paraibanos
acometidos pela estiagem prolongada?
Justificação
Em janeiro do corrente ano, foi anunciada pela
Presidenta Dilma Rousseff, a iniciativa do Governo
Federal de repactuação dos débitos previdenciários
municipais, mediante realização do chamado encontro
de contas. Trata-se de medida que pretende confrontar o estoque da dívida previdenciária existente por
município com as receitas a serem repassadas pela
União, advindas principalmente do Fundo de Participação dos Municípios.
De acordo com a Presidenta, inicialmente seriam
beneficiados 833 municípios, com o indicativo de zerar,
até dezembro, as pendências de 95% destes. Trata-se,
em princípio, de uma iniciativa meritória e que viria ao
encontro dos anseios das administrações municipais
de todo o país. Entretanto, a despeito da oportunidade da proposta, há sérios problemas que podem vir a
comprometer sua eficácia e justeza.
Estudo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) demonstra que esse encontro de contas,
na forma em que está sendo concebido pelo Governo
Federal, apresenta sérias inconsistências do ponto de
vista metodológico. Primeiramente, há uma divergência
com relação ao cálculo do estoque dos créditos municipais, cujo montante, de acordo com a CNM, corresponderia a mais de R$ 25 milhões. Tal valor ultrapassa,
em muito, o que está sendo apresentado pelo Governo
Federal, R$ 816 milhões. Segundo o estudo, o governo
desconsidera um conjunto importante de outros créditos também de natureza previdenciária.
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Além disso, o mesmo estudo aponta ainda que
uma parcela significativa dos débitos previdenciários
contabilizada pelo Governo Federal inclui montantes
já quitados, prescritos, ou mesmo calculados de forma indevida.
No balanço geral apresentado pelo estudo, os municípios em bloco acumulariam um superávit da ordem
de R$ 3,2 bilhões, recursos estes a receber do INSS.
Finalmente, a Confederação Nacional dos Municípios faz também menção à ausência de transparência
por parte do Governo Federal que, além de omitir informações relevantes , como aquela relativa ao tamanho
da dívida de cada unidade municipal, tem sistematicamente alijado esses municípios do processo decisório.
Especificamente no caso dos municípios do Estado da Paraíba, grande parte dos quais tem sido
atingida pela estiagem prolongada, tem-se dispositivo
legal, que prevê a suspensão temporária dos débitos
previdenciários (Lei nº 12.716, de 2012). Desse modo,
interessaria aos municípios paraibanos a obtenção de
informações mais detalhadas sobre a real situação do
débito previdenciário, com vistas a: (i) consolidar um
quadro circunstanciado das dívidas e receitas relativas a cada município e; (ii) propor, com base na Lei
nº 12.716, de 2012, nova sistemática de revisão da
parcelamento dos débitos e créditos, de forma a atender os interesses e necessidades mais prementes da
comunidade paraibana.
De acordo com o art. 215, I, a, do Regimento Interno do Senado Federal, cabe ao titular do Ministério
da Previdência Social a remessa das informações ora
solicitadas.
Dada a importância desta questão, sobretudo
para que se possa sanar, de forma definitiva, esse grave problema que assola grande parte dos municípios,
insto meus pares a juntarem-se a mim neste pleito.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 340, DE 2013
Requeiro, nos termos do parágrafo 2º do Artigo
50 da Constituição Federal, combinado com Artigo 216
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja
solicitada à Exma. Sra. Izabella Mônica Vieira Teixeira, Ministra de Estado do Meio Ambiente, as seguintes informações, que através do SISNAMA– Sistema
Nacional do Meio Ambiente dá suporte normativo a
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
As Nações Unidas acabam de alertar sobre a
quantidade do lixo produzido pelas cidades em todo
o mundo. De acordo como o Programa da ONU para
o Meio Ambiente, Pnuma, os governos devem tomar
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medidas urgentes para evitar o que chamou de uma
ameaça de uma “crise global de resíduos”. Um problema
que traria consequências não só para o meio ambiente,
mas também à saúde humana. De acordo com um comunicado, do Pnuma, todos os anos as cidades geram
1,3 bilhão de toneladas de resíduos sólidos. Segundo
as estimativas da agência, a quantidade de lixo deve
chegar a 2,2 bilhões de toneladas, até 2025. A situação
é mais grave nos países de baixa renda, onde, muitas
vezes, o volume de coleta do lixo não alcança sequer
a metade da quantidade produzida. De acordo com o
Pnuma, as cenas de lixos amontoados às margens de
rios, queimadas a céu aberto e lixo tóxico são cada vez
mais frequentes assim como a atração de moscas e
ratos em lixões. O tema sobre a gestão dos lixos em
cidades foi discutido durante a Conferência Bienal do
Pnuma e da Parceria Global sobre Gestão de Resíduos na cidade japonesa de Osaka.
A Lei federal 12.305/2010, que dispõe sobre a
Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a
eliminação dos lixões à céu aberto até 2014, e a obrigatoriedade da implantação de sistema integrado de
gestão de resíduos sólidos em escala municipal.
A menos de um ano do prazo final para a eliminação de todos os lixões do país, a grande maioria dos
municípios não apresentaram seus planos de gestão
de resíduos sólidos ao Ministério do Meio Ambiente.
Isso significa que, no momento, estas cidades brasileiras não podem pleitear recursos federais destinados ao setor, como os do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos, que prevê implantação de aterros sanitários
e sistemas de coleta seletiva.
A realidade é que para os municípios brasileiros,
além da crônica falta de recursos financeiros, um dos
problemas é a escassez de profissionais com domínio sobre o tema nas prefeituras, principalmente nas
menores. Isso dificulta a elaboração e implantação de
planos. Mesmo quando há a contratação de empresa
para elaborar o plano, por vezes os técnicos da prefeitura não sabem avaliar o documento e verificar se ele
atende às necessidades. Por outro lado, também não
dispõem de recursos tecnológicos nem econômicos
para desenvolverem modelo adequado de gestão de
resíduos sólidos e líquidos.
Registre-se, oportunamente, que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos não propõe apenas a eliminação dos lixões do país, mas também a implantação
de coletas seletivas eficazes, mecanismos de inclusão
de catadores e programas de logística reversa para
grandes geradores de lixo.
Assim, considerando a gravidade do tema e a
exigência legal da Lei federal 12.305/2010, que dispõe
sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, faz-se
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necessário que o Ministério do Meio Ambiente informe quais os programas e medidas de apoio técnico,
logístico e financeiro que estão sendo efetivadas no
âmbito do Ministério, para dar suporte as Prefeituras,
sobretudo as de médio e pequeno porte, na elaboração e implementação dos planos municipais e intermunicipais de resíduos sólidos e planos municipais de
gestão integrada de resíduos sólidos.
Plenário do Senado Federal, 17 de Abril de 2013.
– Senador Jader Barbalho, PMDB/PARÁ.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 341, DE 2013
Com base no art. 40, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro licença dos trabalhos da
Casa no período de 2 a 8 de maio do corrente ano,
por ter sido convidado pelo Embaixador do Chile no
Brasil para participar de reuniões de trabalho entre as
comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional
do Senado Federal Brasileiro, que tenho a honra de
presidir, e da Comissão de Relações Exteriores do Senado do Chile, que se realizarão em Santiago, capital
Chilena, conforme programação anexa.
Comunico nos termos do art. 39, inciso I do mesmo diploma Legal, que estarei ausente do País no período de 2 a 8 de maio do corrente ano.
Brasília, 17 de abril de 2013. – Senador Ricardo Ferraço.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de
2013 (nº 7.607/2010, na Casa de origem, do Deputado
José Chaves), que acrescenta parágrafo único ao art.
1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, caracterizando como essenciais e exclusivas de Estado
as atividades exercidas por Engenheiros, Arquitetos e
Engenheiros-Agrônomos ocupantes de cargo efetivo
no serviço público federal, estadual e municipal.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2013,
vai às Comissões de Assuntos Sociais; e de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 28, de
2013 (n° 154/2013, na origem), da Senhora Presidente
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da República, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Sr. Cláudio Mascarenhas Brandão para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, na vaga reservada a juízes de carreira da
magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria
do Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – 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 Senadoras e Srs. Senadores, nesta quinta-feira (19), o
povo da Venezuela, País vizinho de nosso amado Estado de Roraima, assistirá a cerimônia de juramento
do presidente eleito daquele país, o socialista Nicolás
Maduro, vitorioso no processo eleitoral, ocorrido no
último domingo.
Eleito com 7.505.338 votos, o que representa
50,66% do total de participantes do processo eleitoral, Nicolás Maduro deverá dar continuidade ao projeto
iniciado pelo ex-presidente Hugo Chávez, que faleceu
há cerca de um mês, vitimado por um câncer, diagnosticado em maio de 2011.
Na condição de presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, do Congresso Nacional, venho
externar os sentimentos de satisfação dos membros
deste grupo político e diplomático, com o fortalecimento
da democracia naquele país vizinho.
A oposição, é bem verdade, está a dizer que o
processo eleitoral não é legítimo e que sob esta alegação insiste em não reconhecer a vitória de Nicolás
Madura. Mas isso é normal em processos de disputas
que são altamente acirradas e politizadas, como foi o
caso da Venezuela.
Mesmo assim, a legitimidade das eleições naquele país se mantém intocável. Extremamente acirrada,
a votação de domingo teve seu resultado legalmente
reconhecido por observadores internacionais que expressaram por escrito suas opiniões acerca da lisura
do pleito eleitoral venezuelano. Desta forma, legitimada e reconhecida, a disputa eleitoral da Venezuela, é
a prova cabal de que as instituições e a democracia
estão fortalecidas naquele país.
Para nós, as manifestações tanto de apoiadores
de Nicolás Maduro quanto dos que são contrários ao
seu projeto, são demonstrações de que, ao contrário
do que pregam setores anti-chavismo, a democracia
prevalece na Venezuela.
De outro modo, entendemos que ao eleger Nicolás Maduro para presidir a Venezuela, o povo colocou o país na direção correta, mais uma vez. Como
se sabe, o candidato vitorioso não é o que se poderia
classificar de um “desconhecedor da máquina administrativa” de seu país.
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Candidato que concorreu o pleito de domingo na
condição de presidente em exercício, Nicolás Maduro
tem sobre si um histórico de militância vivida na Liga
Socialista, uma organização política revolucionária,
embrião do Partido Socialista Unido da Venezuela
(PSUV). Durante a década de 1990, Nicolás Maduro
integrou o MVR, partido pelo qual participou da campanha eleitoral de 1998, que elegeu Hugo Chávez
presidente da Venezuela.
Amigo de Hugo Chávez desde 1992, quando o
ex-presidente foi preso sob a acusação de tentativa
de golpe, Nicolás Maduro fez soar sua voz em favor
da libertação do líder político que deu demonstrações
de seu comprometimento com o povo de seu país, e
que protagonizou o processo de integração da América Latina.
Desta forma, nobres colegas, o principal confidente do seu antecessor, é um ex-motorista de ônibus,
que antes foi deputado por duas vezes, chanceler e
ex-vice-presidente da República.
É, portanto, diante deste histórico de lutas populares de Nicolás Maduro, que vimos externar nossas
felicitações pela sua vitória. Para nós, a vitória de Nicolas Maduro é importante, também, para a integração
da América Latina, pois propiciará maior aproximação
do Brasil e da Argentina e assim como o ingresso da
Venezuela no Mercosul.
Era o que tinha a falar hoje. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Não havendo mais oradores inscritos, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que constará
da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se
amanhã, às 14 horas, a seguinte
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 4, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 589, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão n° 4, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos com
a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis n°s 8.212, de 24 de julho de 1991,
9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828,
de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de
julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001,
12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de
25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, 6.404,
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de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, 6.015, de 3I de dezembro
de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997;
e revoga dispositivo da Lei n” 12.703, de 7 de
agosto de 2012 (proveniente da Medida Provisória n” 589, de 2012).
Parecer sob n° 8, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB/RR) e
Relator Revisor: Deputado João Magalhães
(PMDB/MG), favorável, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão n” 4, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 16.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 8.2.2013)
Prazo final prorrogado: 23.4.2013
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão n° 5, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a Lei n° 12.096, de 24 de novembro de
2009, quanto à autorização para concessão de
subvenção econômica em operações de financiamento destinadas a aquisição e produção de
bens de capital e a inovação tecnológica e em
projetos de infrae.strutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo federal; altera a Lei
n° 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à
concessão de subvenção econômica em operações destinadas a financiamentos a diferentes
setores da economia; altera a Lei n° 12.409,
de 25 de maio de 2011, quanto à concessão
de subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários localizados em
Municípios atingidos por desastres naturais;
altera as Leis n°s 12.487, de 15 de setembro
de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998,
e 11.491, de 20 de julho de 2007; prorroga os
prazos previstos nas Leis n°s 12.249, de 11
de junho de 2010, e 11.941, de 27 de maio
de 2009 (proveniente da Medida Provisória
n” 594, de 2012).
Parecer sob n° 9, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol
(PP/R0), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão n° 5, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 16.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 3.3.2013)
Prazo final prorrogado: 16.5.2013
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3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 117, DE 2012
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n° 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n° 117, de 2012 (n° 7.330/2010, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que dá nova redação ao art. 9’
da Lei n() 11.803, de 5 de novembro de 2008.
Pareceres favoráveis, sob n°s 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda n° 1-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único do art. 353
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer n° 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob n° 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
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2° ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52,
111, I; devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob n° 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Requerimento n° 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição n°s 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
no 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6” Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob n° 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda n° 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição n°s
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição n°s 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento n° 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n° 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal
Regional Federal da 6° Região, com sede em
Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Parecer sob n° 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
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Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda n° 1 - CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição n°s 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição n°s 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento n° 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n° 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob n° 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda n° 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição n°s
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n° 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob n° 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda n° 1 # CCJ (substitutivo), que oferece.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n° 101, de 2008 (n° 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
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bem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob 110 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 102, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n° 102, de 2008 (n° 6.046/2005, na
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que institui o Dia Nacional dos Agentes
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob n” 64, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado n° 60, de 2010, do Se-
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nador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob n°s 103 e 104, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
14
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N” 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado n° 61, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob n°s 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Al Iredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 18 minutos.)
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Ata da 53ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 18 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Eduardo Suplicy,
Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim e João Costa

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 18 horas e 57 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, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Cria no Senado Federal a Comissão Permanente “Senado do Futuro”.
Art. 1º Os artigos 72, 77 e 107 do Regimento
Interno do Senado Federal passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 72. ..........................................................
........................................................................
XII – Comissão Senado do Futuro” (NR)
“Art. 77. ..........................................................
........................................................................
XII – Comissão Senado do Futuro, 11 (onze)”
(NR)
Art. 2º O Regimento Interno do Senado Federal
passa a vigorar acrescido do artigo 104-D, com a seguinte redação:
“Art. 104-D. À Comissão Senado do Futuro
compete promover discussões sobre grandes
temas e o futuro do País, bem como aprimorar
a atuação do Senado nessa questão”.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Justificação
Uma das experiências exitosas e discussões
de fronteira são a do Senado do Chile, que tem uma
comissão permanente formada por sete senadores e
denominada “Desafios do Futuro”, dedicada a pensar
cenários futuros nas áreas de ciência, tecnologia, humanidades e cidadania.
As atividades da referida comissão dizem respeito, como o nome sugere, às grandes questões do
futuro, relativizando temáticas imediatistas e do dia a
dia. Lá, é bom ressaltar, senadores e o público em geral se reúnem para tratar de alternativas que possam
orientar o País, a partir da compreensão dos cenários
prospectivos de longo prazo.
Em janeiro último, por exemplo, o Senado Chileno, por meio da mencionada comissão, organizou o
segundo Congresso do Futuro, que contou com mais
de cinquenta pensadores e políticos, para discutir os
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cenários futuros nas áreas da nanobiotecnologia, a
participação política no futuro, a preservação dos oceanos e dos rios, as matrizes de energia pós-petróleo,
a inteligência artificial, o potencial das células-mãe,
dentre outros assuntos de fronteira.
No mesmo sentido, em 2012, o então Presidente
do Senado, José Sarney, realizou seminário denominado “Democracia em tempos mutação”, que reuniu pensadores de renome internacional como os professores
Fréderic Gros, da Universidade de Paris-Est Créteil,
Charles Girard da universidade de Sorbonne e Francis
Wolff da École Normale Supérieure de Paris, além dos
brasileiros Eugênio Bucci da USP e Sérgio Rouanet.
Propõe-se, portanto, que o Senado Federal institua uma comissão permanente para discutir com a
sociedade organizada, bem como com renomados especialistas e pensadores, alternativas que efetivamente
contribuam para melhorar as instituições brasileiras e
os níveis de bem-estar da cidadania brasileira, considerando a trajetória futura das instituições em nível global.
Nesse contexto, a Comissão debateria temas tais
como: cidadania e novas formas de relações sociais,
governança global, geopolítica e conflitos; democracia,
representação política e novos arranjos político-institucionais; paradigmas futuros da economia; fronteiras
da ciência, educação, conhecimento e informação;
exploração do espaço e novas fronteiras do universo;
tecnologias e enfrentamento dos problemas sociais;
evolução do direito, moral, ética, religião e comportamento humano; o futuro da arte e da cultura; meio
ambiente, recursos naturais, energia e escassez.
Na perspectiva de que os debates da Comissão
fortaleça cada vez mais o Senado Federal, como forum institucional qualificado, pedimos a aprovação do
presente projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis perante a Mesa, para
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução
nº 25, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 342, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, § 1º
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para ausentar-me dos trabalhos da Casa, no período
de 2 a 7 de maio do ano em curso, para desempenhar
missão oficial no Reino da Espanha.
Em cumprimento, ainda, ao que determina o art.
39, inciso I, também do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que estarei ausente do País no
mesmo período.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo,
PMDB/PB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Fora do microfone.) – Pela ordem. O Presidente Collor
tem precedência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, Sr. Presidente Fernando Collor, Senador.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria, por gentileza, da minha inscrição para
falar pela Liderança de meu Partido, o PTB, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será inscrito, nos termos do Regimento.
Por gentileza, Senador Líder do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero pedir a
V. Exª para me inscrever como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está sendo inscrito, Senador Eunício.
Nós temos como primeiro orador o nobre Senador Ruben Figueiró e aproveito para convidá-lo para
fazer uso da palavra, como primeiro orador desta sessão. Em seguida, vamos ouvir o Presidente, o Senador
Fernando Collor e, se não houver um orador inscrito,
logo em seguida, o Senador Líder Eunício Oliveira.
V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minutos.
Queria aproveitar e cumprimentar a todos que
estão nos visitando aqui no Senado, nas galerias, cum-
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primentar também a todos que nos acompanham pela
TV Senado e pela Rádio Senado nesta quinta-feira.
Por gentileza, Senador, V. Exª tem a palavra.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Excelência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, durante a minha
atuação junto à Assembleia Nacional Constituinte, ���
entre outros debates de que participei ativamente, tive a
satisfação de dar contribuição importante às discussões em torno das compensações financeiras, também
conhecidas como royalties.
Minha preocupação, naquele momento, foi com a
inclusão da exploração dos recursos hídricos na lista
de itens a serem objeto de royalties. Ao fim dos debates sobre o assunto, prevaleceu o bom senso e, com
grata satisfação, eu e os demais parlamentares constituintes aprovamos a inclusão dos recursos hídricos
no §1º do art. 20 da nossa Carta Magna.
Desse modo, o texto constitucional assegura aos
Estados e Municípios e a órgãos da União a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial
ou zona econômica exclusiva.
Após a promulgação da Constituição, a questão
dos royalties dos recursos hídricos foi regulamentada por meio da Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de
1989, que, por sua vez, sofreu algumas alterações ao
longo do tempo.
Não tratarei de minúcias. Apenas quero ressaltar
que o quadro atual, no que interessa para o momento,
é o seguinte: os royalties pela utilização dos recursos
hídricos atualmente são de 6,75% sobre o valor da
energia produzida, a serem pagos pelos concessionários de serviços de energia elétrica.
Esses recursos são distribuídos da seguinte forma:
– 0,75%
���������������������������������������������
constituem pagamento pelo uso de recursos hídricos e são receitas da Agência Nacional
de Águas (ANA) para aplicação na implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
– Dos 6% restantes, 45% são pagos aos Municípios atingidos pelas barragens; 45% aos Estados onde se localizam as represas; e os 10%
restantes à União, os quais são divididos entre
o Ministério do Meio Ambiente (3%); Ministério
de Minas e Energia (3%); e Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (4%),
administrado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
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É importante salientar, Srs. Senadores, que os
números mencionados acima costumam se tornar
confusos.
Portanto, a bem do entendimento de todos que
me ouvem, quero repetir, explicando melhor.
Os concessionários dos serviços de energia elétrica pagam 6% em royalties aos Municípios, Estados
e União. Desse valor, 45% vão para os Estados, 45%
para os Municípios e 10% para a União. Creio que isso
sintetiza adequadamente a situação.
Agora, falando em termos de valores monetários,
Sr. Presidente, em 2012, foram pagos cerca de R$2,2
bilhões a título de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. O Estado do Mato Grosso
do Sul, meu Estado, por exemplo, foi contemplado com
R$31,8 milhões no mesmo período. Conforme estabelecido na legislação, esse dinheiro é aplicado em
programas de saúde, educação e segurança, e não
pode ser usado para abater dívidas, a não ser que o
credor seja a União.
Uma matemática bem simples vai nos mostrar
que esses cerca de R$32 milhões, divididos pela população do Mato Grosso do Sul – que é de aproximadamente dois milhões e meio de pessoas – dará um
pouco menos de R$13,00 por habitante.
Eu não ousaria dizer que R$13,00 não significam
nada. O povo trabalhador e sofrido do meu Estado e
do nosso querido País sabe valorizar cada centavo
que recebe, e, mesmo sendo uma pequena quantia,
sabemos que pode fazer diferença na mesa de uma
família com poucos recursos.
Mas o que é inegável é que R$13,00 de indenização por habitante não representam uma compensação adequada frente aos danos e prejuízos que as
barragens do meu Estado produzem.
E quando falo do meu Estado, trata-se apenas de
uma escolha óbvia, que devo fazer. Mas não imaginem
que o Mato Grosso do Sul, nesse aspecto, seja mais
ou menos beneficiado do que a média dos Estados
da Federação. Basta observar que os R$2,2 bilhões
pagos, em todo o Brasil, em royalties de exploração
hidrelétrica, divididos pela população brasileira dará um
montante de pouco menos de R$12,00 por habitante.
R$12,00 por habitante, vejam, excelências!
Voltando ao meu Estado do Mato Grosso do Sul,
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, as principais hidrelétricas são: Ilha Solteira, cujo reservatório ocupa
uma área de 1.195km2; Engenheiro Sousa Dias, com
reservatório de 330km2; e Porto Primavera, com área
alagada de 2.250km2. O total de superfície desses três
reservatórios em meu Estado é, portanto, de 3.775km2,
ou 377,5 hectares.
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Agora, imaginemos que essa área fosse utilizada para o plantio de sementes; a soja, por exemplo,
que é uma leguminosa com produtividade em torno de
três toneladas por hectare. Feitas as contas, somente numa área correspondente aos reservatórios das
hidrelétricas sul-mato-grossenses, seria possível produzir mais de 1,1 milhão de toneladas de soja. A um
preço médio de R$915 por tonelada, encontra-se que
se toda a área ocupada pelos reservatórios hídricos
fosse dedicada ao plantio de soja, haveria um ganho
financeiro superior a R$1 bilhão – R$1 bilhão! – para
os produtores rurais.
Sr. Presidente, sei perfeitamente que são cálculos
arredondados e que diversos fatores não estão sendo
levados em conta, até porque minha intenção é apenas
levantar um debate, não esgotar o assunto ou colocar-me como o detentor da palavra final, de forma alguma.
O que desejo, de início, ao apresentar esses números, Srs. Parlamentares, é apenas dar começo a
uma discussão que pode ser muito relevante.
Observemos apenas a ordem de grandeza dessas
cifras: enquanto a compensação financeira devida à
exploração hidrelétrica no Estado do Mato Grosso do
Sul é de pouco mais de R$30 milhões, se a área dos
reservatórios das represas fosse destinada ao plantio
de soja, haveria um ganho de mais de R$1 bilhão! É
uma diferença que, acredito, continuará a ser grande,
ainda que se levem em conta todos os detalhes e peculiaridades envolvidos na questão.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu gostaria
de aproveitar este momento em que o Parlamento e
todo o Brasil discutem a questão dos royalties do petróleo para ampliar esse debate. É óbvio que o petróleo
tem toda uma importância destacada, até porque se
criou uma expectativa muito grande após a descoberta
dessa substância nas camadas pré-sal. Mas também
é inegável que os recursos hídricos – e, em especial,
a energia hidrelétrica que se produz a partir deles –
têm uma relevância notável.
Por esse motivo, Sras e Srs. Senadores, não podemos perder este momento de revisão de critérios
e valores referentes à indenização por exploração de
recursos naturais. Ao contrário, devemos ampliá-lo, de
modo a discutirmos o assunto de maneira completa,
eliminando injustiças que estão embutidas, mascaradas ou esquecidas há tanto tempo.
Eu gostaria sinceramente de incluir nesse debate...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
... a ideia da revisão de valores pagos a título de royalties pela exploração das hidroelétricas. Sou favorável,
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igualmente, a que também debatamos outros tipos de
royalties, como no caso da mineração.
É uma oportunidade que não devemos perder e
que, se bem aproveitada, poderá trazer mais justiça
frente aos danos que a exploração de recursos naturais causa às localidades onde é desenvolvida, como
é o caso de Mato Grosso do Sul.
Srs. Senadores, Sr. Presidente, é um acicate à
inteligência de V. Exªs, com todo o meu respeito.
É um assunto, Sr. Presidente, que eu considero
de alta relevância e que pediria a V. Exªs, repito, que
meditassem sobre ele. Não pensem apenas no petróleo, pensem nas nossas reservas hidroelétricas que
podem dar muita substância à economia do Brasil, mas
não se pode esquecer também da nossa agricultura,
que traz hoje recursos para, inclusive, a nossa balança de pagamentos.
Muito obrigado a V. Exªs.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª, nobre Senador Ruben Figueiró.
Eu gostaria de comunicar a V. Exª, em nome da
Mesa Diretora do Senado, que, ontem, na reunião
da Mesa, nós aprovamos o Requerimento de Informações nº 138, de autoria de V. Exª, como tinha me
solicitado na última sessão. Ele foi aprovado, na reunião da Mesa realizada ontem, e será encaminhado,
obviamente, para a busca das informações solicitadas
por V. Exª, na forma do Regimento. Tão logo essas
informações cheguem, serão encaminhadas a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Fico muito grato a V. Exª, Sr. Presidente, pelas providências e pela força junto à Mesa para que esse
requerimento de informações fosse aprovado. É de
extraordinária importância para o meu Estado, porque,
através dele, nós poderemos resolver um grave problema lá existente: a exploração do gás natural.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Mais uma vez, cumprimento V. Exª.
Eu queria agradecer a presença das alunas e dos
alunos do Curso de Gestão Pública da Universidade
Federal do Paraná que estão aqui nos prestigiando e
nos visitando.
Com a palavra, S. Exª o Senador Fernando Collor,
como orador inscrito pela Liderança do PTB.
O tempo é de cinco minutos, mas, dependendo
da necessidade, a Mesa será tolerante com V. Exª. Sei
que conto com a compreensão do Plenário.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente Jorge Viana, 1º Vice-Presidente desta Casa e que preside esta sessão,
Srªs e Srs. Senadores, o descaso do atual Governo

Sexta-feira 19

737

19919

de Alagoas com a saúde pública chegou ao seu limite.
Toda semana, invariavelmente, nos chegam notícias e
fatos que demonstram a total incapacidade de gestão
do governo vilelense na prestação de serviços públicos cruciais para a população mais carente, ou seja,
a saúde, a educação e a segurança pública.
Jornada de Luta em Defesa de Alagoas é o movimento hoje iniciado no Estado por servidores públicos, centrais sindicais, sindicatos de diversas áreas,
associações comunitárias e partidos políticos, externando a indignação da sociedade diante da falência
dos serviços públicos, negados aos alagoanos pelo
atual desgoverno de Alagoas.
Daqui, minha solidariedade a todos aqueles que
não perderam a sua capacidade de se indignar diante
das mazelas do governo, repito, vilelense.
O mais recente desastre administrativo refere-se
ao risco de o Governo do Estado ter que devolver ao
Ministério da Saúde – vejam a que ponto chegamos lá
em Alagoas! – três Unidades de Pronto Atendimento,
as conhecidas UPAs, caso elas não entrem em funcionamento nos próximos meses, mais especificamente
nos próximos dois meses. Apesar de estarem prontas,
as unidades dos Municípios de Palmeira dos índios,
Delmiro Gouveia e Marechal Deodoro não estão funcionando em razão da lentidão e da falta de decisão,
de vitalidade, de vontade política do governador.
Na semana passada, representantes do Governo
Federal estiveram no Estado para cobrar dos gestores
públicos o início das atividades daquelas imprescindíveis unidades de saúde para a população do Estados,
para a população alagoana. De acordo com a representante do Governo Federal, Ana Cristina Nogueira
– e, aqui, leio a íntegra do que ela afirmou:
Os Municípios [os municípios aqui já citados]
solicitaram a implantação das UPAs e foram
previamente informados sobre o prazo que
havia para a construção das instalações, bem
como para o início do atendimento à população.
Por isso, todas as determinações da Portaria
nº 342, de 4 de março de 2013, devem ser
cumpridas, sob risco de os Municípios serem
obrigados a devolver as unidades, caso não
cumpram os prazos especificados pelo Ministério da Saúde.
Além disso, as obras da UPA do Município de
Maragogi, no norte do Estado, região turística, está
parada desde janeiro deste ano. Trata-se de mais um
desleixo e morosidade do governador, associados a
um ato puramente eleitoreiro – isso é muito proprio
dele. A construção teve início em agosto de 2010, com
prazo de 90 dias para ser concluída, exatamente em
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outubro, mês das eleições. Passados mais de 2 anos,
ela continua inacabada e, agora, paralisada de vez.
A situação crítica das UPAs não é novidade para
os alagoanos. Mas a recente presença de representantes do Governo Federal dando ultimato ao governador gerou novo fato vergonhoso para a política de
saúde do Estado. Além da deterioração da assistência
à saúde em Alagoas, com o Hospital Geral do Estado
em Maceió, por exemplo, em situação de miséria – em
que pese ser a única unidade na capital para atendimento de emergência de média e alta complexidade –,
constata-se, ainda, um péssimo relacionamento entre
o Governador e os profissionais da saúde.
A construção de Unidades de Pronto Atendimento
foi celebrada em 2010 como um importante reforço para
o setor de saúde do Estado. No entanto, apenas duas
UPAs, a de Penedo e a de Viçosa, estão em funcionamento. O investimento total previsto era R$7 milhões,
mas apenas R$500 mil foram gastos em cada unidade.
Diante desse quadro, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em
Enfermagem de Alagoas (Sateal) informou que vai
denunciar a situação de abandono das UPAs ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União.
Segundo o presidente da entidade, Mário Jorge Filho,
“a culpa é do governo que inventou de construir sem
poder dar conta”.
Já o presidente do Conselho Regional de Medicina, Fernando Pedrosa, afirmou – imaginem V. Exªs,
num Estado do tamanho de Alagoas – que 45 hospitais
do interior de Alagoas estão “completamente abandonados pelo Poder Público”. Por isso, o Conselho irá
produzir um relatório detalhado sobre essa situação,
bem como o tratamento do governo, que ele calssificou como uma absoluta falta de dignidade humana,
que ocorre no Hospital Geral do Estado, em Maceió,
dada, principalmente, a superlotação. Nesse sentido,
pretende denunciar o quadro crítico à Justiça.
Enfim, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs
e Srs. Senadores, a saúde pública em Alagoas, infelizmente, continua na UTI. E, pela peculiar e contumaz
inércia administrativa do governador, tão cedo não
teremos uma solução digna e efetiva para amenizar
o sofrimento diário da população mais necessitada.
Por último, Sr. Presidente, gostaria apenas de
fazer mais um registro, desta feita quanto à política
cultural em Alagoas, que também sente o descaso do
Governo Estadual. A situação chegou a tal ponto que
os cineastas locais apresentaram uma Carta Aberta
ao Governo de Alagoas e à Sociedade, denunciando,
por meio do movimento denominado “Quebre o Balcão”, as mazelas do setor com a falta de uma política
cultural democrática, e reivindicando três grandes pro-
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vidências: primeira delas, a regulamentação do Fundo
Estadual de Cultura...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Obrigado, Sr. Presidente.
A segunda, aprovação e implantação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; e a terceira, a priorização
do edital como instrumento de acesso aos recursos públicos para formação, produção e difusão cultural, pautado por processos de seleção sérios e transparentes.
Era o que tinha, por enquanto, a relatar e a denunciar, Sr. Presidente: o estado de caos administrativo
em que está imerso o Estado de Alagoas, mercê de
um governador mofino e resiliente face ao sofrimento
do nosso povo.
Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente, pelo tempo que me foi concedido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª e sinto que é obrigação da
Mesa, obviamente, ser tolerante com o tempo de V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra – e já está
aqui na tribuna – o nobre Líder Eunício Oliveira. E, se
nenhum dos oradores inscritos antes de S. Exª chegarem ao plenário, o próximo orador será o Senador
Humberto Costa.
Com a palavra V. Exª, Senador Eunício, Líder do
PMDB nesta Casa e que tão bem representa o nosso Ceará. Nós, acrianos, temos orgulho de dizer que,
graças aos nordestinos, especialmente aos cearenses,
é que o Acre pôde ser um dos Estados deste País.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
E graças ao trabalho de V. Exª como governador
e, agora, como Senador da República, bem como do
seu irmão, Tião Viana.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãs e
cidadãos do Ceará e de todo o Brasil que acompanham
os trabalhos pelo sistema de comunicação social desta
Casa, subo a esta tribuna para dizer que, no último final
de semana, em Fortaleza, tivemos a honra de participar do seminário “Prefeitos do Ceará 2013: Desafios
e Oportunidades”, um evento de grande propriedade
administrativa, realizado pela Fundação de Cultura e
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funcepe), com
apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal da capital,
das Federações do Comércio e Indústria, e com a participação do jornal Diário do Nordeste.
Quero dizer a V. Exª, municipalista que sou, que
falar em municipalismo é falar em democracia, pois o
Município é aquele espaço imediato de participação
dos cidadãos na vida pública de suas comunidades.
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Não tenho a menor dúvida, Sr. Presidente, de que
as apresentações e as discussões lá realizadas serão
de grande valia, pois envolveram questões relevantes
e atuais como a captação de recursos, mecanismos
de transição, gerenciamento por resultado, gestão financeira, legislação municipal, aplicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal e até mesmo a função da
comunicação social no esclarecimento e no estímulo
à participação cidadã.
Relato-as hoje, aqui desta tribuna, porque é participando dessas experiências e ouvindo-as que podemos acrescentar sugestões aos novos debates e
deliberações para a reconstrução do chamado Pacto
Federativo.
O pano de fundo, Sr. Presidente, entretanto, para
todas as discussões daquele simpósio foi a profunda
crise financeira e fiscal que se abate sobre a maioria
dos 184 Municípios do meu Estado e, praticamente,
como ouvimos todos os dias, dos outros 5.568 Municípios brasileiros. Como sempre, o impacto mais forte
recai sobre os indivíduos, as famílias e as comunidades humildes e vulneráveis, justamente as que mais
dependem dos serviços públicos municipais, estaduais e federais.
Informações reunidas pela Associação Transparência Municipal mostraram que, nos últimos 25
anos, os Municípios, apesar de terem recebido novas
e grandes responsabilidades, especialmente nas áreas
prioritárias da educação e da saúde, ao mesmo tempo, viram minguar os recursos financeiros necessários
para pagar as suas contas.
Para piorar a situação, o Imposto de Renda e o
Imposto sobre Produtos Industrializados, que são tributos federais compartilhados pela União com Estados
e Municípios e que, repito, já representaram 77% da
arrecadação federal, hoje equivalem a apenas 45%
dessa receita.
Como sabemos, as recentes isenções concedidas a vários setores econômicos – e não estou aqui
criticando, mas dizendo apenas a forma –, envolvendo
justamente essas fontes do FPE e do FPM, agravaram significativamente a composição financeira desses dois fundos.
É oportuno observar que, simultaneamente, as
contribuições à seguridade social, que a União não
compartilha com ninguém, pularam de 23% para 55%
do chamado mix tributário.
A comparação entre o Brasil e outros países que
também adotam o formato federalista apresenta contrastes gritantes. Lá fora, os valores repassados pela
União aos Municípios representam cerca de 40% das
receitas federais, enquanto, aqui, os nossos primos
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pobres, ou paupérrimos, da Federação, os Municípios,
precisam se virar com apenas 15% – e olhem lá!
É bem verdade que, na semana passada, promovemos um avanço importante aqui, nesta Casa, ao
definir os novos critérios para a distribuição do Fundo
de Participação dos Estados (FPE). Mesmo assim,
esse foi apenas o primeiro passo do longo caminho
que ainda temos que percorrer nesta que é a Casa da
Federação Brasileira, o Senado Federal.
Entre eles, assinalo:
– A renegociação das dívidas municipais e estaduais atreladas a um índice que faça com que
esses débitos parem de aumentar num ciclo sem
fim. Hoje, principalmente prefeitos, mas também
governadores, sacrificam o povo para honrar uma
dívida claramente impagável;
– Preparar-nos, da melhor forma possível, para
o desfecho que ainda se arrasta na Suprema
Corte do País, mesmo depois de este Congresso Nacional ter derrubado o veto da Presidente
da República à nova lei de redistribuição dos
royalties do petróleo, o que proporcionaria ao
conjunto dos Estados e dos Municípios, de todas
as regiões, uma nova fonte de receitas para a
promoção do seu crescimento econômico e do
seu desenvolvimento humano;
– E, dando uma solução para o problema das
alíquotas do ICMS, hoje a maior fonte de receita
dos Estados e, praticamente, o único instrumento disponível para atrair investimentos privados
capazes de gerar emprego e de gerar renda.
Sr. Presidente, no tocante à questão das alíquotas, quero acrescentar que, neste momento, Estados
da região Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste estão
passando por momentos de aflição. No momento em
que se discute a resolução, a chamada Resolução nº 1...
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– ... que mudará, drasticamente, a relação que hoje
temos na questão do ICMS dos Estados brasileiros.
Esse é um mecanismo, e V. Exª, foi governador,
sabe que este é um instrumento, um instrumento que temos para que investimentos produtivos possam chegar
a essas regiões mais pobres do Brasil, que o Fundo de
Desenvolvimento Regional, que estão querendo criar,
proposto pelo Governo Federal, seja transformado, pelo
menos, em um Fundo Constitucional Permanente, e
não temporário como está na Medida Provisória nº 599.
Esse, Sr. Presidente, não tenho dúvida, será
o grande embate que nós vamos travar no plenário
desta Casa e, lamentavelmente, mais uma vez, a luta
dos Estados pobres contra os Estados ricos, porque
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nós deixamos de fazer um conjunto de uma reforma
tributária verdadeira para fazer de pedaço em pedaço, como se fosse uma colcha de retalhos, judiando
e prejudicando os Estados mais pobres deste País.
Portanto, Sr. Presidente, vamos lutar, também,
para que essa questão dos incentivos que já foram
concedidos, sejam mantidos, sejam convalidados por
uma lei e não por uma resolução, como estão querendo,
que a área econômica está querendo fazer, para que
exista cem por cento da relação do Confaz.
Nós sabemos...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Me permita, Senador
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– ... que isso não acontecerá.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me permite só uma...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Se o Presidente me permitir, com o tempo, eu concedo, com prazer, o aparte a V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu serei breve.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Por gentileza, Senador, nobre Senador Casildo
Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Obrigado. Eu quero cumprimentar meu Líder, o Líder
da nossa Bancada, que é a maior Bancada aqui no
Senado, que vai à tribuna e, de certo modo, se diz
inconformado se não for com uma garantia. Aliás, eu
acho que é de todos os Estados do Brasil, acho que
de todos nós...
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
... que haja alguma coisa que ofereça aos Estados,
no momento em que se vão retirar esses incentivos,
esse direito de praticar, de trazer as empresas e de
exercer a sua política de desenvolvimento em que o
Governo procura fazer com que haja uma unificação
entre os ICMSs, se é 7% ou 4%, e que não terão direito de fazer a sua política de desenvolvimento. Os
Estados perdem de certo modo a autonomia, e o Governo acena com um Fundo de Desenvolvimento. Esse
Fundo não pode ficar simplesmente na questão do
empréstimo. Então, se puder, com aquela defasagem
que os Estados têm, que ajude as trazer às empresas
um mecanismo que não seja por resolução, mas por
lei, que haja essas garantias, sem ficar correndo atrás
da máquina depois, como a Lei Kandir, que conhecemos, para poder harmonizar. Então, fico feliz. Não vou
espichar, porque V. Exª está como Líder falando. Isso
oferece alguma tranquilidade no embate que teremos
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na próxima terça-feira, em princípio, ou nos próximos
dias pelo menos. Muito obrigado a V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Eu agradeço a V. Exª pela participação.
Quero deixar bem claro que, no tocante a essa
questão das alíquotas, neste momento, é muito dolorosa essa discussão. Sinceramente não consegui ainda
perceber a quem serve essa unificação do chamado
ICMS. O ICMS é do Estado. O ICMS não é do ente
da Federação, mas de um ente federado. É do próprio
Estado. E cabe ao seu povo, cabe ao seu governante
tomar as decisões para que o desenvolvimento possa
acontecer nesses Estados.
Transações em 4% não resolvem a unificação
de impostos, não resolve a questão do fosso imenso
que temos em relação às desigualdades regionais. E
ampliará, e digo isso com absoluta convicção, o fosso
das desigualdades sociais neste País.
Portanto, Sr. Presidente, quero deixar bem clara a
nossa posição. Sou de um Estado pobre da Federação
brasileira, o Estado do Ceará, onde o Governador Cid
Gomes tem feito um esforço imenso para fazer com que
aquele Estado, que está passando pela maior seca dos
últimos 50 anos, possa continuar se desenvolvendo.
Se fizermos essa unificação de ICMS da forma
que está estabelecida, vamos ter Estados pobres virando Estados paupérrimos; vamos ter Estados ricos
virando Estados mais ricos ainda.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Portanto, esse é o alerta que começo a fazer da tribuna desta Casa, que é a Casa da Federação, alertando todos os Senadores do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, que fiquemos atentos em relação a essa
matéria, porque poderá ser uma matéria que destruirá
– digo isso com absoluta certeza –, os investimentos
existentes nesses Estados e não levará a mais nenhum
investimento produtivo. Os Estados brasileiros têm o
direito de fazer a sua política econômica, de desenvolvimento e a sua política social.
Portanto, Sr. Presidente, concluo minhas palavra,
dizendo que teremos, aqui, pela frente essa matéria
que será uma matéria polêmica, e precisamos ter muito – muito – cuidado!
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Só para concluir, Sr. Presidente. Essa é uma matéria que vamos tratar aqui, dentro desta Casa, sem
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emoção, mas buscando a razão e alertando cada Senador, mesmo o do Estado mais rico, que não é justo
que se faça exatamente um Robin Hood ao contrário:
tirar dos pobres para dar para os ricos – não podemos
fazer isso! Pelo contrário, neste País que tem harmonia em quase tudo, não podemos fazer a ampliação
desse fosso que é o fosso da desigualdade regional e
da ampliação da miséria, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Eunício Oliveira,
por suas reflexões, com vista à maior equidade para
toda a Federação brasileira, para todos os Estados.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Flexa Ribeiro, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pediria a V. Exª que
fizesse a minha inscrição pela Liderança da Minoria,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª está inscrito pela Liderança da Minoria.
O Senador Jorge Viana, do PT do Acre, tem a
palavra como orador inscrito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, caro Presidente, caro colega, Senador Eduardo
Suplicy, que preside a sessão. Pedi que V. Exª assumisse a Presidência dos trabalhos, na Mesa do Senado,
para que eu pudesse vir aqui, mesmo que de maneira
breve, vir à tribuna para poder cumprir uma das missões que tenho como Senador, que é a de procurar
representar o generoso povo acreano, o meu querido
Estado do Acre.
Já terei uma reunião, como atribuição da Vice-Presidência, para tratar do plano de saúde da Casa.
Por isso, estou fazendo uso da palavra de maneira
muito breve.
Nesta semana, Sr. Presidente, recebemos aqui
em Brasília e no Senado – e quero fazer o registro
agora da tribuna, como fiz do plenário – a presença
do Governador do Acre Tião Viana, meu irmão e ex-Senador da República.
Ele veio aqui e foi cortejado, cumprimentado pelos funcionários, desde o mais simples servidor desta
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Casa, dos ascensoristas de elevador, do pessoal que
nos servem com carinho o cafezinho, a água, todos
que dão suporte à Mesa. Os funcionários desta Casa
receberam o Governador Tião Viana com amizade e
carinho, porque ele construiu essa relação de amizade e carinho.
Os colegas Senadores e Senadoras também o
acolheram aqui neste plenário e vieram, um após o outro, cumprimentar e abraçar o Governador do Acre e,
ao mesmo tempo, falar da relação respeitosa de amizade que foi construída quando ele ocupou com tanta
honradez a tribuna do Senado Federal como membro
da Bancada do Acre.
Mas, Sr. Presidente, o Governador passou dois
dias aqui. Eu acompanhei em uma parte da agenda, a
outra não foi possível. O Senador Anibal Diniz esteve
o tempo inteiro acompanhando o Governador.
Eu, pelas atribuições que tenho como Vice-Presidente da Casa, de participar de reuniões, das comissões e dar conta do meu mandato, procuro me dividir,
como V. Exª faz, assim como outros aqui nesta Casa,
em muitos, contanto sempre com a assessoria, para
poder dar conta do trabalho que se avoluma.
Eu dobrei o trabalho, mas uma parte desse trabalho que não é visível. Quando estou presidindo é
visível, mas, agora mesmo, vou sair para uma reunião
para tratar de questões que são fundamentais para o
bom funcionamento do Senado Federal, como atribuição que a Mesa Diretora me passa.
Mas eu também queria dizer que o Governador
Tião Viana fez uma agenda intensiva aqui. Aliás, como
tem feito no Governo do Estado. Hoje, ele está indo
para o Juruá. Ele vai fazer uma agenda anunciando
investimentos, fiscalizando obras e desenvolvendo
uma série de atividades da maior importância para a
população de Cruzeiro do Sul, da Rodrigues Alves,
de Mâncio Lima, de Thaumaturgo e de Porto Walter.
E também, na semana, na véspera do Dia do Índio, o Governador Tião Viana estará assinando junto
com o Secretário Edgard, com a coordenação indígena
do Governo – que foi criada ainda na minha época de
Governador, a Secretaria dos Povos Indígenas –, estará
assinando uma série de medidas que levam benefícios
diretamente às população indígena do Estado do Acre.
E é nesse aspecto, Sr. Presidente, que eu queria
– já que amanhã eu não poderei fazê-lo aqui, por conta de compromisso de agenda – cumprimentar todos
os povos indígenas do Brasil. E, de alguma maneira,
falo aqui, sem nenhum proselitismo, mas acho que
nós ainda seguimos tendo que pedir desculpas aos
povos indígenas pela maneira, não só do Brasil, mas
do mundo inteiro... Talvez o maior exemplo de agressão
aos povos indígenas seja os Estados Unidos. O nos-
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so País, ao contrário, em muitos aspectos é até uma
referência positiva. Mas nós ainda temos uma dívida
enorme com esse povo.
No Acre, a gente desenvolveu um trabalho ao
longo desses anos que, de alguma maneira, resgatou
a dignidade e o respeito à cultura, à história desses
povos. Mas os conflitos ainda estão em um nível que
não é bom, nem para os não índios e muito menos
para os índios.
E acho que o fundamental é que construamos todos um propósito de tratar com respeito, de estabelecer
adequadamente aquilo que é de direito desses povos
para conservar e manter sua cultura; mas, também, ao
mesmo tempo, não tratar isso como um instrumento
de enfrentamento ideológico ou político. Não. Tem que
ser uma decisão de Nação brasileira.
Eu tenho uma relação ótima com os povos indígenas. Quando estou nas aldeias me sinto em casa, com
segurança, no meio de parentes – como eles mesmos
gostam de nos chamar.
E é nesse sentido que venho aqui hoje – já que
não posso fazê-lo amanhã – para cumprimentar esses
brasileiros como nós, brasileiros originais, que têm uma
cultura diferenciada e especial, pela passagem do Dia
do Índio, pela Semana do Índio. E dizer que, com serenidade, mas com compromisso, nós devemos, sim,
sempre procurar corrigir as distorções, corrigir os erros
e, ao mesmo tempo, apontar um caminho que busque
trazer a tranquilidade necessária.
Ouço com satisfação, apesar do pouco tempo, o
aparte do meu colega e colega de Mesa também Flexa
Ribeiro, que tão bem representa o Pará nesta Casa.
O Sr. FLexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador Jorge Viana, serei breve, apenas para me acostar
ao pronunciamento de V. Exª, parabenizando-o pela
lembrança de hoje, já que amanhã não estaremos
aqui também para festejar o Dia do Índio. Acho que
V. Exª tem toda razão. Todos nós temos que respeitar
as nossas origens e dar a todos os povos indígenas
o tratamento que eles merecem. Às vezes, não recebem o tratamento devido pela Funai, mas isso é outro
questionamento. Concordo com V. Exª também com
relação à questão das terras indígenas, que devem
ser respeitadas, que devem ser mantidas dentro das
necessidades assim definidas. Eu apresentei uma PEC,
que tramita no Congresso, não especificamente para
terras indígenas, mas para quaisquer outras reservas
que venham a ser criadas. Que elas sejam, primeiro,
apreciadas pelo Congresso Nacional, e não mais por
decreto do Executivo, de tal forma que a gente possa,
antes de homologá-las, definir qual o impacto que elas
trarão para aquelas pessoas que estão ocupando essas
terras e a devida indenização pelo trabalho ali desen-
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volvido ao longo de décadas. Mas quero parabenizá-lo e dizer que todos nós temos que festejar o dia de
amanhã pelas origens do nosso País.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Flexa, pelo aparte.
Eu queria, então, para concluir, Sr. Presidente, só
dizer que hoje aprovei, com a contribuição do Senador
Anibal Diniz, um voto de louvor, de agradecimento, na
Comissão de Constituição e Justiça, à CPI – Comissão Pró-Índio do Acre. A Comissão Pró-Índio do Acre
fez um trabalho extraordinário ao longo desses anos.
Começou lá atrás ainda, num trabalho de cooperação
com Chico Mendes; com o antropólogo Terri Aquino,
que é um marco e já tem seu nome inscrito na história do resgate do respeito ao povo indígena acriano e
brasileiro; com o sertanista Meirelles, que me deu o
privilégio de ter a mais ousada relação com os povos
indígenas.
Quando Governador, Senador Flexa, eu saí de
Rio Branco, voei duas horas num pequeno avião, desci
numa tentativa de pista numa fazenda que já tinha sido
usada, numa época, pelos traficantes de drogas – descemos no que sobrou da pista que a Polícia Federal
havia deixado – e peguei uma embarcação, um barco
com motor de 15HP e um pequeno casco de alumínio,
sem nenhum tipo de conforto. Foram 14 horas de viagem para chegar até a cabeceira do Rio Envira, onde
vivem os índios isolados.
O que são índios isolados, gente? Não sei quem
está me ouvindo pela Rádio Senado, quem está me
assistindo pela TV Senado, mas as pessoas não acreditam que ainda existem hoje índios não contactados
– índios isolados são índios não contactados. E eles
felizmente hoje estão sendo mantidos isolados.
Então, o trabalho que a Funai faz hoje, que é um
trabalho do País, é manter essas populações isoladas.
No caso do Acre, o sertanista Meirelles morava lá, onde
hoje há uma base da Funai com seus funcionários para
tentar evitar que brancos e não índios possam chegar
próximo daquela região e para que os índios também
possam sair sem haver conflito.
E alguém vai dizer: “Mas por que não contactar
rapidamente e apresentar para eles o celular, a água
gelada, essas coisas todas sem as quais achamos que
não conseguimos viver?” Porque eles conseguem viver sem absolutamente nada disso que achamos que
é tão imprescindível para a vida.
Sobrevoei essa área várias vezes e vi esses índios. O problema todo está na seguinte equação: historicamente, 70% desses índios morreriam nos primeiros
três anos se o contato fosse feito. Então, vou repetir:
se nós brancos ou não índios fizermos contato com
índios não contactados, a tendência é que 70% deles
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venham a morrer nos primeiros três anos. São dados,
são números. Por que isso? Porque nós, ao longo do
tempo, com a morte de milhões, adquirimos imunidade
para algumas doenças com que eles não têm contato,
mas, também, não têm a imunidade. Vão pegar gripe
e vão morrer. O filme Xingu mostra claramente isso.
Então, enquanto não formos puros o suficiente
para fazer contato com quem vive numa relação absolutamente harmoniosa com a natureza, o que fazer?
Senadores e Senadoras, quando eu era Governador, eu fui lá e fiquei três dias sem poder contactar
com nada. O pessoal achava até que o Acre ia ficar
sem governador, porque não tinha mais como voltar
e os índios tinham me encontrado.
Depois, eu voltei de avião, e estava havendo conflitos entre brancos, ou seja, não índios e índios vizinhos àquela área. E os índios iam lá, os índios isolados,
pegavam algumas ferramentas, cordas e levavam para
suas áreas. Era basicamente isso.
Conversando com Meirelles, o sertanista, eu falei:
“Vai haver morte dos nossos índios.” Eu estou falando,
Senador, de cerca de 500 índios isolados, que vivem
no Acre, não contactados. “E como vocês sabem disso,
se eles não são contactados?” Passando de avião, nas
coordenadas que são sigilosas, é possível sobrevoar,
identificar, ver e saber, pelo número de aldeias, mais
ou menos quantos índios vivem ali. Eles não têm contato com nada disso que conhecemos. Nada! Absolutamente nada! São um patrimônio da Humanidade.
E estava havendo uma visitação deles, de madrugada, para pegar ferramentas, cordas nas casas
dos não índios vizinhos a quilômetros de distância. E,
para evitar conflito, eu, Governador – lembro-me bem
e orgulho-me de ter feito isso –, e o Meirelles definimos juntos, pois queríamos tentar resolver a situação.
Eu falei: “Meirelles, nós vamos comprar machados, terçados ou facões, como alguns falam, enxadas,
facas, cordas, enfim, ferramentas. Vamos ensacar tudo
isso e contratar um avião. O avião vai passar e vai fazer
chover essas ferramentas para eles lá.” Eu acho que
até hoje eles estão querendo entender o que aconteceu, pois aquilo que eles estavam procurando longe,
a quilômetros de distância, de uma hora para outra,
caiu na aldeia. Aí, eles pararam de visitar os vizinhos,
e, com isso, evitamos os conflitos.
Então, na semana do índio, na véspera do Dia
do Índio, que está chegando, eu queria, do fundo do
coração, dizer que nós temos de tomar muito cuidado
no trato da questão indígena, respeitando esses povos.
Está havendo um rearranjo nas organizações deles
na Amazônia. Foram cometidos muitos erros, sempre
por ingerência política, com partidos políticos querendo filiar índio, movimentos de branco querendo fazer
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a condução do movimento indígena. Isso é péssimo!
Não ganhamos, e, muito menos, os povos indígenas
e o movimento indígena. Eu sempre procurei respeitá-los e aprender com eles.
Este ano, certamente, vou visitar o Festival dos
Yawanawás, vou aos Ashaninka. Eu já combinei inclusive com o grande músico João Donato, que, no ano
que vem, completa 80 anos e quer fazer, nesses 80
anos, a aproximação com a musicalidade indígena.
Então, para não terminar de uma maneira lamentável, queixando dos problemas, que são gravíssimos,
eu quero dizer que, no Acre, a harmonia dos não índios com os índios vai acontecer, e vai sair certamente
um bom material, produzido por João Donato – V. Exª
sempre nos estimula tanto –, que possa expor para
o Brasil, para os acrianos e para o mundo a beleza
da cultura indígena, acriana, brasileira, da Amazônia.
Então, parabéns a todos os nossos irmãos!
Muito obrigado, Presidente, pela tolerância do
tempo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Jorge Viana.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Eu também me solidarizo com o seu cumprimento
pela semana em solidariedade aos povos indígenas.
V. Exª, como Governador do Acre e também
como Senador, tem-se preocupado com os direitos
dos povos indígenas.
Senador Casildo Maldaner, pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só quero
fazer o registro dos quatro Vereadores que estão aqui:
Giacomini, Prestes, Matia e Antoninho Leão. Eles estão aqui com um amigo de Brasília. São lá de Santa
Catarina, do Município de Paraíso, na fronteira com a
Argentina. Só Peperi-Guaçu separa; do outro lado, é
a Argentina.
E existe uma expressão naquela região que diz:
“As pessoas não precisam nem falecer para ir para o
céu. Continuam no Paraíso já em terra.” O Município
tem o nome de Paraíso e fica na região de São Miguel do Oeste, Chapecó, mas bem na fronteira com
a Argentina.
Os Vereadores que estão aqui – faço este registro
com muita honra – são lá do nosso oeste catarinense,
na fronteira com a Argentina.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nossa saudação também aos vereadores de
Paraíso, que praticamente já estão no céu, segundo o
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Senador Casildo Maldaner. Sejam muito bem-vindos
ao Senado.
Tem a palavra, pela Liderança do PR, o Senador
Magno Malta, do Espírito Santo. (Pausa.)
Ele inverte a ordem com o Senador Humberto
Costa, que, por sua vez, inverte a ordem com o Senador Wellington Dias, que cedeu para mim, mas falarei
posteriormente.
Então, Senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, tem a palavra como orador inscrito, pelo
prazo regimental.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
Eu venho hoje a esta tribuna, Sr. Presidente, para
tratar de uma denúncia bastante preocupante que foi
feita pelo secretário de saúde do Estado de Pernambuco em uma entrevista realizada num dos programas
de maior audiência do nosso Estado, o Programa de
Geraldo Freire da Rádio Jornal do Commercio de Pernambuco.
Nessa entrevista, o secretário divulgou a existência de uma espécie de oligopólio entre os fornecedores de medicamentos de Pernambuco, que termina
por dificultar e encarecer a venda de remédios para
a população.
Estamos falando de remédios usados no tratamento de doenças crônicas e de doenças raras, o que
está previsto na Portaria do Ministério da Saúde no
2.981, de 2009. Eles são comprados e oferecidos pelo
Governo do Estado por meio de repasses de recursos
da União. As farmácias de Pernambuco disponibilizam
gratuitamente esses medicamentos especializados
para a população de Pernambuco.
Atualmente, existem 23 farmácias em Pernambuco distribuídas no Estado, algumas funcionando dentro
de hospitais. Até o início de 2007, havia apenas uma
farmácia e 10 mil pacientes assistidos. O número de
pacientes assistidos vem crescendo exponencialmente,
o que demonstra a importância do atendimento à população. Em 2012, o número de pacientes nas farmácias
de Pernambuco atingiu 34.400 pessoas.
A denúncia que trago é gravíssima, pois estamos
falando da vida humana, do tratamento de saúde de
vários pernambucanos e de pernambucanas que dependem da oferta do remédio pela rede pública. E o pior
é que esse tipo de problema não se restringe apenas
a Pernambuco. Ele atinge também todo o Nordeste.
Segundo o Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde, essa reclamação tem sido recorrente entre os demais Estados da Região.
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O problema é que existem poucos fornecedores
de medicamentos na região, que funcionam como intermediários entre os fabricantes e os governos. Muitas
vezes, quando o Governo do Estado abre uma licitação
para a compra de medicamentos, esses fornecedores
não participam dos certames. O resultado é que, depois
de duas ou três licitações vazias, o Governo do Estado
termina fazendo uma dispensa de licitação, e aí essas
empresas aparecem cobrando preços acima do valor
máximo da compra do Governo, o CMV.
Vejam, meus caros colegas, minhas caras colegas, esse comportamento, que tem todas as características de um cartel, deixa o Estado de mãos atadas,
e os Governos de Pernambuco e dos demais Estados
do Nordeste acabam ficando à mercê dessas ações.
Em Pernambuco, 20% dos estoques de 230 tipos de remédios especiais, de alto custo, não estão
sendo repostos.
Segundo o Secretário, o Governo do Estado realizou, no ano passado, a licitação de 1.740 itens de
medicamentos, mas 663 certames foram fracassados,
ou seja, 38% das licitações realizadas fracassaram.
No mesmo período, foram feitas 133 dispensas de
licitação. Com isso, esses itens acabaram sendo adquiridos a preços muito altos. Para se ter uma ideia,
no ano passado, foram gastos R$85 milhões com a
compra de medicamentos.
Em 2013, até 17 de abril, 360 itens foram licitados. O Governo de Pernambuco conseguiu êxito em
246 dessas licitações, o que representa 68% do total
das licitações abertas. Por outro lado, o Governo registrou um fracasso em 114 licitações, o que representa
31% do total delas. Em 2013, foram feitas 26 dispensas de licitação.
Eu ouço com atenção o Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Humberto, eu quero parabenizá-lo pelo tema trazido.
Aliás, V. Exª vai relatar uma CPI muito importante que
trata das questões relacionadas à saúde e penso que
denúncias dessa natureza ou mais graves até deverão chegar à mão de V. Exª e à minha mão, nesse entorno todo que trata da saúde. Mas eu tenho algumas
denúncias que têm correlação com o que V. Exª fala
e que ocorrem rotineiramente. O doente crônico, que
precisa do medicamento que é muito caro e que lhe
é fornecido – hoje, quase que como uma prática, eles
deixam esvair esse medicamento –, ao procurar um
medicamento, insistentemente, e não ter o medicamento, ele tem uma orientação que é feita de propósito.
Eles dizem, de propósito: “Vá ao Ministério Público”.
O promotor, na ânsia de ajudar, sem saber que está
servindo a um cartel, de forma até inocente, determina: 24 horas ou prisão. Ele legaliza a ilegalidade com a
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determinação dele, porque aí se compra sem licitação,
pois foi o promotor quem mandou. O Tribunal de Contas
cai em cima: “Não, o Ministério Público mandou. Tinha
que comprar”. Mas a ação foi feita de propósito. Então,
eu tenho várias dessas denúncias já comigo, na minha
mão, e que pretendo passar a V. Exª, que, além de ser
conhecedor do assunto, é um assunto que, certamente, de maneira corriqueira chegará as nossas mãos e
vamos ter que dar andamento a elas, mas pertinente
ao que V. Exª traz à tribuna e eu quero parabenizá-lo.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Agradeço o aparte de V. Exª, como sempre trazendo
uma importante contribuição à discussão de temas
tão relevantes.
A formação desse monopólio de medicamentos
não atinge apenas a receita do Estado, mas prejudica,
principalmente, a população, que necessita dos medicamentos para não interromper certos tratamentos e
garantir a sua saúde. Entre as patologias listadas estão
a esquizofrenia refratária, a epilepsia, a insuficiência
renal crônica, a esclerose múltipla, cardiopatias graves, dentre outras.
Um exemplo da gravidade do problema é que,
hoje, faltam medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson no serviço público de saúde de
Pernambuco. Em entrevista ao programa Bom Dia Pernambuco, da Rede Globo Nordeste, no ultima dia 11, a
Presidente da Associação dos Portadores da Doença
de Parkinson do Estado, Teresinha Veloso, denunciou
ao vivo a ausência de vários remédios específicos para
o tratamento da doença.
O Jornal do Commercio, em março deste ano,
publicou em sua coluna Mais Saúde a situação dos
pacientes submetidos a transplantes. São aproximadamente dois mil em Pernambuco e estão sofrendo
com a falta de medicamentos que inibem a rejeição do
órgão. O Jornal informou ainda que o Ministério Público abriu inquérito e convocaria empresa por empresa
para ouvir suas explicações.
Imagine o drama desses pacientes, caros Senadores e Senadoras. É por isso que precisamos somar
esforços, transformar essa questão em uma causa de
todos nós: dos gestores estaduais, do Governo Federal, do Congresso Nacional e dos órgãos de controle.
O próprio Secretário António Figueira já fez um
apelo, pedindo o apoio de toda a mídia para a divulgação das ações desse monopólio e a manipulação
dos preços que vem sendo feita por essas empresas.
A denúncia também já foi encaminhada não somente
ao Ministério Público Estadual como também ao Ministério Público Federal.
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Outras medidas também foram implantadas pelo
Governo, na tentativa de minimizar essa falta de medicamentos para a população. Foram elas:
– A notificação das empresas por atraso e não
entrega do produto em tempo hábil. Isso porque, além de não comparecerem às licitações
e forçarem as dispensas de licitação, esses fornecedores muitas vezes demoram a entregar
do produto como uma forma de desorganizar o
planejamento da distribuição.
De janeiro de 2012 até abril de 2013, o governo
do Estado notificou 80 empresas que não entregaram
dentro do prazo. Dessas, 70 foram punidas. As medidas
aplicadas variam de advertência, passando por multa ou
exclusão desses fornecedores das licitações públicas.
A Secretaria Estadual de Saúde também montou
uma comissão de acompanhamento e monitoramento
da compra de medicamentos. A comissão faz o acompanhamento semanal da entrega dos remédios.
Foi montada ainda uma comissão de licitação
exclusiva para medicamentos, o que permite maior
controle e agilidade nas compras. As aquisições de
remédios passaram a ser feitas com três meses de
antecedência, para evitar a falta nos estoques.
A Secretaria de Saúde também passou a fazer
renegociação periódica com os fornecedores, no sentido de reduzir os preços.
Como não poderia deixar de ser, no encontro
realizado pelos secretários de Saúde do Nordeste,
no último dia 12, o problema do oligopólio que está se
formando por empresas que vendem medicamentos foi
tema de um logo debate. É uma preocupação comum
acabar de vez com esse tipo de prática.
Uma das soluções apresentadas pelas secretarias
do Nordeste é a centralização da compra desses medicamentos. A ideia é que o Ministério da Saúde organize
e realize a compra dos medicamentos de alto custo.
A iniciativa, que está sendo estudada pelo Ministério da Saúde, acabaria com um dos principais
problemas dos Estados nordestinos para a compra
de remédios, que é a distância física de boa parte
das distribuidoras de medicamentos da Região e a
dependência direta de empresas que manipulam os
preços dos remédios ao seu bel prazer e que tratam
a vida de pessoas dependentes de remédios apenas
como um mercado.
É importante dizer inclusive que outros Estados
como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina têm
ensejado denúncias sobre o mesmo tema. A Câmara
de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cemed)
já abriu 564 processos administrativos contra empresas
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que venderam a preço de fábrica, que é preço máximo
ou, até mesmo, acima do preço de fábrica.
Quero, portanto, Sr. Prsidente, registrar que esse
tema precisa ser debatido e precisamos encontrar a
solução para esse problema tão urgente. Não podemos deixar que o tratamento e a vida das pessoas
acabem virando moeda de escambo. Precisamos unir
não só os nordestinos, mas todos os brasileiros na
luta desta causa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado, Srªs Senadoras e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Humberto
Costa, por seu pronunciamento.
Agora, damos a palavra ao Senador Magno Malta,
do PR do Espírito Santo, que falará como Líder do PR.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, eu gostaria, nesta tarde de quinta-feira,
de fazer um registro, com muita alegria. Comunico ao
Brasil, com a felicidade que me vem à alma neste momento, que uma mulher simples do Espírito Santo vai
representar o Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), dona Berenicia Correa Nascimento, essa
lutadora, presidente da Associação de Paneleiras de
Goiabeiras, lá no meu Estado.
Todos sabem da tradição do Espírito Santo com
essas tais panelas de barro. As melhores especialistas do País estão lá no Espírito Santo. Alguns Estados
se arvoram, mas é cópia, é um xérox, daqueles meio
apagados, porque, de fato, a original, para se fazer
uma boa moqueca... Aliás, peixada há em todo lugar,
mas moqueca, só no Espírito Santo, a moqueca capixaba, que é feita em uma boa panela de barro. E a
dona Berenícia Correa é presidente dessa Associação.
No Espírito Santo, tornou-se uma tradição. E, por
mais que a gente fale a respeito dessa tradição, é um
segredo guardado a sete chaves o segredo da fabricação dessa panela, que tanta gente tenta, tenta, por aí,
mas nem convence e não sai igual às panelas feitas
pelas paneleiras do meu Estado. É um barro muito especial o que elas usam, que há em Vitória. e a tintura é
feita com raízes de manguezal, artesanato indígena e
símbolo da nossa cultura. D. Berenicia vai tirar a mão
do barro, com mais 14 outras mulheres, para ir aos
Estados Unidos no mês de setembro. Elas foram selecionadas para divulgar a nossa história para o mundo na exposição cujo título é Mulher Artesã Brasileira.
Já estive na ONU algumas vezes, já estive em
Genebra, falando sobre abusos de criança, pedofilia
no mundo, e os avanços do Brasil, quando alteramos
o 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e fico
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muito feliz, como Senador daquele Estado, porque
estive no plenário da ONU para debater assunto tão
sério. A D. Berenicia, uma mulher simples, quem sabe
com a simplicidade da minha mãe, D. Dadá, também
vai pisar no plenário da ONU para poder levar a cultura,
a riqueza de um povo, este povo tão acolhedor, que a
mim mesmo acolheu, o povo capixaba. Parabéns, D.
Berenicia. Sei da sua dificuldade nessa viagem, mas
vamos fazer de tudo para auxiliá-la para que a senhora
vá e volte com Deus, nos representando e representando bem o Brasil.
Senador Suplicy, aprouve Deus que V. Exª estivesse na Presidência. Hoje, eu quero dar um pouco
de continuidade ao debate que comecei ontem aqui,
aliás, debate feito pelo Senador Aloysio Nunes. Por
conta do debate sobre a maioridade penal, estamos
em diversos jornais e blogs no Brasil inteiro, juntos, por
conta do tema debatido no viés que V. Exª apresenta,
no viés que eu apresento, e a coragem que está sendo
exaltada no País inteiro do nosso Governador Geraldo
Alckmin, que, reconhecendo um outro tempo, uma outra realidade, é daqueles que fazem coro conosco, que
não vivemos mais no país de Alice e não dormimos de
janelas abertas, porque as condições não nos são favoráveis. O Alckmin vem a público como homem público,
entendendo o clamor, o choro, o sofrimento, a dor, a
lágrima de quem é vilipendiado nas ruas, assaltado, e
vive sobressaltado, tomado pela indignidade. E esta é
a indignação de um governador: homens travestidos
de crianças cometem barbaridades e tocam o terror
pelas ruas deste País, e por alguns são chamados de
crianças. Mamãe, me acode, me engana que eu gosto! Homens de 17 anos! E, como governador, sente o
lamento do seu povo, pois 63%, numa pesquisa, vão
às ruas e dizem: nós queremos a redução da maioridade penal, porque queremos desmontar esse violento e
acelerado motor da violência no Brasil, que mata, que
desmoraliza e põe uma sociedade refém.
Senador Aloysio Nunes, eu falei isso desta tribuna, que repercutiu nos jornais, mas eu queria que – até
porque não tenho uma ligação pessoal de amizade
com o Governador Geraldo, mas sempre o admirei
pela serenidade com que caminha na sua vida pública, pela decência com que trata da sua vida pública e
pela sua capacidade gestora – V. Exa levasse a ele o
meu abraço, um abraço fraterno, bem como saudações
indignadas de quem não tem medo de enfrentar uma
realidade e de fazer um debate claro.
Eu tenho encontrado, nos corredores desta Casa
– das duas Casas – e até em aeroportos e aviões por
aí, homens públicos que dizem: “Olha, eu concordo
plenamente com o que vocês falam, mas eu não vou
me meter nisso, não, porque esse troço é polêmico”.
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Polêmico por quê? Quem trouxe o senhor para esta
Casa foram as pessoas que estão nas ruas dizendo:
“Eu preciso e eu quero”. E quem sabe exatamente é
quem está nas ruas sofrendo essa violência.
Eu estou fazendo uma emenda ao Código Nacional de Trânsito para que homem de 16 anos possa
tirar carteira de motorista.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Por
que não? Eles podem entrar na faculdade, podem votar, podem decidir o destino de um País. Os reflexos
todos estão prontos. Eles têm que ser responsabilizados e ter responsabilidade. Podem dirigir, sim. Por que
não? Por que não?
É com a mesma fala que digo que é por eles terem responsabilidade e deveres a cumprir que nós não
podemos tratá-los como crianças neste País.
Ontem não tive a oportunidade, mas vi o pronunciamento de V. Exa pela televisão. Venho acompanhando, desde os adventos cruéis ocorridos, o que inquietou
a sua alma de uma maneira tremenda, e V. Exa tomou
a providência que tomou. Eu vi o seu pronunciamento
pela televisão ontem e não o aparteei, mas fiquei de
lá fazendo coro com V. Exa.
Quero dizer do meu respeito também por essa
coragem de debater de frente um tema, fazendo coro
com a maioria. Não é uma maioria...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... de
estádio de futebol...
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É uma
maioria daqueles que estão sofrendo.
V. Exa tem um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Como se trata de comunicação de Liderança,
se for regimental...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas
não há problema! A Bíblia diz que há momentos na
vida em que a graça é maior do que a lei. Este é o
momento da graça. Pode falar, Senador. Fale, não há
problema, não. Se eu estivesse aqui, eu daria o aparte
a ele, ao Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu precisaria ver se todos os Senadores
presentes estariam de acordo.
O Senador Waldemir Moka tem um compromisso e está inscrito.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sim.

Sexta-feira 19

747

19929

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Se ele autorizar.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Eu estou de acordo. A única questão é a seguinte:
que não abra precedência, porque, amanhã ou depois
– hoje não tem porquê – pode criar problema para
quem estiver presidindo. Mas eu acho que o Aloysio
deveria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Espero, então, que seja breve, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Serei brevíssimo. Eu concordo com o
Senador Moka, não se deve criar um precedente. Apenas cumprimentar V. Exª, e dizer que vou transmitir ao
Governador Alckmin a sua saudação e seu entusiasmo
pelo projeto que ele apresentou. E vamos debater efetivamente esse tema, sem preconceito, com coragem,
para encontrar uma solução, uma solução que melhor
atenda ao interesse do povo. Obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Uma
plenária, não é, Senador Moka? Muito obrigado pela
sugestão de V. Exª, e obrigado, também, por esse espírito de Mão Santa que tomou V. Exª e o Senador Suplicy, que deixa todo mundo falar. Esse é que é bom.
Oh, saudade de Mão Santa, mas o pessoal da
Taquigrafia não gostava, não. Ele levava até meia noite a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Mas peço, então, que, agora, conclua...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
vou concluir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – ...em atenção ao próximo orador, por favor.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
quero fazer um registro. Hoje, o jornal A Tribuna do meu
Estado, um jornal que muito bem informa ao povo do
meu Estado – hoje até recebe o prêmio em Brasília,
eu registrei ontem –, traz uma matéria interessante
de um delegado: “Hoje apóio a redução da maioridade penal”. Ele diz que, na faculdade, a tese dele foi
sobre redução da maioridade penal, e contra – contra
–, e diz o seguinte:
Olha, a realidade vivida nos últimos anos como
titular da Delegacia de Adolescente em Conflito
com a Lei fez com que o Delegado Wellington
Lugão mudasse o posicionamento. “a conclusão de faculdade o tema da minha monografia
foi contra a redução da maioridade. Naquela
época, eu já havia trabalhado na Delegacia
como investigador e, mesmo assim, achava
que não deveria haver uma mudança na idade,
mas a estrutura de ressocialização e oportunidade para esses jovens”.
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O titular da delegacia hoje acredita que a sociedade não pode mais arcar com essa violência,
esperando que haja uma mudança nas condições de
adolescente, e mudou de posição. E esse Delegado,
que é da Delegacia de Criança em Conflito com a Lei
– criança é macho, de homem de 18 estou falando –
já mudou de posição.
Ora, é hora de o País receber uma resposta, porque acordar já acordou. Acordar já acordou. É hora de
os homens públicos, aqueles que dizem que não tem
jeito, dizer qual é o jeito, porque falar que não tem jeito
sem apontar a saída é uma palavra absolutamente fácil.
Eu tenho uma matéria inteira, eu não tenho tempo
de ler essa matéria, mas tão somente de fazer esse
registro, que achei absolutamente importante,
E dizer ao povo brasileiro: não arrefeça o ânimo. Vamos engrossar essa fileira. Vamos engrossar
essa fala. Não vamos baixar esta bandeira, até que
as autoridades se compenetrem da necessidade de
colocar menino no lugar de menino e homem no lugar de homem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado, Senador Magno Malta.
O Senador Waldemir Moka é o próximo orador
inscrito.
E, V. Exª, Senador Flexa Ribeiro, é o orador seguinte, pela Liderança.
Verifiquei a forma regimental. De fato, ocorreu a
inversão do Senador Magno Malta com o Senador Humberto Costa, mas, agora, depois de um orador, um líder.
Porém, em seguida, está garantida a palavra a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – V. Exª, que é regimentalista, fez
a inversão do Senador Magno Malta com o Senador
Humberto Costa e a fez por acordo entre os Senadores, mas não pela precedência da liderança. O Senador Magno Malta falaria antes do Senador Humberto
Costa, pela liderança; depois falaria o Senador Humberto Costa como orador inscrito e, em seguida, seria
eu, pela Liderança da Minoria. Essa é a ordem. V. Exª
atendeu ao pedido dos dois Senadores para que invertessem o momento dos pronunciamentos. Eu não
tenho nada contra o Senador Moka usar da palavra e
quero que o faça.
Senador, por favor.
Apenas para, como o Senador Suplicy é regimentalista... Não, não, V. Exª vai falar. Como ele é regimentalista, tem que cumprir o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Waldemir Moka, V. Exª tem a palavra como orador.
Regimentalmente é assim que a assessoria da
Mesa indica.
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Eu quero informar ao Senador Waldemir Moka
que ele está falando porque eu estou de acordo com
a inversão, pois eu seria agora no lugar do Senador
Wellington Dias; mas, eu cedo, inclusive, para que o
Senador Flexa Ribeiro fale em seguida.
Tem a palavra, pelo tempo regimental.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, por não ter esse perfil, eu abriria mão
do meu pronunciamento agora para o Senador Flexa
Ribeiro. Só que, tradicionalmente, nesta Casa, chama-se um orador inscrito e, logo em seguida, a liderança.
Entendo eu que V. Exª está correto ao me colocar como orador inscrito. Mas, não quero polemizar.
Venho à tribuna apenas e tão somente – embora
para mim seja um motivo de muita alegria – hoje, como
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop), que tem sua história vinculada à atuação
do Congresso Nacional ainda na época da Constituinte
e, graças a esse trabalho, hoje o sistema cooperativo
brasileiro pode catalogar inúmeras vitórias.
Os Bancos Cooperativos, Bancoob e Sicred, e o
Sistema Cooperativo Sicoob são exemplos disso, tendo
reconhecida a sua importância pelo Banco Central e,
agora, pelo BNDES.
É uma honra defender essa que é – no conceito do nosso amigo, amigo do Congresso, amigo do
povo brasileiro, o ex-Ministro da Agricultura Roberto
Rodrigues – a terceira onda do desenvolvimento, por
reunir, no meu entendimento, o que tem de melhor no
socialismo e no capitalismo e, na prática, tem como
foco o bem-estar da pessoa humana, o cooperado e a
sua comunidade. O trabalho da cooperativa vai muito
além do cooperado e vem demonstrando a sua responsabilidade social.
Hoje, estamos, aqui, testemunhando o lançamento do Cartão BNDES Sicoob, uma modalidade de
financiamento de longo prazo, voltado para as micro,
pequenas e médias empresas. Ou seja, é uma linha
de crédito pré-aprovada com limite de R$1 milhão,
com taxa de juros atrativa e pagamento em prestações
mensais fixas, desde que o faturamento bruto anual
não ultrapasse R$90 milhões e que exerçam atividade
econômica compatível com as políticas operacionais
e de crédito do BNDES.
Poderão ser financiados a compra de máquinas,
equipamentos, veículos e outros bens de produção, diretamente de fornecedores credenciados pela Cabal
Brasil no portal do Cartão BNDES.
Sem dúvida, o Cartão BNDES Sicoob vem fortalecer e consolidar o Sistema Cooperativo de Crédito, que passará a oferecer um portfólio ainda mais
completo ao micro, pequeno e médio empreendedor,
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deixando-o capaz de atender todas as necessidades
do empresariado brasileiro.
O Sicoob passa a ser o primeiro sistema cooperativo de crédito a emitir o Cartão BNDES. Esse é o
nosso motivo de orgulho, porque desde o início eu me
lembro das dificuldades para que pudéssemos implantar as chamadas cooperativas de crédito.
Nós estamos hoje anunciando essa parceria.
As cooperativas de crédito poderão ter um cartão do
BNDES, o BNDES Sicoob. Isso representa, Senador
Presidente Eduardo Suplicy, que o pequeno empreendedor e o médio empresário poderão financiar veículos,
máquinas com juros muito atrativos.
Eu não tenho dúvida do que isso significa para
as cooperativas de crédito auditadas hoje pelo Banco
Central, incentivadas pelo Banco Central, já tendo sido
comprovado que esse é o sistema que mais chega à
ponta. E hoje estamos aqui presenciando o lançamento
deste carão, ocorrido hoje pela manhã.
Essa é uma parceria que vai aproximar ainda
mais o BNDES de microempreendedores e cooperativas, cumprindo assim o cooperativismo de crédito o
seu papel de democratizar o acesso aos recursos do
BNDES.
Agradeço o tempo que me foi concedido.
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª não terá prejuízo.
Eu ocupei o tempo como se tivesse falado em nome
da Liderança. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador Waldemir Moka.
Agora, tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro,
pela Liderança da Minoria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para registrar
perante V. Exª – já conversei com o Presidente Renan
Calheiros – que nós fizemos um acordo de Líderes
para votarmos, hoje, a Medida Provisória nº 589, que
é uma medida provisória que perde a validade no início da próxima semana. Há acordo no mérito, pelo que
vamos manter o mesmo texto que veio da Câmara.
Eu, como Relator da matéria, gostaria de dizer
que, na hora em que V. Exª entender que pode ser
aberta a Ordem do Dia para a votação dessa matéria,
nós estaremos à disposição.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, vamos assim proceder, segundo a sua
sugestão, no horário regimental, às 16 horas. Ficam,
portanto, todos os Senadores avisados.
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Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro, do PSDB
do Pará, como Líder da Minoria.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy,
que preside a sessão neste momento, eu quero parabenizar o Senador Moka.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Permita-me, Senador Flexa Ribeiro, que
eu registre a visita, a presença na tribuna de honra
dos Vereadores João Messias Mariano e Cesinha, de
Santo Antonio da Posse, acompanhados do Sr. Tiago
Nizoli, que visitam o Senado Federal.
Tem a palavra V. Exª, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Retomo o início do meu pronunciamento, saudando
o Senador Moka.
Eu assisti atentamente ao pronunciamento do
Senador Moka e quero aqui parabenizá-lo pela luta
que ele faz em prol do cooperativismo no nosso País.
Todo o País reconhece o trabalho do Senador
Moka nessa área e, hoje, ele traz uma grande notícia:
a possibilidade de o pequeno produtor, em todos os
níveis e em todas as áreas, de acessar os financiamentos do BNDES através das cooperativas.
Então, parabéns ao Senador Moka!
E a questão que levantei, Senador Suplicy, não
dizia respeito a eu fazer a inversão com o Senador
Moka; pelo contrário. É sempre uma alegria muito
grande ouvi-lo. Apenas V. Exª argui pelo Regimento
do Senado, então, V. Exª, como regimentalista, teria
que dar outra justificativa. Só nessa questão que eu
fiz, levantei pela ordem antes do pronunciamento do
Senador Moka.
E aqui também, aproveitando, já que V. Exª saudou os vereadores – e quero aqui parabenizá-los pela
presença –, quero também, daqui da tribuna do Senado
Federal, por meio da TV Senado e da Rádio Senado,
parabenizar os vereadores do nosso Estado, da área
do Baixo Tocantins, dos Municípios de Igarapé-Miri,
de Baião, de Oeiras do Pará, de Moju, de Abaetetuba,
de Tailândia, de Barcarena, de Limoeiro do Ajuru, de
Acará, Mocajuba e Cametá.
São os Municípios do Baixo Tocantins, no meu
Estado, que irão, no próximo dia 19, amanhã, na Vila
Maiuatá, em Igarapé-Miri, realizar um encontro, o Encontro de Vereadores dos Municípios do Baixo Tocantins, que tem como anfitrião o Vereador Vladimir
Santa Maria Afonso, que é o Presidente da Câmara
de Vereadores de Igarapé-Miri, o nosso amigo Fuxico.
Então, eu quero aqui desejar a todos os vereadores dos Municípios que aqui listei, da região do
Baixo Tocantins, que tenham um encontro que, tenho
certeza absoluta, será bastante produtivo, porque irão
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discutir os temas que dizem respeito às necessidades
de todos esses Municípios dessa região querida do
meu Estado do Pará.
Mas o meu pronunciamento de hoje, Senador
Suplicy, faz referência a uma leitura que fiz de uma
reportagem publicada no portal da Agência Brasil,
da Empresa Brasileira de Comunicação, no dia 13 de
abril, último sábado, intitulada “Portos da Região Norte e investimento são saída para escoar a produção”.
Diz a matéria da Agência Brasil:
“A solução para o problema do escoamento da
produção agrícola brasileira passa pela transferência do embarque dos portos de Paranaguá
e Santos, na Região Sudeste, para terminais
da Região Norte. Especialistas ouvidos pela
Agência Brasil destacam que os portos de
Santarém e São Luís...
Aqui, abro um parêntese para dizer que tenho
certeza que esqueceram o Porto de Vila do Conde,
em Barcarena, e, mais à frente, no futuro mais distante, o Porto de Espadarte, em Curuçá. Faria, pois, essa
inclusão no texto dessas observações.
Continua a matéria:
“(...) os portos de Santarém e São Luís são
mais próximos geograficamente do Centro-Oeste, principal produtor de commodities,
como soja e milho, e que sua utilização ajudaria a desafogar a sobrecarga nos outros dois
terminais. Mas para viabilizar o embarque pelo
Norte, é preciso concluir obras como a da BR163 e da Ferrovia Norte-Sul, que marcham em
ritmo lento. Além disso, como o volume produzido tende a aumentar e há uma defasagem
histórica, o País terá que elevar drasticamente
os investimentos em infraestrutura para atender
às necessidades de escoamento de cargas”.
O texto da Agência Brasil que li trata de um tema
abordado, de forma similar, pelos Senadores da oposição e também, de forma recorrente, por nós, parlamentares da bancada do Pará. A matéria diz que, de
acordo com Carlos Eduardo Tavares, superintendente
de Logística Operacional da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), o Governo tem que concentrar
obras, dar prioridade à BR-163 e à Ferrovia Norte-Sul.
Diz o técnico que o Governo deve: “se der, concluir em
dois anos”.
Aqui faço outro breve parêntese. A conclusão
das obras da BR-163 são, ano após ano, prometidas
para o final do próximo semestre. Agora, segundo o
General Jorge Fraxe, Diretor-Geral do Dnit, elas serão
entregues até o final do primeiro semestre de 2014.
Para lideranças, prefeitos e a população do Oeste do
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Pará, que tanto aguarda essa obra, as palavras não
merecem assim tanto crédito, não pelo trabalho do
General Fraxe, no qual estamos confiando, mas principalmente pelas repetidas promessas não cumpridas.
Além disso, a previsão de conclusão das obras
da Ferrovia Norte-Sul no Pará, no trecho de 477km
entre Açailândia, no Maranhão, e Vila do Conde, em
Barcarena, no Pará, é de quatro anos. O dobro do recomendável pela própria Conab, que é uma entidade
do Governo Federal.
Já relatei desta tribuna as reuniões participativas promovidas pela Agência Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT), em Belém e em Brasília. Nessas
reuniões, foi apresentado o projeto que vai direcionar
as empresas interessadas em participar da licitação
por meio de uma subconcessão da Valec, que tem a
concessão dessa ferrovia, mas vai, através de uma
licitação, colocar a possibilidade, como já o fez em
outros trechos da Norte-Sul, de uma subconcessão.
Com isso, a expectativa é que, ainda no começo do
segundo semestre, tenhamos o início efetivo da construção da ferrovia.
Portanto, a previsão é que tenhamos a ferrovia
pronta não para daqui dois anos apenas, como seria
o desejável, mas para daqui pelo menos quatro anos
e meio ou cinco anos.
Aliás, justamente a lentidão das obras da Norte-Sul foi tema de reportagem de capa do jornal Valor
Econômico, desta segunda-feira, dia 15, intitulada “Aos
26 anos, Norte-Sul continua fora do trilho”.
Diz a matéria:
“Há luz no fim do túnel da Ferrovia Norte-Sul.
Só não há trem, trilhos ou dormentes. Depois
de 26 anos em obras, o principal projeto ferroviário do País ainda é uma caricatura do que
deveria ser. Estudos deficientes, corrupção,
burocracia e falta de planejamento minaram o
empreendimento. Um flagrante dessa situação
pode ser visto nos 855km de malha que ligam
Palmas, no Tocantins, à Anápolis, em Goiás.
Prometia-se a conclusão do trecho até outubro
de 2010. Até hoje, nenhum trem passou por ali”.
Isso é o que diz a matéria do jornal Valor Econômico.
A reportagem faz um raio x do trecho de 855km
que liga a cidade de Palmas, no Tocantins, à Anápolis,
em Goiás, que teve suas obras retomadas em 2007.
Lula sacou quase R$4,2 bilhões dos cofres públicos e depositou na estatal Valec, que prometia entregar
todo o traçado até outubro de 2010. Até hoje – repito
–, nenhum trem passou pelo trecho.
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A matéria apresenta um relato dos inúmeros problemas pelos quais a Norte-Sul passou e ainda passa.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
o problema da logística no Brasil é urgente, Senador
Suplicy, mas não é recente. É tema de vários pronunciamentos e cobranças do setor produtivo, da CNI, da
oposição; enfim, de quem se preocupa de verdade
com o Brasil e não apenas com um projeto partidário
de poder.
A bomba-relógio da falta de investimentos em
logística chegou ao seu limite. Não está prestes a estourar; infelizmente, já estourou.
Segundo Glauber Silveira, Presidente da Aprosoja Brasil, também ouvido pela reportagem, enquanto
não há melhora, os produtores contabilizam prejuízo.
Silveira informa que cerca de 80% da safra atual de
soja já foi colhida e que o embarque enfrenta demora
e dificuldades: “Enquanto o normal em qualquer porto seria um dia de espera, no Brasil, está levando até
cinco dias”.
Outro dado importante que a reportagem nos
fornece é quanto à absoluta falta de investimento em
infraestrutura pelo Governo Federal. Maurício Lima,
Diretor de Capacitação do Instituto ILOS – empresa
de estudos e consultoria em logística –, ressalta que,
ao longo de décadas, o investimento em transporte e
diversificação de modais não ultrapassou R$1 bilhão
ou R$ 2bilhões.
Para correr atrás do prejuízo, na avaliação do
especialista, seria preciso destinar...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...
cerca de 2% do Produto Interno Bruto por ano, o que
equivale a R$80 bilhões. O número, no entanto, não é
realista no contexto das contas do Brasil.
Diz o Dr. Maurício Lima:
“Se tudo der certo, não dá para disponibilizar
mais do que R$30 bilhões. Nos seus melhores anos, o investimento do PAC ficou entre
R$9 bilhões e R$11bilhões. É muito melhor
do que já existiu, mas aquém do que a gente
tem necessidade”.
É aquela velha história de que uma corrente é
tão forte quanto seu elo mais fraco. E, infelizmente, o
desenvolvimento do Brasil tem inúmeros elos fracos:
a logística ineficiente é apenas um deles. O setor produtivo dá inúmeras lições, mas a falta de seriedade na
gestão pública, deste Governo, impede saltos maiores
da nossa economia e do nosso desenvolvimento social.
Para finalizar, Sr. Presidente, cito alguns dos
empreendimentos já vistos como fundamentais pelo
setor produtivo brasileiro no meu Estado, o Estado
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do Pará: a Hidrovia do Tocantins, que esperamos há
quatro anos, Senador Mozarildo, desde 2010. Antes
disso, já denunciava desta tribuna a necessidade não
só de concluir as eclusas, como fazer o derrocamento. Esse derrocamento foi incluído no PAC, foi licitado,
foi anulada a licitação, foi retirada do PAC, e, até hoje,
não há, por parte do Governo Federal, nenhuma atitude concreta no sentido de ser ele retomado. É uma
obra importante para o Pará, é verdade, mas é mais
importante para o nosso País, para o Brasil. Essa é
uma das obras a que me refiro.
Ainda mais: o Porto de Marabá, o Porto de Espadarte, o Porto de Miritituba...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
... a Ferrovia Norte-Sul, no trecho de Açailândia, no
Maranhão, até Porto de Vila do Conde, em Barcarena, Senador Clésio, no Estado do Pará. Essas obras
todas dizem respeito ao assunto que eu trago aqui,
que foi matéria de notícia da Agência Brasil e do Valor Econômico.
O Brasil inteiro assiste, Senadores, Presidente
Suplicy, à dificuldade que estamos tendo de exportar
a nossa produção agrícola, os nossos grãos, com o
esgotamento de acesso aos portos do Sudeste brasileiro: Paranaguá e Santos.
Então, não há lógica! Até a saída, pelo Norte, para
os centros consumidores das Américas e da Europa
é muito mais óbvia, dada a proximidade. Então, nós
temos a lógica a favor e trabalhamos contra a lógica,
levando, Senador Clésio, V. Exª que tão bem preside...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...
a Confederação Nacional de Transportes, a ter esse
caos nas rodovias brasileiras, por superexposição na
questão rodoviária.
Então, queremos defender aqui e parabenizar
a mídia...
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) –
Pode me conceder um aparte, Senador?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois não, Senador Clésio. Se o Presidente permitir...
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) – Se
o Presidente permitir...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Se houver a concordância do Plenário, uma vez
que o Senador Flexa Ribeiro está falando como Líder
da Minoria... Senador Mozarildo, tudo bem? (Pausa.)
Então, eu autorizo. Peço apenas que seja breve,
em função dos demais oradores inscritos.
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) –
Sim. Só complementando, Sr. Presidente, Senador
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Flexa Ribeiro. Essa colocação é de extrema inteligência, porque nós sabemos o quanto se está congestionando o fluxo para todo o Sul e Sudeste; as rodovias
estão impraticáveis. Além disso, seria uma alternativa,
também, de ativação de outros tipos de modais. No
momento que sair pelo Norte, pode-se utilizar para o
próprio País o sistema de cabotagem, que está extremamente subutilizado, para transportar os produtos
para o próprio País, além de criar essa alternativa de
navegação muito mais próxima. Essa é uma questão
do Brasil e precisa ser repensada: a visão sistêmica
do transporte e logística. Então, quando V. Exª faz essa
colocação, nós temos de entender que esse é o caminho natural, e é preciso que o País volte a pensar
o transporte, a logística, a economia, a produção e a
circulação das pessoas de uma forma mais segura,
mais eficiente, mais simples e com mais razão de ser
a esse sistema tão importante para o País.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª tem toda razão Senador Clésio, que, pela competência, conhece o setor rodoviário do nosso País,
mas conhece o Brasil como um todo. Os modais de
transporte eles não são concorrentes, eles se complementam. Então o rodoviário complementa o ferroviário,
o ferroviário complementa o marítimo e o hidroviário.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
não falei aqui Senador Suplicy, da necessidade... E eu
espero que a Presidenta Dilma, eu tenho ouvido falar já
alguns anos do PAC das hidrovias... Nós estamos aguardando isso no Brasil, não é só na região Amazônica,
Senador Mozarildo. É para o Brasil colocar o sistema
hidroviário como uma alternativa de transporte, que aí
nós vamos ter várias hidrovias que estão subaproveitadas – que é o caso do derrocamento do Pedral do
Lourenço, na hidrovia do Tocantins –, para que a gente possa estender e beneficiar o País, o nosso Brasil,
tornando competitivos os nossos produtos. Porque eles
são competitivos até a porta da fazenda, vamos dizer
assim, mas daí adiante eles perdem competitividade.
Nós estamos assistindo, Senador Suplicy – e aí
o Brasil todo está atento e preocupado – com ao retorno da inflação.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agora mesmo o Banco Central aumentou em 0,25%
a taxa de juros, numa tentativa de ter a contenção inflacionária. Mas acontece que numa hora ele libera o
crédito, na outra hora diminui os juros, na outra hora
aumenta os juros. Essas soluções pontuais já se esgotaram. É preciso que o Governo tenha uma visão
de país e faça aquilo que tem que ser feito: as refor-
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mas que estão paralisadas há 10 anos. Há 10 anos
elas foram feitas no governo de Fernando Henrique
Cardoso, paralisadas pelo governo Lula e continuam
paralisadas pelo governo Dilma. O Brasil precisa é que
as reformas sejam retomadas, porque as ações pontuais podem resolver no momento, mas não resolvem
no momento seguinte.
Então, para terminar, Sr. Presidente, eu quero parabenizar, como disse, a reportagem tanto da
Agência Brasil...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...
quanto do Jornal Valor Econômico, que trazem à discussão esse assunto.
Senador Clésio, agora mesmo nós estamos com
um problema de levar milho para o Nordeste com a
seca, para que não percam os seus rebanhos. E esse
milho, que existe em abundância no Centro-Oeste
brasileiro, não acessa o Nordeste, porque não tem
chegar até lá. E o Brasil vai ter que importar milho do
exterior, porque não tem como chegar, por falta de logística, ao Nordeste.
A essas ações que, lamentavelmente, assistimos
a cada, com esse Governo do PT que aí está instalado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Senador Mozarildo, pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Queria pedir a V. Exa minha inscrição para uma
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exa está inscrito, Senador Mozarildo.
Agradeço se puder fazer a gentileza de presidir
a sessão, uma vez que agora eu sou o próximo orador
inscrito, porque o Senador Wellington Dias, que cedeu
sua vez algumas vezes, havia cedido para mim o direito de ser orador.
Então, depois do Senador Mozarildo Cavalcanti, se o Senador Clésio quiser usar da palavra, certamente... Senador Clésio não está inscrito. Muito bem,
obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com a palavra o Senador Eduardo
Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Prezado Senador Presidente desta sessão, Mozarildo
Cavalcanti, eu vou fazer uma reflexão sobre a crise da
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citricultura e a terceirização da mão de obra, um tema
que preocupa muito todos os paulistas, sobretudo os
envolvidos com a citricultura. É um tema que tenho
acompanhado há anos.
Infelizmente, ao longo das últimas décadas, esse
segmento vem passando por um intenso processo de
concentração econômica, que tem penalizado os pequenos e médios produtores de laranja em São Paulo
e em outros Estados da Federação. No interior paulista, lavouras foram derrubadas, e a laranja deu lugar
às culturas de milho, cana, tomate, café e outras. Segundo informações do Presidente da Federação das
Associações Rurais do Estado de São Paulo (Faesp),
Fábio de Salles Meirelles, publicadas no jornal O Estado de S. Paulo em 15 de abril último – abrindo aspas:
A safra de 2012/2013 foi a pior da história da
citricultura, dada a dificuldade de comercialização, devida à ausência de compradores e/
ou baixos preços, que resultou na perda de
quase 80 milhões de caixas e de receita de
aproximadamente R$850 milhões, além da
exclusão de cerca de 2 mil citricultores e de
milhares de trabalhadores rurais da atividade.”
– fecha aspas.
Além disso, continua Fábio Meirelles, o IBGE estimou números alarmantes para a citricultura, pois a
área a ser colhida nessa safra terá redução de 13,8%,
em nível Brasil, e de 21%, no Estado de São Paulo,
o que equivale a uma diminuição de 115 mil hectares
de área plantada para essa cultura.
Esse quadro, segundo a Associação Nacional dos
Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), é resultado
dos altos estoques de suco das empresas processadoras de laranja, agregado à queda do consumo mundial.
No entanto, apesar do fraco desempenho desse setor,
segundo as informações sistematizadas pelo O Estado
de S. Paulo e divulgadas pelo Presidente da Faesp,
o Brasil é o maior produtor e exportador de suco de
laranja, respondendo por 80% do comércio mundial,
sendo que a produção brasileira da fruta está concentrada no Estado de São Paulo e 85% dela destinam-se
ao processamento de suco.
A citricultura paulista representa uma valorosa
cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, seja pelas exportações de US$2,2 bilhões, pela renda agrícola agregada de US$4,5 bilhões, seja pelo número
de citricultores, trabalhadores rurais e prestadores de
serviço na atividade, estimados em 300 mil pessoas.
Nesse quadro de intensificação da concentração
vertical e horizontal da produção do suco de laranja,
a recente decisão da Vara da Justiça do Trabalho da
cidade de Matão, no Estado de São Paulo, a partir de
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uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho, acirrou o conflito entre a indústria e os produtores
de laranja.
A Justiça condenou as quatro maiores fabricantes
de suco de laranja do País – a Sucocítrico Cutrale, a
Louis Dreyfus Commodities Agroindustrial, a Citrovita
Agroindustrial e a Fischer – a pagarem uma indenização
de aproximadamente R$400 milhões, por danos morais
coletivos devido à terceirização de trabalhadores rurais.
A decisão do Juiz Renato da Fonseca Janon, da
Vara do Trabalho de Matão, divulgada em 25 de março
último, determina o pagamento da multa e o fim da terceirização nas atividades de plantio, cultivo e colheita
de laranjas das empresas, em terras próprias ou de
terceiros, localizadas no território nacional, com produção agrícola utilizada em suas indústrias.
As fabricantes podem recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Se a decisão for mantida
após julgamento na última instância, as empresas terão
prazo de 180 dias para cumpri-la, sob multa diária de
R$1 milhão em caso de descumprimento.
O tema e a decisão são polêmicos e a indústria
teve o apoio da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA. O que ensejou a Presidente da CNA a publicar um artigo, no jornal Folha
de S. Paulo, em 06 de abril último, denominado “Na
contramão da modernidade”.
Diz a Senadora Kátia Abreu – abrindo aspas:
O mundo moderno das relações empresariais
e trabalhistas caminha rumo à flexibilização, à
agilidade e à redução de custos. [...]
As novas redes de produção estão baseadas
em crescente especialização, em que cada
elemento ou elo oferece sua vantagem competitiva, de forma que todos saiam ganhando.
A recente decisão da Justiça do Trabalho de
Matão (SP), a partir de uma ação proposta
pelo Ministério Público do Trabalho, vai na
contramão dessa tendência.
Ela condenou as maiores indústrias de suco
de laranja do País (Cutrale, Citrosuco e Louis
Dreyfus Commodities) a pagar indenização de
R$400 milhões por dano moral coletivo que
teria sido causado – e esse é o problema –
pela terceirização indevida de trabalhadores
no plantio e colheita de laranja.
Ora, o plantio e a colheita, assim como o transporte de frutos ou de grãos, são atividades por
si mesmas, que seguem regras próprias e nada
têm a ver com uma suposta terceirização de
mão de obra indevida. [Na opinião da Senadora Kátia Abreu, que, um pouco mais adiante,
prossegue da seguinte forma.] [...]
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A análise formulada pela Senadora Katia Abreu
requer uma reflexão mais profunda do que é
por ela exteriorizada, pois não se circunscreve
aos critérios para a definição acerca da legalidade ou ilegalidade da terceirização (decisão,
aliás, adstrita aos órgãos competentes como
o Ministério Público do Trabalho e a Justiça
Trabalhista), mas finca raízes em uma gama
de medidas adotadas pela indústria para engrossar as linhas do cartel que costuraram há
anos e que, por via oblíqua, atingiu em cheio
os produtores e os trabalhadores do setor.
Explica-se: [diz o Sr. Flávio Viegas] As indústrias de suco de laranja historicamente fizeram
a colheita da laranja.
As indústrias [de suco de laranja], que vinham
sendo julgados no CADE por formação de
cartel, assinaram em outubro de 1994 um
TCC – Termo de Compromisso de Cessação,
comprometendo-se a interromper as práticas
que vinham adotando, suspendendo com isso
o processo.
Em maio de 1995, no entanto, as esmagadoras
assinaram entre si um contrato...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– cuja essência evidencia o cartel e, em retaliação aos produtores, transferiram a colheita
e o frete da laranja para os citricultores, sem
nenhuma compensação.
Isto provocou enormes transformações no setor, pois os produtores passaram a arcar com
os custos diretos e indiretos da colheita, além
de fretes e riscos das operações.
A consequência da incapacidade econômica,
técnica e gerencial dos produtores em manter
o mesmo nível de atendimento aos colhedores
e transportadores ensejou enorme precarização nas condições dos trabalhadores, com
descomunal impacto econômico e social, circunstância agravada pela criação, por parte das
indústrias, de falsas cooperativas de trabalho
as Coopergatos, imediatamente censuradas e
proibidas pela Justiça do Trabalho.
A Presidente da Confederação Nacional da
Agricultura, cujo olhar se concentrou apenas
nos interesses das grandes indústrias, não se
atentou às especificidades da questão, abandonando aquilo que realmente importa para
a análise escorreita e imparcial do debate: a
degradação da mão de obra e dos transportes é um desdobramento direto da gana das
indústrias (e seu cartel) em espoliar os produtores (que, a partir de 1995, passaram a ter
que entregar a fruta nas fábricas pelo preço
da fruta na árvore) e mais recentemente os
trabalhadores.
No caso da citricultura, como na cana, a colheita é parte indissociável do processo produtivo,
pois o produto não é estocável, e o processo
de colheita é controlado, dia a dia, hora a hora,
pelas processadoras. Em decorrência disso,
são frequentes as paralisações das colheitas,
em função de paradas de fábrica, mudança de
qualidade de fruta, evolução da maturação,
entre outras causas.
Além disto, o crescimento da produção dos
pomares próprios das indústrias criou outros
enormes problemas.
O citricultor, além de não saber quando e como
será feita a colheita, de ter escala de produção
muito menor, de não ter condições de gerenciar o seu processo, concorre com a indústria
em evidente desvantagem na contratação dos
serviços de colheita e frete.

(Soa a campainha.)

(Soa a campainha.)

Não há mais sentido, nas redes de produção
modernas, em separar como realidades distintas atividades-meio de atividades-fim. Elas se
entrelaçam de uma forma indissociável, pois,
segundo a perspectiva, fim se torna meio, e
meio, fim. [...]
Se um empreendedor rural opta pela produção
e pela colheita de um determinado produto,
trata-se de algo que se origina de uma escolha sua, sendo dela responsável, inclusive do
ponto de vista trabalhista.
O que é inaceitável é que tal empreendedor
venha a ser considerado, pela Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, como
um mero intermediário, um eventual ludibriador
da legislação trabalhista ou, até mesmo, um
trabalhador assalariado velado. A livre escolha
é um princípio da moderna sociedade.
Fecha aspas para a Senadora Kátia Abreu.
Contrapondo-se a esses argumentos e defendendo os interesses dos pequenos agricultores, o
presidente da Associtrus – Associação Brasileira de
Citricultores, Dr, Flávio Viegas, enviou-me a seguinte
mensagem eletrônica, em 14 de abril:
Abro aspas aqui para o Sr. Flávio Viegas:
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
E continuo:
A consequência é que os melhores colhedores e transportadores são contratados pela
indústria, restando aos produtores equipes
menos produtivas e que têm sua produtividade
ainda mais comprometida pelas filas na porta
das fábricas.
Queremos enfatizar que nossa posição só é
contrária à terceirização nos casos de estreita vinculação entre a colheita e as operações
subsequentes. Para os produtos que permitem
estocagem relativamente prolongada, a terceirização pode ser uma alternativa viável e até
recomendável, o que não ocorre com a laranja.
O retorno da assunção dos custos despendidos com a colheita e o frete para as indústrias
é uma reivindicação antiga dos produtores e
trabalhadores, principalmente em se considerando que é iterativo o entendimento na Justiça
do Trabalho segundo o qual “a colheita é parte
do processo produtivo, portanto não pode ser
terceirizada” [fecha aspas o Sr. Flávio Viegas].
Com essa mensagem, o presidente da Associtrus
solicitou-me que, novamente, apresente a esta Casa
a situação do mercado de trabalho da citricultura ...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... e requeira aos Ministros da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Antônio Eustáquio Andrade Ferreira,
da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e da Fazenda, Guido Mantega, a adoção de medidas e providências necessárias para que seja regulamentado o
retorno da assunção dos custos despendidos com a
colheita e o frete pela indústria, pois em tal fato está a
origem do problema, e sua regulamentação certamente ensejará a resolução da situação de precarização
em que se encontram pequenos e médios produtores
e os trabalhadores da citricultura.
Assim, Sr. Presidente, concluo, solicitando a atenção dos Ministros da Agricultura, da Fazenda e da Justiça com respeito aos apelos que os citricultores de laranja fazem, tendo em conta esse processo, mais uma
vez, de concentração nas mãos das quatro grandes
indústrias de suco de laranja. Com todo o respeito para
com os seus responsáveis, avalio que é importante se
chegar a um sistema de maior equidade no interesse
de todos os trabalhadores e citricultores.
Muito obrigado, Presidente, Senador Mozarildo
Cavalcanti, por sua atenção.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senador Suplicy, solicito a V. Exª que presida, já que vou falar para uma comunicação inadiável.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Romero Jucá, o Senador Mozarildo
Cavalcanti pede para fazer uma última comunicação
inadiável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sem problema, Sr. Presidente. Nós aguardamos o Senador Mozarildo e, depois, iniciaremos a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em seguida, faremos a votação, entrando
na Ordem do Dia.
Senador Mozarildo Cavalcanti, para uma comunicação inadiável. Já aviso a todos os Senadores que
haverá a Ordem do Dia em seguida à sua palavra.
Tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Presidente.
Quero cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras e fazer realmente aqui
uma comunicação que considero inadiável.
Senador Aloysio, desde a promulgação da nossa
Constituição, os Regimentos, tanto da Câmara quanto do Senado, no meu entender, estão ultrapassados,
defasados.
Existem casos de projetos que ficam na Câmara por 10 anos, 12 anos. Aqui, no Senado, somos um
pouco mais céleres, mas, mesmo assim, numa forma
abarrotada, várias Comissões se reúnem no mesmo
dia. No entanto, existem fórmulas que podem melhorar
esse processo, e eu queria aqui até fazer um apelo ao
Senador Lobão Filho, que é o Relator do projeto de resolução de minha autoria. Estou solicitando, inclusive
à Comissão de Constituição e Justiça, que seja dada
urgência a um projeto de resolução que apresentei
em 2011, para que nós possamos fazer no Senado,
em semanas alternadas, as reuniões. Haveria uma
semana só de comissões, de manhã, de tarde e de
noite, se for necessário; e, outra semana, só de deliberação no Senado de manhã, de tarde e de noite,
se for preciso, sem impedimento de que, em havendo urgência, possa ser convocada qualquer das duas
coisas: ou uma comissão ou o Plenário para deliberar
sobre uma matéria urgente, como, por exemplo, uma
medida provisória ou coisa parecida.
O que não pode é ficar como está. Corremos,
numa manhã, por três, quatro comissões, buscando
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ser relator numa comissão, ser autor de um projeto
em outra comissão, discutir outro projeto de interesse
da coletividade numa terceira comissão. Enfim, é um
pingue-pongue terrível.
Eu acho que chegou a hora de nós, realmente,
aproveitarmos este momento, em que se está discutindo a reforma do Regimento do Senado Federal, e
começarmos a mudar. E esperamos que a Câmara
também vá nesse embalo e melhore.
Cito um exemplo. Eu apresentei um projeto, que
autoriza a criação de um colégio militar em Roraima,
com uma emenda do Senador Tião Viana, atual Governador do Acre, que além de ser o Relator, também
previu autorização para criar um colégio no Acre.
Pois bem, esse projeto está na Câmara desde
2004. É um absurdo pensar que nós vamos chegar a
quase uma década sem que esse projeto seja votado,
apesar dos constantes esforços das lideranças, etc.
Então, eu queria registrar hoje, aqui, que vou
começar a colher a assinatura dos membros da Comissão de Constituição e Justiça para que o projeto
possa ser incluído em regime urgência e remetido ao
Plenário, para que nós possamos deliberar sobre ele,
já que faz dois anos que foi apresentado. Nós vemos,
na prática, que essa sistemática tem que ser realmente sintonizada com as necessidades e os reclamos da
sociedade no momento. É triste quando vemos na televisão, ouvimos ou lemos na imprensa que o projeto
tal está há tantos anos, há uma década, às vezes, no
Congresso Nacional. E, quando se fala em Congresso
Nacional, aí se incluem Senado e Câmara.
Portanto, Sr. Presidente, para não tomar mais o
tempo que me é destinado, quero aqui deixar registrado que vou começar hoje a coletar a assinatura dos
membros da CCJ para que esse projeto de resolução,
que trata do reordenamento do funcionamento das
comissões e do plenário, possa ser resolvido o mais
rápido possível.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Tem a palavra, pela ordem, o Senador Aloysio
Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, antes de entrarmos na Ordem do Dia, ainda
no período do Expediente, nós temos o Requerimento
nº 315, de minha autoria, cujo objeto é a denúncia que
surgiu no jornal O Globo a respeito de uma empresa
que estaria cometendo atos ilícitos num programa dos
mais meritórios do Governo.
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Quando apresentei o requerimento, o Líder do
Governo presente aqui – o Senador Mozarildo presidia a sessão – concordou com o requerimento, porque
achou que realmente era interesse geral que o Tribunal de Contas fizesse uma auditoria sobre esse caso.
Então, eu pediria que fosse votado esse requerimento, para que nós pudéssemos acionar, efetivamente, o Tribunal de Contas. É algo que diz respeito ao
conjunto da Casa.O requerimento já foi lido, já foi lido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento já foi lido. Peço à Secretaria
da Mesa que me traga aqui o requerimento para que,
então, havendo entendimento, possamos colocá-lo em
votação após a Ordem do Dia.
O Presidente Renan Calheiros está vindo para
presidir a Ordem do Dia.
Pergunto ao Senador Romero Jucá se quer fazer uma reflexão enquanto o Presidente chega para
presidir a sessão.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Pois não, Sr. Presidente, eu gostaria de usar da palavra.
Eu queria pedir a palavra, pela Liderança do
PMDB, logo após a Ordem do Dia – gostaria que isso
fosse registrado –, mas posso falar agora, posso fazer
um breve registro agora exatamente sobre o projeto
de lei, de que sou Relator, do Ministro Francisco Dornelles, do Senador Francisco Dornelles, um grande
homem público.
O Senador Francisco Dornelles apresentou um
projeto para que os dirigentes da Receita Federal do
Brasil, os titulares, os diretores-gerais da Receita Federal do Brasil sejam auditores fiscais, sejam funcionários de carreira, e eu apresentei parecer favorável.
Nós estamos aprovando essa matéria, Sr. Presidente, exatamente porque entendemos que têm todas
as condições os auditores da Receita Federal do Brasil
de exercerem na plenitude o comando dessa instituição, até porque é uma instituição de excelência, uma
instituição de qualidade, que tem excelentes quadros,
e hoje é comandada, inclusive, pelo Dr. Barreto, que é
um servidor de carreira. Anteriormente foi comandada
por outros servidores de carreira, como o Dr. Rachid,
enfim, servidores exemplares, que realizaram um grande trabalho.
Então, nós demos parecer favorável ao projeto
do Senador Dornelles, que virá ao plenário.
Sem dúvida alguma, vamos recomendar a votação, porque haverá a valorização e o fortalecimento dos
auditores fiscais do Brasil com esse dispositivo, que já
é na prática utilizado, mas que precisa se transformar
em lei, para que, no futuro, não haja efetivamente um
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retrocesso na nomeação de alguém que não seja auditor de carreira.
Era esse o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado, Senador Romero Jucá.
Tem a palavra, pela ordem, a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Senador, eu gostaria de
aproveitar o momento, antes de iniciar a Ordem do Dia,
para fazer um registro muito rápido.
Realizamos hoje, pela manhã, uma audiência
pública altamente positiva sobre a questão indígena,
e que V. Exª, Sr. Presidente, inclusive apoiou e ajudou
bastante para que se realizasse.
Digo que foi uma audiência pública com uma representação muito forte, marcante, de diversos povos
indígenas, de várias etnias, em que democraticamente
discutimos a situação dos povos indígenas, as matérias que estão tramitando aqui no Congresso Nacional e quais as reivindicações que os povos indígenas
têm para fazer nesta Casa de leis e na Câmara dos
Deputados.
Posteriormente farei um pronunciamento sobre
isso em outra oportunidade, mas gostaria de fazer
esse registro.
E, mais do que isso, Sr. Presidente, tivemos a
alegria de receber, durante os trabalhos da audiência
pública, uma representação de Deputados Federais,
que trouxe uma informação importante de que foi criada,
por determinação do Presidente da Câmara Federal,
o Deputado Henrique Alves, uma comissão paritária
formada por diversos partidos políticos, juntamente
com uma representação indígena, que manterá o diálogo daqui para frente para discutir as questões que
ainda estão pendentes e que tramitam nesta Casa,
como algumas PECs, alguns projetos de lei. Enfim, é
uma comissão que terá o papel de manter o diálogo
entre o Congresso Nacional, o Governo Federal, o Poder Judiciário, as comunidades e os povos indígenas.
Então, Sr. Presidente, quero fazer este registro e
manifestar a minha alegria por ter conseguido conduzir
esta audiência pública no dia de hoje.
Digo que a Comissão de Direitos Humanos do
Senado particularmente passa a ser a Comissão de
Direitos Humanos do Congresso Nacional, um espaço democrático onde os Parlamentares, Deputados
Federais e Senadores, terão oportunidade de fazer o
debate, aqui, de forma bastante democrática.
Era isso, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência,
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que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, com
a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, está incluído na nossa pauta do Período do
Expediente o Requerimento nº 315, de minha autoria,
que apresentei nesta semana – o Senador Mozarildo
até presidia a sessão, naquele momento –, em que peço
um auditoria do Tribunal de Contas da União sobre um
episódio ruim ocorrido no âmbito do programa Minha
Casa Minha Vida. Houve uma denúncia grave que foi
feita por aquele jornal e, na sessão, estava presente,
inclusive, o Líder Pimentel, que concordou plenamente
com o teor do Requerimento. Eu pediria a V. Exª que
submetesse à deliberação do Plenário, se não houver
oposição, esse Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Levaremos em consideração o encaminhamento de V. Exª e submeteremos o Requerimento
à votação do plenário.
Antes, portanto, da Ordem do Dia, vamos colocar em votação o Requerimento a que se referiu o
Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Requerimento nº
315, de 2013)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Existe acordo, Sr. Presidente, em votar o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Senadoras e os Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Consulto os Srs. Líderes partidários com relação
à existência de entendimento, na Casa, para que possamos votar essa matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, há um acordo dos Líderes, o que pode ser
confirmado pelo Senador Aloysio, no sentido de votarmos o item 1, a Medida Provisória 589, que trata da
repactuação da dívida dos Municípios e Estados com
a Previdência, que vence no início da próxima semana. Portanto, houve um entendimento no sentido de
votarmos essa matéria hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, há entendimento, efetivamente. Gostaria de, quando houver oportunidade,
fazer algumas observações sobre a tramitação desta
MP, porque essas observações, no meu entender, dizem respeito a problemas mais gerais de tramitação
de MPs.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente, consulto o Líder Jucá: O entendimento
ficou restrito apenas à Medida Provisória?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há um Projeto de Resolução, que pode
ser votado por acordo, aprovado pela Mesa do Senado Federal, no sentido de que fizéssemos a doação,
ao Governo do Distrito Federal, dos equipamentos do
Serviço Médico do Senado.
É o apelo que faço para, prioritariamente, nós o
incluirmos na pauta.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Não há nenhum problema, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Votaremos também, Sr. Presidente, com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ordem do Dia.
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 589, de 2012)
Na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 4, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos com
a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991,
9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828,
de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de
julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001,
12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de
25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 -Código de Processo Civil, 6.404, de
15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997;
e revoga dispositivo da Lei nº 12.703, de 7 de
agosto de 2012 (proveniente da Medida Provisória nº 589, de 2012).
Parecer sob nº 8, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB/RR) e
Relator Revisor: Deputado João Magalhães
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(PMDB/MG), favorável, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 4, de 2013, que oferece.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram
apresentadas à Medida Provisória 98 emendas.
A matéria foi aprovada, na Câmara dos Deputados, no dia 10 de abril, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 4, de 2013, apresentado pela Comissão
Mista, com a aprovação da Emenda nº 30 destacada e
a supressão da expressão “no prazo de até 48 horas”,
do §2º do art. 8º, e da expressão “ao representante
legal da entidade legal sem fins lucrativos”, do §7º do
art. 17, destacadas do Projeto de Lei de Conversão,
na forma do texto encaminhado ao Senado Federal.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por
igual período por ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e se esgotará – isso já foi dito aqui
pelo Senador Romero Jucá – em 23 de abril. Portanto,
na próxima semana.
O Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2013, foi
lido no Senado no dia 16 de abril.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória.
Concedo a palavra ao Relator da matéria, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Parecer é pela constitucionalidade e, no mérito, pela
aprovação. É uma medida provisória muito importante,
que ajuda Estados e Municípios a resolverem os seus
problemas com a Previdência Social. Nós ampliamos
a negociação também e o parcelamento para o Pasep.
Há outros dispositivos.
Eu pedi a palavra pela Liderança do PMDB, logo
após a Ordem do Dia, para falar demoradamente sobre
esta Medida Provisória e seus impactos. Mas o parecer é favorável pela constitucionalidade e, no mérito,
pela aprovação, na forma como veio da Câmara dos
Deputados, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Senadoras e os Senadores que
aprovam os pressupostos constitucionais permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Com a palavra V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, concordo plenamente com o Senador Romero Jucá. A
Medida Provisória 589 é meritória. O Senador Clésio
Andrade tinha até uma reunião com prefeitos, já saiu
rapidamente daqui do plenário para dar a boa notícia
de que nós estamos prestes a concluir a votação do
projeto de conversão, que teve como Relator o Senador Romero Jucá.
Como sempre, o Senador Jucá fez um trabalho
competente e benfeito. A medida é meritória, permite
um desafogo das finanças municipais e estaduais, na
medida em que permite o parcelamento das dívidas
dos Estados e Municípios, dívidas junto à União relativas ao PIS/Pasep.
Mas, Sr. Presidente, o problema não está no mérito desta Medida Provisória e nem dos acréscimos
que foram feitos a ela e que permitiram que chegasse
hoje a proposição sobre esta forma, para que nós deliberemos. É a maneira como as coisas são feitas em
matéria de medida provisória e que está nos levando
já a um ponto de estrangulamento das atividades legislativas e, mais ainda – tema abordado até pelo nobre
Mozarildo Cavalcanti –, à irracionalidade completa, de
tal maneira que não se sabe mais o que se está votando, e muito menos o cidadão, a quem se destina a
lei, sabe exatamente do que trata aquela lei publicada
no Diário Oficial.
Essa Medida Provisória caducou aqui no Congresso, na sua primeira edição. A íntegra da 574 foi
adicionada à 578, mas essa parte foi integralmente
vetada pela Presidente e, agora, ela volta.
A banalização do instrumento da medida provisória chegou a um ponto hoje que nós temos mais de
vinte comissões mistas reunidas. E as pessoas falam:
E a 578? E a 798? E a 349?
Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, a não ser alguns iniciados, que têm um poder
quase que absoluto para trabalhar os textos que aqui
chegam por iniciativa da Presidente da República,
sob forma de medida provisória, e que, no exercício
de poderes absolutos de relatores, acabam inserindo
matérias que nada têm a ver com a medida provisória,
inserindo moto-próprio ou acolhendo emendas, apresentadas na Câmara e no Senado, que nada têm a ver
com o objeto inicial da medida provisória.
Ainda bem que nós temos, neste caso, um Relator
do bem, que é o Relator Romero Jucá. Mas, imagine
se tivéssemos um relator do mal.
Há muitos temas misturados aqui. Restrições do
Cadin, por exemplo. Hoje estão suspensas as restrições
do Cadin, de inadimplências para transferências de re-
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cursos aos Estados e Municípios localizados na faixa
de fronteira. Muito bem. Agora, o relator acrescenta...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Não, na verdade é o seguinte: hoje, pela lei, estão
suspensas de inadimplências as transferências... A
ideia da lei eram as transferências sociais...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sim.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –...
de educação e saúde ou faixa de fronteira. Do jeito
que a lei estava, algumas consultorias jurídicas de ministérios estavam entendendo – como dizia “questões
sociais e faixa de fronteira” – que só valeriam essas
questões sociais para a faixa de fronteira. Então nós
estamos clarificando...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –...
a pedido do Governo, tirando o “e” e botando o “ou”,
exatamente para atender os outros Municípios que
não são da faixa de fronteira, porque estavam sendo
prejudicados.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Senador Jucá, V. Exª apenas está confirmando aquilo que eu disse: V. Exª foi um excelente
Relator, é um Relator “do bem”, felizmente, porque
usou desses poderes discricionários que a Relatoria
lhe confere para fazer uma coisa boa. Mas poderia ter
feito uma coisa ruim, e nós não teríamos tempo de
emendá-la. Veja V. Exª o problema.
A radiodifusão, outro tema tratado no Projeto de
Lei de Conversão. O art. 18 “padroniza o volume de
áudio das transmissões de rádio e TV nos espaços
dedicados à propaganda e dá outras providências”.
Perfeito. A redação que V. Exª deu, a norma é meritória, mas não tem a ver com o objeto da Medida Provisória, Senador Jucá. Nem a imaginação mais fértil,
mais criativa, como é a de V. Exª, poderia fazer supor
que isso tem a ver com o tema da Medida Provisória,
assim como agências de viagem, remessas de dinheiro
para o exterior por agências de viagem, nada tem a ver
com o PIS/Pasep dos Estados e Municípios.
A providência é correta? É correta. O Senador
Dornelles já levantou esse tema numa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos.
Portanto, V. Exª tratou bem do tema, mas no lugar errado, em minha opinião. E aí vai. O microcrédito.
Há uma mudança no Código de Processo Civil, que
eu considero duvidosa, do ponto de vista constitucional, porque ela incorre nas vedações da emissão da
medida provisória.
Mas, se o Presidente Renan Calheiros não saísse imediatamente... Presidente Renan, V. Exª tem um
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minuto apenas? Estou me referindo, Presidente Renan, a um problema que já foi enfrentado várias vezes
por nós, aqui no Senado, que é o fato de que medidas
provisórias com determinado objeto são emendadas
pela Câmara, pelo Senado e pelo Relator.
Diz-se que o Relator tem poderes discricionários.
Por quê? Porque as medidas provisórias chegam aqui
já às vésperas de caducar. Esta aqui que estamos examinando vai caducar na terça-feira. Portanto, há um
acordo para votar e salvar aquilo que é bom nela. Mas
o Relator acaba introduzindo temas que nada têm a ver
com a medida provisória. E fez bem, tratou bem desses
temas, mas o melhor lugar para tratá-los não é aqui.
Então, isso reforça a minha ideia, Sr. Presidente,
de que precisamos urgentemente, na linha das questões de ordem reiteradamente apresentadas pelo Senador Alvaro Dias, de um regramento da tramitação
das medidas provisórias na Casa.
V. Exª era o Relator da nº 579. Se alguém se lembra do que significa esse número, é energia elétrica.
V. Exª era o Relator. O Presidente da Comissão era o
Deputado Jilmar Tatto. O Presidente da Comissão, Deputado Jilmar Tatto, diante da avalanche de emendas
que nada tinham a ver com o objeto da proposição,
simplesmente as indeferiu. Com fundamento no art.
4º do §4º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, ele indeferiu liminarmente por versarem
matéria estranha ao conteúdo da medida provisória.
Então, ao elogiar o trabalho do Relator, eu queria
deplorar que temas tão bem tratados por ele venham
ao conhecimento da Casa, à deliberação da Casa, sob
forma de apêndice de uma medida provisória. Lembro a V. Exª, que tem conduzido tão bem os trabalhos
da Casa, que está na hora – e V. Exª já diligenciou
nessa linha e eu estou apenas, talvez, chovendo no
molhado –, para que nós tenhamos efetivamente um
regramento e que esse regramento não é algo que a
oposição reivindica.
Esse regramento não é algo que a oposição reivindica. Sem esse regramento a oposição, a situação,
a coluna do meio, ninguém sabe direito como fazer; os
assessores ficam loucos. E isso introduz um elemento
de anarquia no processo, o que não é bom.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL) – Senador Aloysio, se V. Exª puder me permitir,
eu gostaria ...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro, claro!
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– ... aproveitando o ensejo ...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Com todo o respeito, sei que V. Exª está
providenciando. Já me disse isso.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Exatamente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas uma lembrança.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– A oportunidade talvez seja de nós regrarmos essa
tramitação das medidas provisórias por ocasião da
resposta à questão de ordem que foi ...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Isso! Exatamente!
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– ... formulada pelo Senador Alvaro Dias.
Eu me comprometo a que, na terça-feira, definitivamente, nós vamos fazer isso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Excelência.
Já ganhamos o dia hoje.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, Senador Aloysio, sempre ganha o dia,
com muito trabalho, mas sempre vence o dia.
Eu dou sequência, tendo em vista que o nosso
Presidente Renan teve que sair, à discussão.
Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Como não temos mais nenhum Senador ou Senadora querendo discutir, ponho em votação o projeto
de lei de conversão, que tem preferência regimental,
nos termos do texto aprovado e encaminhado pela
Câmara dos Deputados.
Para encaminhamento...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Para encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Para encaminhamento, o Líder do Governo, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu queria, primeiro, parabenizar o Senador Romero Jucá pelo
relatório apresentado e pelo parecer apresentado a
essa importante Medida Provisória. E queria também
cumprimentar a Comissão pelo trabalho que foi executado, porque, efetivamente, essa MP trata de matérias,
como já foi dito aqui pelo próprio Senador Romero Jucá,
extremamente pertinentes aos Estados, aos Municípios, a questões importantes com relação ao turismo,
com respeito às relações interbancárias no setor imobiliário e demais temas que dizem respeito à questão
tributária, à questão monetária em nosso País; e, ao
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mesmo tempo, faz um grande avanço com relação ao
refinanciamento do INSS para Estados e Municípios.
Portanto, eu quero aqui encaminhar favoravelmente à MP, e parabenizar, mais uma vez, não só o
governo pela ação, mas também parabenizar o relator
pelos avanços alcançados nessa importante medida
provisória, Sr. Presidente.
A recomendação, portanto, é o voto “sim” ao
relatório do nosso eminente Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Gim Argello, para encaminhamento.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para encaminhar.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, dentro da
mesma linha, aproveitando a tela sobre essa medida
provisória, exatamente sobre essa dívida imobiliária que
o nobre Líder do Governo, Senador Eduardo Braga,
comentou, parabenizando também o nosso Relator, o
Senador Romero Jucá, quero dizer que agora a justiça
está sendo feita. Entre outros pontos aqui levantados,
ressalto a questão do turismo, a questão da dívida
do PIS/PASEP que, agora, sim, passou a ser formal
e verdadeira. Agora, se pagar 0,5%, já tem direito à
certidão, até que os órgãos, como a Receita Federal e
a Procuradoria-Geral da Fazenda possam emitir seus
pareceres. Quer dizer, passou a ser uma verdade que
vai destravar todos os Municípios, os Estados e, principalmente, no meu caso, o Distrito Federal. Qualquer
dívida vai poder ser rolada, agora com regras claras.
Gostaria de falar sobre um item que foi colocado, também, nessa medida provisória que acho muito
importante. Hoje, estamos falando muito em portabilidade, em portabilidade de telefones, de números, para
que todos os que estão nos escutando, nos vendo,
possam ter ideia do que seja. A portabilidade, agora,
também pode ser feita, a partir da aprovação dessa
medida provisória, com o financiamento imobiliário.
Então, quem fez a juros mais altos, e hoje, no Brasil,
começamos a viver uma fase em que os juros são reais, não são mais aqueles juros inflacionários, aquelas
loucuras que havia poucos anos atrás, o que acontece? A portabilidade do financiamento imobiliário entre
os bancos. Atualmente só é permitido entre o Banco
do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste,
somente bancos públicos. A partir de hoje, vai poder
existir a portabilidade do financiamento imobiliário com
bancos particulares. Isso é muito importante.
Os mercados do exterior têm bancos que os representam aqui no Brasil, vários bancos. Há os grandes
bancos nacionais, os bancos particulares nacionais,
como o Bradesco, o Itaú, o Unibanco. Agora, os outros
bancos internacionais, médios e grandes, vão se interessar muito em fazer a portabilidade desses créditos
imobiliários, já que os juros lá são muito menores. A
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pessoa tem um financiamento de vinte anos, já pagou
cinco; está achando que os juros que negociou estão
muito caros, faz uma consulta a um desses outros
bancos, a um dos grandes bancos particulares e, se
eles refinanciaram aquela dívida por um valor a menor,
o que acredito que em muitos casos, muita gente, se
prestar atenção nisso, vai ter condições de renegociar
as suas dívidas e de fazer a portabilidade da sua dívida
para outro banco, onde os juros sejam mais honestos.
Quer dizer, as pessoas vão ter condições de baixar as
suas prestações. Isso é muito bom para todos, quer
dizer, muito bom para o mercado. Ninguém vai ficar
preso a um financiamento.
Dou como exemplo, Sr. Presidente, só para que
todos possam saber, os veículos.
Até pouco tempo atrás, todo mundo dizia que
poderia tirar um veículo pagando R$600,00, R$700,00
por mês, em muitos casos R$800,00. Tenho alguns casos de servidores no gabinete, os mais humildes, que
compraram carro com prestação de R$900,00 – e já
pagaram 30, falta pagar 30. Hoje, o valor do carro é
menor do que o valor das 30 prestações de R$900,00
que faltam ainda, afora o que já pagou. Por quê? Porque o juro era muito caro.
Então, isso pode acontecer agora. As pessoas
podem se aproveitar disso no financiamento imobiliário, com a portabilidade entre os bancos: pegam as
dívidas que tem e pedem para fazer as contas para ver
se compensa fazer a transposição dessa dívida para
um banco particular, de preferência para os grandes
bancos. E por quê? Porque há bancos que buscam
recursos lá fora, com juros muito mais honestos. Então, as pessoas vão poder melhorar de vida. É uma
medida provisória que afeta diretamente aqueles que
têm dívida no setor imobiliário, principalmente nesse
artigo do PLV que ora vamos votar.
Parabenizo, mais uma vez, o governo por esse
entendimento. Eu me orgulho muito de fazer parte da
Base do Governo vendo medidas dessa natureza, pelo
que parabenizo também o Relator e todos os que aqui
hoje terão oportunidade de votar essa importante medida provisória, destacando esse item.
Tenho certeza de que o Conselho Monetário Nacional vai ficar muito feliz de fazer essa participação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encerrados os encaminhamentos sobre a votação do projeto.
Passo, por ser fruto de entendimento, para a
votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e
encaminhado pela Câmara dos Deputados.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, na forma
do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados,
ficam prejudicadas as medidas provisórias e as emendas a ela apresentadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 589, de 2012)
Dispõe sobre o parcelamento de débitos
com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; altera as Leis n°s 8.212, de 24
de julho de 1991, 9.715, de 25 de novembro
de 1998, 11.828, de 20 de novembro de 2008,
10.522, de 19 de julho de 2002, 10.222, de 9
de maio de 2001, 12.249, de 11 de junho de
2010, 11.110, de 25 de abril de 2005, 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
6.385, de 7 de dezembro de 1976, 6.015, de
31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de
novembro de 1997; e revoga dispositivo da
Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os débitos com a Fazenda Nacional de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas
obrigações acessórias, provenientes de competências
vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou
não em dívida ativa da União, ainda que em fase de
execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto
de parcelamento anterior não integralmente quitado,
serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no respectiva Fundo
de Participação dos Estados – FPE e Fundo de Participação dos Municípios – FPM e repassadas à União,
ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento)
da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de
menor prestação.

ABRIL 2013

Abril de 2013

§ 1° Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem apurados
posteriormente, serão incorporados ao parcelamento
de que trata o caput, mediante aumento do número
de parcelas, não implicando no aumento do valor das
prestações.
§ 2° Os débitos parcelados terão redução de
100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício,
de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de
100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios.
§ 3° Os contribuintes que tiverem optado pelos
parcelamentos previstos no art. 1° da Medida Provisória n° 589, de 13 de novembro de 2012, poderão
optar, na forma de regulamento, pelo reparcelamento
dos respectivos débitos segundo as regras previstas
neste artigo até o último dia útil do 3° (terceiro) mês
subsequente ao da publicação desta Lei.
Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, entende-se como receita corrente líquida aquela definida nos
termos do inciso IV do art. 2° da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000.
§ 1° O percentual de 1% (um por cento) será aplicado sobre a média mensal da receita corrente líquida
referente ao ano anterior ao do vencimento da parcela,
publicada de acordo com o previsto nos arts. 52, 53 e
63 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2° Para fins de cálculo das parcelas mensais,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios obrigam-se a encaminhar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda, até o último dia útil
do mês de fevereiro de cada ano, o demonstrativo de
apuração da receita corrente líquida de que trata o inciso I do caput do art. 53 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000.
§ 3° Às parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de cada ano serão aplicados os limites
utilizados no ano anterior, nos termos do § 1°.
§ 4° As informações de que trata o 2°, prestadas
pelo ente político, poderão ser revistas de ofício.
Art. 3° A adesão ao parcelamento de que trata o
art. 1° desta Lei implica autorização pelo Estado, pelo
Distrito Federal ou pelo Município para a retenção, no
FPE ou no FPM, e repasse à União do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes dos
meses anteriores ao do recebimento do respectivo
Fundo de Participação, no caso de não pagamento
no vencimento.
§ 1° A retenção e o repasse serão efetuados a
partir do mês seguinte ao vencimento da obrigação
previdenciária não paga, com a incidência dos encargos legais devidos até a data da retenção.
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§ 2° Na hipótese de não apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e de Informações à Previdência Social –
GFIP no prazo legal, o valor a ser retido nos termos
do § 1° corresponderá à média das últimas 12 (doze)
competências recolhidas ou devidas, sem prejuízo da
cobrança, da restituição ou da compensação de eventuais diferenças.
§ 3° A retenção e o repasse do FPE ou do FPM
serão efetuados obedecendo-se à seguinte ordem de
preferência:
I – as obrigações correntes não pagas no vencimento;
II – as prestações do parcelamento de que trata
o art. 1° desta Lei; e
III – as prestações dos demais parcelamentos
que tenham essa previsão.
§ 4° Na hipótese de o FPE ou o FPM não ser suficiente para retenção do somatório dos valores correspondentes às obrigações devidas na forma do § 3°, o
valor da diferença não retida deverá ser recolhido por
meio de Guia da Previdência Social – GPS.
Art. 4° O deferimento do pedido de parcelamento de que trata o art. 1° desta Lei fica condicionado à
apresentação pelo Estado, pelo Distrito Federal ou
pelo Município, na data da formalização do pedido, do
demonstrativo referente à apuração da receita corrente líquida do ano calendário anterior ao da publicação
desta Lei.
Art. 5° As prestações do parcelamento de que
trata o art. 1° desta Lei serão exigíveis mensalmente, a
partir do último dia útil do 2° (segundo) mês subsequente ao mês do seu pedido.
Art. 6° O parcelamento de que trata o art. 1° desta
Lei será rescindido nas seguintes hipóteses:
I – falta de recolhimento de diferença não retida
no FPE ou no FPM por 3 (três) meses, consecutivos ou alternados;
II – inadimplência de débitos referente aos tributos
abrangidos pelo parcelamento com competência
igual ou posterior a março de 2013, por 3 (três)
meses consecutivos ou alternados;
III – constatação, caracterizada por lançamento
de ofício, de diferença de débito correspondente
à obrigação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que trata o art. 1° desta Lei, salvo
se integralmente pago no prazo de 60 (sessenta dias), contado da ciência do lançamento ou
da decisão definitiva na esfera administrativa ou
judicial; ou
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IV – falta de apresentação das informações relativas ao demonstrativo de apuração da receita
corrente líquida referido no 2° do art. 2°.
Parágrafo único. A critério do ente político, a diferença de que trata o inciso III do caput poderá ser incluída no parcelamento de que trata o art. 1° desta Lei.
Art. 7° Os pedidos de parcelamento de que trata o
art. 1° desta Lei deverão ser formalizados até o último
dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação
desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil de
circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir
da adesão, qualquer retenção referente a débitos de
parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento
de que trata esta Lei.
§ 1° A existência de outras modalidades de parcelamento em curso não impede a concessão do parcelamento de que trata o art. 1° desta Lei.
§ 2° Ao ser protocolado pelo ente federativo o
pedido de parcelamento, fica suspensa a exigibilidade
dos débitos incluídos no parcelamento perante a Fazenda Nacional, que emitirá certidão positiva do ente,
com efeito negativo, em relação aos referidos débitos.
§ 3° Em seguida à formalização do pedido de
parcelamento e até que seja consolidado o débito e
calculado o valor das parcelas a serem pagas na forma do art. 1° desta Lei, será retido o correspondente
a 0,5% (cinco décimos por cento) da média mensal da
receita corrente líquida do ano anterior do respectivo
Fundo de Participação dos Estados – FPE e Fundo
de Participação dos Municípios – FPM e repassadas à
União, como antecipação dos pagamentos a serem efetuados no momento do início efetivo do parcelamento.
§ 4° A adesão ao parcelamento de que trata o
art. 1° desta Lei não afeta os termos e condições de
abatimentos e reduções de parcelamentos concedidos
anteriormente.
Art. 8° Ao parcelamento de que trata o art. 1° desta
Lei aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 12,
13 e 14-B da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 9° A Secretaria da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito das respectivas competências, editarão os atos necessários à execução do
parcelamento de que trata o art. 1° desta Lei.
Art. 10. A Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 32-B:
“Art. 32-B. Os órgãos da administração direta,
as autarquias, as fundações e as empresas
públicas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, cujas Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos estão definidas pela
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Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, e pela
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000, ficam obrigados, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda, a apresentar:
I – a contabilidade entregue ao Tribunal de
Controle Externo; e
II – a folha de pagamento.
Parágrafo único. As informações de que trata
o caput deverão ser apresentadas até o dia
30 de abril do ano seguinte ao encerramento
do exercício.”
Art. 11. Ficam a Secretaria da Receita Federal
do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
por intermédio da circunscrição do requerente, responsáveis pela gestão e atualização constante dos dados
referentes às dívidas previdenciárias do ente, devendo
disponibilizar, por meio de sistemas informatizados, de
maneira permanente, informações sobre o montante
das dívidas, formas de parcelamento, juros e encargos
incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento
da evolução desses débitos.
Art. 12. Os débitos com a Fazenda Nacional de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas, relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído pela
Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970,
vencidos até 28 de fevereiro de 2013, constituídos ou
não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda
que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão consolidados e pagos em
240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas
no Fundo de Participação dos Estados – FPE e Fundo
de Participação dos Municípios – FPM e repassadas
à União.
§ 1° Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem apurados
posteriormente, poderão ser incorporados ao parcelamento de que trata o caput, mediante aumento do
número de parcelas, não implicando no aumento do
valor das prestações.
§ 2° Os débitos parcelados terão redução de
100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício,
de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de
100% (cem por cento) dos encargos legais.
§ 3° Os pedidos de parcelamento de que trata o
caput deste artigo deverão ser formalizados até o último
dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação
desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil de
circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir
da adesão, qualquer retenção referente a débitos de
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parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento
de que trata esta Lei.
§ 4° A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério
da Fazenda, editarão os atos necessários à execução
do parcelamento de que trata o caput.
Art. 13. O art. 2° da Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7°:
“Art 2º ............................................................
........................................................................
§ 7° Excluem-se do disposto no inciso III do
caput deste artigo os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto
definido.” (NR)
Art. 14. O art. 1° da Lei n° 11.828, de 20 de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° No caso de doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas
controladas pela União e destinadas a ações
de prevenção, monitoramento e combate ao
desmatamento, inclusive programas de remuneração por serviços ambientais, e de promoção da conservação e do uso sustentável
dos biomas brasileiros, na forma estabelecida
em regulamento, há isenção da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS.
......................................................................” (NR)
Art. 15. O art. 26 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito
Federal e Municípios destinados à execução de
ações sociais ou ações em faixa de fronteira,
em decorrência de inadimplementos objetos
de registro no Cadin e no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.” (NR)
Art. 16. A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-A:
“Art. 26-A. O órgão ou entidade que receber
recursos para execução de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará
sujeito a prestar contas da sua boa e regular
aplicação, observando-se o disposto nos §§
1° a 10 deste artigo.
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§ 1° Norma específica disporá sobre o prazo
para prestação de contas e instauração de tomada de contas especial, se for o caso.
§ 2° Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido, será concedido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua
apresentação, ou recolhimento dos recursos,
incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e
acrescidos de juros de mora, na forma da lei.
§ 3° Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução física nem utilização
dos recursos, o recolhimento à conta única do
Tesouro deverá ocorrer sem a incidência de
juros de mora, mas com os rendimentos da
aplicação financeira.
§ 4° Apresentada a prestação de contas, o
concedente deverá apreciá-la aprovando ou
rejeitando, total ou parcialmente, as contas,
de forma motivada.
§ 5° Na ocorrência de uma das hipóteses de
inadimplência previstas nos §§ 1° a 4°, ou no
caso de as contas prestadas serem rejeitadas
total ou parcialmente, o concedente registrará a inadimplência no sistema de gestão do
instrumento e comunicará o fato ao órgão de
contabilidade analítica a que estiver vinculado,
para fins de instauração de tomada de contas
especial, ou outro procedimento de apuração no qual sejam garantidos oportunizados
o contraditório e a ampla defesa das partes
envolvidas.
§ 6° Confirmada a existência de prejuízo ao
erário ou desvio dos recursos na forma do § 5°,
serão implementadas medidas administrativas
ou judiciais para recuperação dos valores, sob
pena de responsabilização solidária.
§ 7° Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse
e termos de parcerias firmados pelos seus
antecessores.
§ 8° Na impossibilidade de atender ao disposto no § 7°, deverão ser apresentadas ao
concedente justificativas que demonstrem o
impedimento de prestar contas e solicitação
de instauração de tomada de contas especial.
§ 9° Adotada a providência prevista no § 8°, o
registro de inadimplência do órgão ou entidade
será suspenso, no prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas, pelo concedente.
§ 10. Norma específica disporá sobre o prazo
para registro de inadimplência no sistema de
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gestão do instrumento e a forma de notificação
prévia com os referidos prazos.”
Art. 17. O art. 56 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°,
renumerando o parágrafo único para § 1°:
“Art. 56. ..........................................................
§ 1° (Revogado pela Medida Provisória n°
2.187-13, de 2001).
§ 2° Os recursos do FPE e do FPM não transferidos em decorrência da aplicação do caput
deste artigo poderão ser utilizados para quitação, total ou parcial, dos débitos relativos às
contribuições de que tratam as alíneas a e c
do parágrafo único do art. 11 desta Lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito
Federal ou Municipio.” (NR)
Art. 18. Os arts. 1° e 3° da Lei n° 10.222, de 9
de maio de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1° Os serviços de radiodifusão sonora e
de som e imagens transmitidos com tecnologia digital controlarão seus sinais de áudio de
modo que não haja elevação injustificável de
volume nos intervalos comerciais.” (NR)
“Art. 3° O descumprimento do disposto nesta
Lei sujeitará o infrator às penalidades prescritas
no Código Brasileiro de Comunicações.” (NR)
Art. 19. O art. 60 da Lei n° 12.249, de 11 de junho
de 2010, passa a vigorar com a seguintes alterações:
“Art. 60. ..........................................................
........................................................................
§ 2° A partir de 1° de abril de 2013, em relação às operadoras e agências de viagem não
se aplica o limite previsto no § 1°, desde que
cadastradas no Ministério do Turismo e que
as operações previstas no caput sejam realizadas por intermédio de instituição financeira
domiciliada no País.
§ 3° O Poder Executivo disporá sobre os limites
e as condições para utilização do beneficio.
§ 4° O disposto neste artigo não se aplica ao
caso de beneficiário residente ou domiciliado
em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.” (NR)
Art. 20. Os arts. 2°, 3° e 4°-A da Lei n° 11.110,
de 25 de abril de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2° ...........................................................
........................................................................
§ 2° As instituições financeiras públicas federais que se enquadrem nas disposições
do § 5° do art. 1° desta Lei poderão atuar no
PNMPO por intermédio de sociedade na qual
participe direta ou indiretamente, desde que
tal sociedade tenha por objeto prestar serviços
necessários à contratação e acompanhamento
de operações de microcrédito produtivo orientado e que esses serviços não representem
atividades privativas de instituições financeiras, devendo essa sociedade habilitar-se no
Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 3o Para o atendimento do disposto no § 2o
deste artigo, as instituições financeiras públicas federais, diretamente ou por intermédio de
suas subsidiárias, poderão constituir sociedade
ou adquirir participação em sociedade sediada
no Brasil, sendo vedada a aquisição das instituições de microcrédito produtivo orientado
relacionadas no § 6o do art. 1o desta Lei.
I – (revogado);
II – (revogado);
III (revogado);
IV – (revogado).
§ 4o As operações de microcrédito produtivo rural efetuadas no âmbito do Pronaf com agricultores familiares enquadrados na Lei no 11.326,
de 24 de julho de 2006, desde que obedeçam
à metodologia definida no § 3o do art. 1o desta
Lei, podem ser consideradas como microcrédito produtivo orientado, integrante do PNMPO.
§ 5o Na operacionalização do microcrédito produtivo rural de que trata o § 4o deste artigo, as
instituições de microcrédito produtivo orientado,
de que trata o § 6o do art. 1o desta Lei, poderão,
sob responsabilidade da instituição financeira
mandante, prestar os seguintes serviços:
I _ recepção e encaminhamento à instituição
financeira de propostas de abertura de contas
de depósitos à vista e de conta de poupança;
II _ recepção e encaminhamento à instituição
financeira de pedidos de empréstimos, de financiamentos e de renegociação;
III _ elaboração e análise da proposta de crédito e preenchimento de ficha cadastral e dos
instrumentos de crédito, com a conferência da
exatidão das informações prestadas pelo proponente, à vista de documentação competente;
IV _ execução de serviços de cobrança não
judicial;
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V _ realização de visitas de acompanhamento
e de orientação, e elaboração dos respectivos
laudos e/ou relatórios;
VI – guarda de documentos, na qualidade de
fiel depositário.” (NR)
“Art. 3° ...........................................................
........................................................................
III – os requisitos para a habilitação das instituições de microcrédito produtivo orientado
e das sociedades de que trata o § 2o do art.
2o desta Lei, no PNMPO, dentre os quais deverão constar:
........................................................................
§ 1° ................................................................
III – o acompanhamento, por amostragem,
pelas instituições financeiras operadoras nas
instituições de microcrédito produtivo orientado, nas sociedades de que trata o 2° do art. 2°
desta Lei e nos tomadores finais dos recursos;
............................................................... ”(NR)
“Art. 4°-A ........................................................
§ 1° A subvenção de que trata o caput fica
limitada à respectiva dotação orçamentária
fixada para o exercício.
............................................................... ”(NR)
Art. 21. A Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida
do seguinte art. 285-B:
“Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo,
financiamento ou arrendamento mercantil,
o autor deverá discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que
pretende controverter, quantificando o valor
incontroverso.
Parágrafo único. O valor incontroverso deverá
continuar sendo pago no tempo e modo contratados.”
Art. 22. Compete ao Banco Central do Brasil e à
Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito das respectivas competências:
I - autorizar e supervisionar o exercício da atividade de depósito centralizado de ativos financeiros
e de valores mobiliários; e
II - estabelecer as condições para o exercício da
atividade prevista no inciso I.
Art. 23. O depósito centralizado, realizado por
entidades qualificadas como depositários centrais,
compreende a guarda centralizada de ativos financeiros e de valores mobiliários, fungíveis e infungíveis, o
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controle de sua titularidade efetiva e o tratamento de
seus eventos.
Parágrafo único. As entidades referidas no caput
são responsáveis pela integridade dos sistemas por
elas mantidos e dos registros correspondentes aos
ativos financeiros e valores mobiliários sob sua guarda centralizada.
Art. 24. Para fins do depósito centralizado, os ativos financeiros e valores mobiliários, em forma física
ou eletrônica, serão transferidos no regime de titularidade fiduciária para o depositário central.
§ 1° A constituição e a extinção da titularidade
fiduciária em favor do depositário central serão realizadas, inclusive para fins de publicidade e eficácia
perante terceiros, exclusivamente com a inclusão e a
baixa dos ativos financeiros e valores mobiliários nos
controles de titularidade da entidade.
§ 2° Os registros do emissor ou do escriturador
dos ativos financeiros e dos valores mobiliários devem
refletir fielmente os controles de titularidade do depositário central.
§ 3° Os ativos financeiros e valores mobiliários
transferidos na forma do caput:
I – não se comunicarão com o patrimônio geral ou
com outros patrimônios especiais das entidades
qualificadas como depositário central;
II – devem permanecer nas contas de depósito
centralizado em nome do respectivo titular efetivo ou, quando admitido pela regulamentação
pertinente, de seu representante, até que sejam
resgatados, retirados de circulação ou restituídos
aos seus titulares efetivos; e
III – não são passíveis de constituição de garantia
pelas entidades qualificadas como depositários
centrais e não respondem pelas suas obrigações.
§ 4° O depositário central não pode dispor dos
ativos financeiros e dos valores mobiliários recebidos
em titularidade fiduciária e fica obrigado a restituí-los
ao seu titular efetivo ou, quando admitido pela regulamentação pertinente, ao seu representante, com todos
os direitos e ônus que lhes tiverem sido atribuídos enquanto mantidos em depósito centralizado.
Art. 25. A titularidade efetiva dos ativos financeiros e dos valores mobiliários objeto de depósito centralizado se presume pelos controles de titularidade
mantidos pelo depositário central.
Parágrafo único. A transferência dos ativos financeiros e dos valores mobiliários de que trata o caput
dá-se exclusivamente em conformidade com instruções recebidas.
Art. 26. Aplica-se o disposto no art. 63-A da Lei
n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, à constituição de
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quaisquer gravames e ônus sobre ativos financeiros
e valores mobiliários objeto de depósito centralizado,
independentemente da natureza do negócio jurídico
a que digam respeito.
Art. 27. Permanece aplicável às ações e aos valores mobiliários emitidos com amparo no regime da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o disposto
no seu art. 41, observando-se, no que couber, os procedimentos fixados nesta Lei.
Art. 28. Compete ainda ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito das
respectivas competências:
I – autorizar e supervisionar o exercício da atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários; e
II – estabelecer as condições para o exercício da
atividade prevista no inciso I.
Parágrafo único. O registro de ativos financeiros
e de valores mobiliários compreende a escrituração,
o armazenamento e a publicidade de informações
referentes a transações financeiras, ressalvados os
sigilos legais.
Art. 29. Aplicam-se às entidades autorizadas a
exercer a atividade de depósito centralizado e às entidades autorizadas a exercer a atividade de registro
de ativos financeiros e de valores mobiliários, e a seus
administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados, as mesmas penalidades,
medidas coercitivas e meios alternativos de solução
de controvérsias previstos na legislação especial aplicável às câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação.
Art. 30. O § 2° do art. 34 da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34............................................................
........................................................................
........................................................................
§ 2° Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de valores Mobiliários
podem manter serviços de escrituração de
ações e de outros valores mobiliários.
............................................................... ”(NR)
Art. 31. O caput do art. 24 da Lei n° 6.385, de 7
de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores mobiliários, cujo
exercício será privativo das instituições financeiras, entidades de compensação e das en-
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tidades autorizadas, na forma da lei, a prestar
serviços de depósito centralizado.
............................................................... ”(NR)
Art. 32. O art. 167 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 167. ........................................................
........................................................................
........................................................................
II - ..................................................................
........................................................................
30. da sub-rogação de dívida, da respectiva
garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração
das condições contratuais, em nome do credor
que venha a assumir tal condição na forma do
disposto pelo art. 31 da Lei n° 9.514, de 20
de novembro de 1997, ou do art. 347 da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil, realizada em ato único, a requerimento
do interessado instruído com documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo
mutuário.”(NR)
Art. 33. O art. 31 da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único;
“Art. 31. ..........................................................
.......................................................................
Parágrafo único. Nos casos de transferência de
financiamento para outra instituição financeira,
o pagamento da dívida à instituição credora
original poderá ser feito, a favor do mutuário,
pela nova instituição credora.”(NR)
Art. 34. A Lei n° 9.514, de 20 de dezembro de
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte
Capítulo II-A:
“CAPÍTULO II-A
Do Refinanciamento com Transferência de Credor
Art. 33-A. A transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia real, de um
credor para outro, inclusive sob a forma de
sub-rogação, obriga o credor original a emitir
documento que ateste, para todos os fins de
direito, inclusive para efeito de averbação, a
validade da transferência.
Parágrafo único. A emissão do documento será
feita no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis
após a quitação da dívida original.
Art. 33-B. Para fins de efetivação do disposto
no art. 33-A, a nova instituição credora deverá
informar à instituição credora original, por documento escrito ou, quando solicitado, eletrônico,
as condições de financiamento oferecidas ao
mutuário, inclusive as seguintes:
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I – a taxa de juros do financiamento;
II – o custo efetivo total;
III – o prazo da operação;
IV – o sistema de pagamento utilizado; e
V – o valor das prestações.
§ 1° A instituição credora original terá prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento das informações de que trata o
caput, para solicitar à instituição proponente
da transferência o envio dos recursos necessários para efetivar a transferência.
§ 2° O mutuário da instituição credora original
poderá, a qualquer tempo, enquanto não encaminhada a solicitação de envio dos recursos necessários para efetivar a transferência
de que trata o §1°, decidir pela não efetivação
da transferência, sendo vedada a cobrança de
qualquer tipo de ônus ou custa por parte das
instituições envolvidas.
§ 3° A eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição credora original,
que terá até 2 (dois) dias úteis para transmiti-la à instituição proponente da transferência.
Art. 33-C. O credor original deverá fornecer a
terceiros, sempre que formalmente solicitado
pelo mutuário, as informações sobre o crédito
que se fizerem necessárias para viabilizar a
transferência referida no art. 33-A.
Parágrafo único. O credor original não poderá
realizar ações que impeçam, limitem ou dificultem o fornecimento das informações requeridas na forma do caput.
Art. 33-D. A instituição credora original poderá
exigir ressarcimento financeiro pelo custo de
originação da operação de crédito, o qual não
poderá ser repassado ao mutuário.
§ 1° O ressarcimento disposto no caput deverá
ser proporcional ao valor do saldo devedor apurado à época da transferência e decrescente
com o decurso de prazo desde a assinatura do
contrato, cabendo sua liquidação à instituição
proponente da transferência.
§ 2° O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo inclusive limitar o ressarcimento considerando o tipo
de operação de crédito ou o prazo decorrido
desde a assinatura do contrato de crédito com
a instituição credora original até o momento
da transferência.
Art. 33-E. O Conselho Monetário Nacional e o
Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão as instruções
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que se fizerem necessárias à execução do
disposto no parágrafo único do art. 31 e nos
arts. 33-A a 33-D desta Lei.
Art. 33-F. O disposto nos arts. 33-A a 33-E desta
Lei não se aplica às operações de transferência
de dívida decorrentes de cessão de crédito entre
entidades que compõem o Sistema Financeiro
da Habitação, desde que a citada transferência
independa de manifestação do mutuário.”
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 36. Revogam-se os §§ 1° e 3° do art. 1° e o
art. 3° da Lei n° 11.828, de 20 de novembro de 2008.
Art. 37. Revoga-se o parágrafo único do art. 293
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 38. Revogam-se o § 3° do art. 25 da Lei n°
9.514, de 20 de novembro de 1997, e o art. 6° da Lei
n° 12.703, de 7 de agosto de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria registrar a presença do ex-Senador
Wellington Salgado, que nos dá a honra de estar aqui
na Casa.
Seja bem-vindo, colega Senador!
Passemos ao item 2 da pauta fruto de entendimento.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2004
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Resolução nº 65, de 2003,
nºs 4 e 7, de 2004.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 7, de 2004, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera o disposto no art. 6º da
Resolução do Senado Federal nº 53, de 1997,
permitindo a doação de bens móveis que integram patrimônio do Senado Federal.
Pareceres nºs 994 e 995, de 2012, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator ad hoc Senador Romeu Tuma, favorável
ao Projeto de Resolução nº 4, de 2004, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, e pela
rejeição dos Projetos de Resolução nºs 65, de
2003; e 7, de 2004, que tramitam em conjunto;
– da Comissão Diretora, Relator Senador Ciro
Nogueira, favorável ao Projeto de Resolução nº
7 de 2004, com emenda da Comissão Diretora
que apresenta, e pela rejeição dos Projetos de
Resolução nºs 65, de 2003, e 4, de 2004, que
tramitam em conjunto.
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Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação
o projeto e a emenda, em turno único.
A Presidência esclarece ao Plenário que as matérias têm pareceres discordantes das Comissões e,
por analogia ao parágrafo único do art. 227 do Regimento Interno, os projetos serão votados tendo por
preferência o parecer da Comissão Diretora, que tem
maior pertinência para análise da proposição.
Estamos nos referindo à alteração na lei que permite a doação de bens móveis, por parte do Senado
Federal, para o Governo do Distrito Federal. São móveis da área de saúde.
Votação do Projeto de Resolução nº 7, de 2004,
com parecer favorável da Comissão Diretora, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 2, da Comissão Diretora.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o Projeto de Resolução nº 7, de 2004, e
da Emenda nº 2, da Comissão Diretora, ficam prejudicados os Projetos de Resolução nºs 65, de 2003, e 4, de
2004, que tramitam em conjunto, e a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 266, DE 2013
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº
7, de 2004.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 7, de 2004, que altera o
disposto no artigo 6º da Resolução do Senado Federal
nº 53, de 1997, permitindo a doação de bens móveis
que integram o patrimônio do Senado Federal, consolidando a Emenda nº 2 – CDIR, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, de de 2013.
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ANEXO AO PARECER Nº 266, DE 2013
Redação final do Projeto de Resolução nº
7, de 2004.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2013
Altera o disposto no art. 6º da Resolução do
Senado Federal nº 53, de 1997, para permitir
a doação de bens móveis que integram o
patrimônio do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 6º da Resolução do Senado Federal
nº 53, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A doação de bens móveis que integram
o patrimônio do Senado Federal, em qualquer hipótese, será autorizada exclusivamente para fins e uso de
utilidade social, mediante Ato da Comissão Diretora,
devidamente justificado e instruído em processo administrativo específico, para órgão ou entidade do poder
público federal, estadual ou distrital, para entidades
civis registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ou para Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP).
Parágrafo único. A doação somente poderá ser
realizada após avaliação de sua oportunidade e conveniência relativamente à escolha de outras formas
de alienação.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
São os seguintes os itens prejudicados:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 65, DE 2003
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Resolução nºs 65, de 2003;
4 e 7, de 2004)
Projeto de Resolução nº 65, de 2003, do Senador João Ribeiro, que altera a Resolução nº
53, de 10 de junho de 1997, que “regulamenta,
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no âmbito do Senado Federal, os artigos 17
e 18 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
concernentes à alienação de bens móveis e
imóveis”, para o fim de facultar a doação de
bens móveis do patrimônio do Senado Federal, na forma que menciona.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2004
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Resolução nºs 65, de 2003;
4 e 7, de 2004)
Projeto de Resolução nº 4, de 2004, do Senador Hélio Costa, que altera o art. 6º da Resolução nº 53, de 1997, que “regulamenta, no
âmbito do Senado Federal, os arts. 17 e 18 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, concernentes à alienação de bens móveis e imóveis”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
n° 594, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 5, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de
2009, quanto à autorização para concessão de
subvenção econômica em operações de financiamento destinadas a aquisição e produção
de bens de capital e a inovação tecnológica e
em projetos de infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo federal; altera a Lei
nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à
concessão de subvenção econômica em operações destinadas a financiamentos a diferentes
setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de
25 de maio de 2011, quanto à concessão de
subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários localizados em Municípios
atingidos por desastres naturais; altera as Leis
nºs 12.487, de 15 de setembro de 2011, 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e 11.491, de 20
de julho de 2007; prorroga os prazos previstos
nas Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010,
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e 11.941, de 27 de maio de 2009 (proveniente
da Medida Provisória nº 594, de 2012).
Parecer sob nº 9, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol
(PP/RO), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 5, de 2013, que oferece.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que dá nova redação ao art. 9º
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008.
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, 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 estabelecer 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, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 -CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos
termos da Emenda nº 1 -CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que
tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos
termos da Emenda nº 1 -CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que
tramitam em conjunto.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
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vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, nos
termos da Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo),
que oferece.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que institui o Dia Nacional dos Agentes
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 60, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
14
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 61, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo
Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
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Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foi dada entrada no Projeto de Resolução nº
26, da Comissão Diretora, de 2013, que:
Dispõe sobre as taxas de administração e conservação e de ocupação dos imóveis situados
na [Quadra] SQS 309 para não senadores e
fixa prazo para devolução dos imóveis para
uso do Senado Federal.
Devo dizer que, depois de lida, esta matéria ficará perante a Mesa pelo prazo de cinco dias úteis e
poderá obviamente receber emendas.
Faço a leitura e deixo os considerandos e a justificativa.
Dispõe sobre as taxas de administração, [como
já li] e conservação e de ocupação dos imóveis
situados na SQS 309 para não senadores e
fixa prazo para devolução dos imóveis para
uso do Senado Federal.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso das suas atribuições regimentais e regulamentares, e, ainda, Considerando a necessidade de disciplinar a cobrança das taxas de
ocupação e de administração, previstas no art.
2º do Ato da Comissão Diretora nº 24, de 1992,
pelo uso dos imóveis residenciais situados na
SQS 309, Blocos “C”, “D” e “G”; Considerando
contexto de austeridade que a Alta Administração tem se esmerado em implementar com
vistas à modernização e racionalização administrativa, com diretrizes claras de economia
de gastos, ganho de qualidade e agilidade na
prestação de serviços no âmbito do Senado,
conforme disposto no Ato da Comissão Diretora nº 3, de 2013.
É o seguinte o Projeto na íntegra:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2013
(Ato da Comissão Diretora nº 8, de 2013)
Dispõe sobre as taxas de administração e
conservação e de ocupação dos imóveis
situados na SQS 309 para não senadores
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e fixa prazo para devolução dos imóveis
para uso do Senado Federal.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso
das suas atribuições regimentais e regulamentares,
e, ainda,
Considerando a necessidade de disciplinar a
cobrança das taxas de ocupação e de administração,
previstas no art. 2º do Ato da Comissão Diretora nº 24,
de 1992, pelo uso dos imóveis residenciais situados
na SQS 309, Blocos “C”, “D” e “G”;
Considerando contexto de austeridade que a Alta
Administração tem se esmerado em implementar com
vistas à modernização e racionalização administrativa,
com diretrizes claras de economia de gastos, ganho
de qualidade e agilidade na prestação de serviços no
âmbito do Senado, conforme disposto no Ato da Comissão Diretora nº 3, de 2013,
Resolve
Art. 1º Este ato estabelece os valores da taxa de
ocupação e da taxa de administração e conservação,
a forma de pagamento, e prazo para a desocupação
dos imóveis residenciais situados na SQS 309, Blocos
“C”, “D” e “G”.
Art. 2º É devida pelos ocupantes não senadores,
permissionários ou cessionários dos apartamentos situados na SQS 309, Blocos “C”, “D” e “G” o pagamento
de taxa de administração e conservação, decorrente
do rateio de despesas com energia elétrica, água e
manutenção predial da área comum dos edifícios.
Parágrafo único. O valor mensal da taxa de que
trata o caput fica fixado em R$ 1.768,58 (hum mil,
setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito
centavos).
Art. 3º É devida pelos permissionários ou cessionários referidos no art. 2º o pagamento de taxa
de ocupação fixada com base no valor médio de
mercado para locação de imóvel com características similares.
Parágrafo único. O valor mensal da taxa de que
trata o caput fica fixado em R$ 7.116,67 (sete mil,
cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).
Art. 4º Os valores das taxas prevista neste ato
serão atualizados, anualmente, por Ato do Terceiro
Secretário.
Art. 5º Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses para a desocupação dos apartamentos ocupados
por cessionários, os quais serão destinados para uso
privativo dos senadores.
Art. 6º Fica a Diretoria-geral incumbida de notificar, imediatamente, os ocupantes dos referidos imóveis do teor do presente ato bem como de adotar as
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medidas necessárias à efetivação da cobrança a que
se referem os arts. 2º e 3º
Art. 7º Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º de junho de 2013.
Sala de Reuniões, de abril de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Então, penso que, por ficar disponível por cinco
dias úteis, seja dispensável ler o restante do ato, que
estará disponível na Internet, bem como constará na
pauta dos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Volto para...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, pela ordem, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, a Senadora Ana Amélia e, em seguida, o sempre Líder Romero Jucá.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.) – Eu queria que V. Exª me inscrevesse para falar
pela Liderança do Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está sendo inscrita nos termos do Regimento, Senadora Ana Amélia, pelo PP.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR.) –
Sr. Presidente, eu tinha pedido antes da Ordem do Dia
a inscrição como Líder do PMDB, pela Liderança do
PMDB, e gostaria de fazer o registro assim que pu-
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desse, porque vou falar, exatamente, sobre um projeto
que nós aprovamos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª já estava inscrito e, como o Senador Delcídio,
que também está inscrito como Líder, não se encontra no plenário, eu passo a palavra a V. Exª, Senador
Romero Jucá, pela Liderança do PMDB.
Como Líder, V. Exª tem 20 minutos. Em seguida,
voltamos à lista de oradores inscritos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra e agora vou
poder discorrer sobre a Medida Provisória nº 589, que
nós acabamos de votar. Não o fiz antes, durante o processo de votação, porque a ideia era votar rapidamente
essa matéria. Além disso, o Senador Aloysio Nunes,
que participou do acordo, tinha uma viagem marcada,
e nós não queríamos postergar a votação.
Na verdade, é uma medida provisória baseada
em um projeto que apresentei, no ano passado, e que
prevê uma repactuação de todas as dívidas de Municípios e Estados com a Previdência Social. Essa dívida,
essa repactuação, poderá ser feita em débitos ocorridos até 28 de fevereiro de 2013. A prestação para
essa repactuação será ou 1% da Receita Corrente Líquida média, ou 240 meses, o que for menor. Portanto,
é uma repactuação extremamente compatível com a
condição financeira dos Municípios para arcarem com
esse parcelamento, pagarem as suas dívidas e ficarem
adimplentes com o sistema previdenciário, e, portanto,
terem a condição de receberem recursos do Governo
Federal e dos governos estaduais.
Além disso, nós também criamos um instrumento
para que no momento em que a prefeitura ou o Estado
pedir o parcelamento, ele receba uma certidão negativa com efeito positivo e passe a pagar 0,5% da receita corrente líquida média até que a Receita Federal
compatibilize, consolide esse débito e registre qual o
débito que deve ser pago pela prefeitura. Portanto, há
uma ação rápida no sentido de tornar adimplentes os
Municípios e os Estados brasileiros.
Definimos, também, nessa medida provisória,
que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal vão se manter atualizadas, e vão ser
transparentes e informados os débitos da Previdência
Social para com Estados e Municípios, porque, hoje,
é uma dificuldade, Senador Paulo Paim, o Município
saber quanto deve à Previdência. Na verdade, vira
uma conta secreta, e não se tem a ideia dessa dívida.
Então, é importante essa transparência, até para que
o Município possa se planejar.
Nós aprovamos, também, outros dispositivos importantes nessa medida provisória, como a questão, no
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serviço de radiodifusão sonora e de som, do controle
digital do áudio do sistema intercalado de programação e de inserção publicitária.
Aprovamos também mecanismos para os órgãos
oficiais do Governo poderem trabalhar melhor com o
microcrédito. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica
vão poder atuar como agentes do microcrédito, em
parceria com outras instituições.
Colocamos também o dispositivo que isenta de
imposto de renda as agências de turismo que pagarem
serviços externos de serviços contratados fora do País,
portanto facilitando o turismo pelas agências de turismo.
Colocamos, também, outros dispositivos que preveem a portabilidade do financiamento imobiliário, no
sentido de que o cidadão, a cidadã, o comprador de
um imóvel possa mudar de banco financiador se os
juros forem melhores e baratos. Antes, podia-se fazer
isso somente em órgãos oficiais. Agora, vai-se poder
fazer a portabilidade para qualquer banco, para qualquer entidade do sistema financeiro do País.
Colocamos, também, a questão da diminuição do
spread, do custo financeiro dos financiamentos, porque
definimos que, para que haja o ajuizamento de alguma
ação de contestação de algum financiamento, é importante colocar na ação o que é valor incontroverso e,
portanto, que deve ser pago e qual valor controverso
que está sendo acionado para se deixar de pagar e
se questionar na Justiça.
Portanto, são questões importantes. É uma medida provisória extremamente relevante, e fico feliz de
ter tido a condição de construir esse entendimento,
melhorar as condições da medida provisória e poder,
principalmente, atender Estados e Municípios do nosso
Brasil. Hoje, mais de 4 mil Municípios brasileiros têm
problema com o INSS, têm problema previdenciário,
e nós estamos aqui construindo uma solução que vai
beneficiar todos esses Municípios.
Então, fica aqui o registro, Sr. Presidente, dessa
conquista.
Agradeço aos Líderes partidários a aprovação
dessa excepcionalidade. Essa medida provisória cairia
no início da próxima semana. Quero agradecer ao Senador Eduardo Braga, Líder do Governo, que participou
do trabalho de coordenação do entendimento com os
Líderes partidários, e ao Presidente Renan Calheiros,
que conduziu esse entendimento no sentido de nós
podermos viabilizar a vida dos Municípios brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidênciia, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.

Sexta-feira 19

775

19957

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Ana Rita, como oradora inscrita.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS)
– Senador Alvaro Dias, pela ordem, com a gentileza,
naturalmente, da Senadora Ana Rita.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Exato. Sr. Presidente, há uma preocupação que não pode deixar de ser
registrada na tribuna do Senado no dia de hoje. Quero,
inclusive, aplaudir o Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, que foi à Bolívia exatamente para tratar desta
questão. Nós não podemos nos conformar com esse
desrespeito ao Brasil. São 12 brasileiros... Eu não estou me referindo a torcedores de um clube de futebol;
estou me referindo a 12 brasileiros que estão presos
em um presídio em precárias condições na Bolívia,
com tratamento desumano, alguns já muitos doentes,
outros submetidos a castigos indevidamente, e o Brasil está assistindo passivamente a esse espetáculo de
injustiça que promove a Bolívia.
Olha, Sr. Presidente, nós já sabemos que a prisão
é irregular, é ilegal, é injusta, é um absurdo. Cinco deles
nem sequer estavam no estádio de futebol quando da
ocorrência. Os demais estavam no estádio, mas não
no local da ocorrência.
Portanto, Sr. Presidente, é justo que se suspeite
até de estar ocorrendo revide. É uma das hipóteses
aventadas: revide em função de ter o Governo brasileiro
acolhido, em sua Embaixada de La Paz, um Senador
de oposição ao governo boliviano, que está aguardando um salvo-conduto para poder sair do país, já que
perseguido pelo Governo local.
Essa é a hipótese, inclusive, que foi aventada
pelo Presidente da Comissão de Relações Exteriores
do Senado, o Senador Ricardo Ferraço.
O nosso pronunciamento tem este objetivo. Primeiro, de cumprimentar o Ministro, que agora toma
uma decisão e vai, ou seja, é uma atitude. De outro
lado, pedir ao Governo brasileiro que se imponha diante
desses fatos, que atue com maior rigor, que adote uma
postura de exigência em relação ao que está ocorrendo
na Bolívia. Não há dúvida de que isso afeta as relações
diplomáticas e fere um pouco a nossa soberania. Isso,
sem dúvida nenhuma, se constitui em humilhação para
o Brasil. É um desrespeito!
Portanto, Sr. Presidente, a nossa esperança é
de que, com a visita do Ministro Eduardo Cardozo à
Bolívia, o comportamento do Governo brasileiro passe
a ser de maior rigor.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está feito o registro.
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Com a tolerância, passo a palavra, de imediato,
à Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente. Quero aqui cumprimentar todos
os colegas Senadores, todas as colegas Senadoras,
também cumprimentar o público presente na tribuna
de honra, os espectadores da TV Senado, os ouvintes
da Rádio Senado.
Sr. Presidente, venho à tribuna desta Casa para
manifestar a minha alegria, a minha satisfação de poder
ter contribuído com a aprovação do Estatuto da Juventude, de que V. Exª foi o Relator, a aprovação do PLC...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Por sua indicação, só posso lhe agradecer.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Justamente.
V. Exª é Relator também pela Comissão de Direitos Humanos, nós o indicamos, e, com muita competência,
compromisso, dedicou-se profundamente à elaboração do relatório, do substitutivo que foi aprovado nesta
Casa durante esta semana, o que muito nos alegra.
Na verdade, o Estatuto da Juventude dispõe sobre os direitos dos jovens, as diretrizes das políticas
públicas de juventude e o estabelecimento do Sistema
Nacional de Juventude, pois, ao assegurarmos direitos
aos jovens, estamos contemplando uma parcela expressiva da sociedade brasileira, tendo em vista que
eles representam mais de 53 milhões de brasileiros
e de brasileiras com idade entre 15 e 29 anos, o que
corresponde a 98,8% da nossa população brasileira.
Vale destacar que é nessa faixa etária que se
encontra a parte da população brasileira mais atingida
pelos piores índices, sejam eles de desemprego, de
evasão escolar, de falta de acesso à formação profissional, ou mesmo das condições de vulnerabilidade
em que se encontram os jovens em relação às mortes por homicídio, ao envolvimento com as drogas e
à criminalidade.
É claro que esses problemas não atingem todos
de maneira igual. Por isso mesmo, não podemos tratar a juventude como um todo coeso e homogêneo,
pois, muito embora os jovens se reconheçam e se
identifiquem a partir do seu elo etário, é preciso que
o Estado e as políticas públicas reconheçam que há
muitas juventudes dentro desse segmento, há condições muito diversas e desiguais de ser jovem no Brasil,
principalmente quando fazemos o recorte de classe e
de raça, de moradia e das regionalidades, todos aspectos contemplados no Estatuto que iremos aprovar.
Eu estou vendo aqui, na tribuna de honra, diversos jovens que nos acompanham nesta tarde de hoje.
Faço questão também de ressaltar essa diversidade, pois considero fundamental que os desiguais
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sejam tratados com desigualdade, tendo em vista que
a exposição à violência, a insegurança, o risco de crescer sem pai, o tratamento diferenciado nos espaços
públicos e na sociedade, o desemprego, o preconceito, a violência e a exploração sexual e a transmissão
intergeracional das condições de pobreza não perpassam da mesma maneira e intensidade a todas as
juventudes brasileiras. Ao contrário, se manifestam
de maneira mais perversa e cruel entre as juventudes
negras, moradoras de bairros populares e periféricos
e dos rincões do País.
Em que pesem, por exemplo, os avanços que tivemos na universalização do acesso à educação básica, ainda enfrentamos enormes desafios para que
os jovens das classes populares se mantenham na
escola a partir do ensino médio e consigam acessar
a educação superior e técnica no Brasil. Mesmo com
a aprovação das cotas raciais e sociais e o avanço no
número de vagas nos últimos 10 anos, ainda estamos
muito aquém da demanda existente.
Isso sem falar em outros tantos desafios que temos para garantir acesso à cultura, ao desporto e ao
lazer, à profissionalização, ao trabalho e à renda, à
saúde, à comunicação e à liberdade de expressão, à
diversidade e à igualdade, entre tantos outros direitos
que garantiremos em lei a esse importante segmento
da nossa sociedade.
A aprovação do Estatuto é reivindicada há anos
pelos movimentos juvenis e gestores de políticas públicas de juventude. Esse projeto tramita desde 2005
aqui no Congresso Nacional, portanto, há nove anos,
aguardamos a ampliação dos direitos juvenis, sendo
essa uma prioridade da Secretaria Nacional de Juventude, e uma das principais pautas de luta das Conferências Nacionais de Juventude realizadas nos anos
de 2008 e 2011, nas quais milhares de jovens de todo
o País tiveram efetiva participação.
Importante dizer que a futura lei é fruto de uma
outra conquista histórica dos jovens, quando, em 2010,
essa parcela da população brasileira passou a ser reconhecida como sujeito de direitos pela nossa Constituição Federal, um avanço fundamental na perspectiva
da garantia de um marco legal, que obriga o Estado
brasileiro a dar prioridade aos jovens e reconhecer
suas especificidades.
Com sua aprovação, o Estado brasileiro, pela primeira vez, declarará os direitos singulares e universais
da juventude, estabelecendo quem é jovem, quais são
seus direitos, além de consolidar as políticas públicas
de juventude como políticas de Estado, políticas que
são extremamente necessárias para assegurar a visibilidade e a prioridade de um segmento da população tão vasto, dinâmico e heterogêneo, sem falar na
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dimensão estratégica que a nossa juventude tem para
o desenvolvimento do País, para o avanço da sociedade brasileira em todos os níveis.
Por fim, Sr. Presidente, gostaria de destacar a
participação de todos os parlamentares que se dedicaram à aprovação desse projeto, que tiveram a sensibilidade e a abertura necessária ao diálogo, a fim de
que tivéssemos condições de construir o melhor projeto dentro daquilo que era a expectativa e o anseio
da juventude brasileira.
Destaco o papel da Deputada Manuela D’Ávila,
do PCdoB do Rio Grande do Sul, durante tramitação
na Câmara, e do Senador Randolfe Rodrigues, do
PSOL do Amapá; do companheiro Senador Wellington Dias, do PT do Piauí, e de V. Exª, Senador Paulo
Paim, que, como Relator nesta Casa, deu uma grandiosa contribuição para que o projeto fosse aprovado
com uma participação expressiva, por unanimidade,
aqui no Senado Federal.
Espero, Sr. Presidente, que, na Câmara dos Deputados, seja corrigido um equívoco – e aqui faço
questão de destacar – aprovado no Senado, que foi a
cota de 40% para meia-entrada de jovens em eventos
culturais. Digo equívoco, porque, sem fiscalização, a
meia-entrada deixará de existir. Não há como a população fiscalizar o cumprimento da cota, logo, não
haverá garantia do cumprimento da lei.
Tentamos reverter isso por meio de emenda que
articulei – eu e outros Senadores –, com a juventude,
inclusive com o Senador Randolfe Rodrigues, para
garantir que, em eventos culturais patrocinados com
dinheiro público, não se aplicaria a regra das cotas.
Afinal, a população está contribuindo para a concretização de um produto cultural, nada mais justo que se
garanta o acesso a todas e a todos.
Contudo, o tema não obteve a devida atenção
de nossos pares e a emenda foi rejeitada. Mas fica
aqui nosso apelo à Câmara dos Deputados para que
retirem essa cota, que prejudicará, sobremaneira, o
acesso de nossos jovens, a maioria pobre, de acessar esses bens culturais, principalmente agora com o
Vale Cultura, que estimulará o consumo de produtos
culturais, a meia-entrada seria o instrumento valioso
para o acesso a esses bens.
Mesmo com esse pequeno retrocesso, ainda
assim, acredito que, sem dúvida, a sua aprovação
marcará a história da juventude brasileira, juventude
essa que sempre teve papel de destaque na vida social do País, influindo diretamente nos rumos da política nacional, ampliando os espaços de participação
popular e democrática, sendo um dos segmentos que
mais lutaram para que pudéssemos garantir as atuais
liberdades individuais e coletivas, sobretudo em mo-
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mentos difíceis de interdição do debate, como aquele que vivemos durante o período da ditadura militar.
Quero aqui parabenizar todos os jovens que participaram ativamente desse processo e que são sujeitos
históricos dessa conquista, em especial a nossa querida companheira Secretária Nacional de Juventude,
Severine Macedo, e o Conselho Nacional de Juventude
– Conjuve, em nome do seu Secretário Executivo, o
companheiro Bruno Elias, pela capacidade de diálogo
que tiveram em todo o processo de discussão e debate
em torno do tema e pela disposição, Sr. Presidente, de
construir consensos e de negociar pontos polêmicos
que foram fundamentais para que pudéssemos chegar
ao patamar em que estamos.
Gostaria de registrar aqui alguns coletivos que
nos procuraram e que lutaram para a aprovação desta matéria: a Rede Ecumênica da Juventude, ABGLT,
Contag, Juventude do PT, UNE, Conjuve, Juventude do
PMDB, além de outros que também trabalharam e trabalham muito para verem concretizada essa conquista.
Portanto, reafirmo meu compromisso com a juventude brasileira. Parabenizo nossos jovens pela coragem
e determinação em aprovar este Estatuto da Juventude
e, mais uma vez, faço um apelo aos nobres colegas
Deputados e Deputadas que busquem uma solução
para acabar com a cota de 40% para a meia-entrada.
Vamos garantir o acesso de nossa juventude à cultura, sem cotas. O acesso precisa ser universalizado.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que essa é uma
conquista do conjunto da juventude brasileira, uma
conquista para a ampliação de direitos e a correção
de distorções históricas.
Finalmente, Sr. Presidente, eu quero aqui fazer
um grande agradecimento a todos os nossos colegas
Senadores e Senadoras, à Senadora Ana Amélia,
que, inclusive, participou ativamente do debate, a V.
Exª, como Relator, e a todos os demais Senadores e
Senadoras. Se hoje nós temos um Estatuto da Juventude, é porque nós tivemos a capacidade, a determinação de dialogar.
Primeiro, a iniciativa partiu dos jovens, porque
conseguiram, entre eles, construir consensos. Esse,
na minha opinião, foi o primeiro passo. Depois, o diálogo da juventude conosco, aqui no Senado Federal,
buscando trazer aquilo que estava sendo pactuado
entre a juventude.
Portanto, Sr. Presidente, o Estatuto da Juventude, na minha opinião, é um marco histórico na luta da
nossa juventude brasileira e ficará para sempre como
um marco histórico desta Casa de leis.
Então, parabéns a todos nós! Parabéns aos jovens do Brasil! Parabéns à Secretaria Nacional da Ju-
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ventude! Parabéns ao Conjuve! E parabéns a todos os
parlamentares que contribuíram com esse processo!
É isso que eu tinha para o momento, Sr. Presidente.
Agradeço muito a atenção à nossa fala na tarde
de hoje.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senadora
Ana Rita, por favor, eu queria fazer um aparte a V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu tenho um
grande respeito aos colegas Senadores, e a democracia é bonita pela liberdade que temos de expressar a
nossa opinião. Esta é uma Casa democrática e, como
tal, deve preservar os respeito às maiorias. A maioria
nesta Casa votou pela cota de 40%, Senadora Ana Rita,
e fiquei muito – eu diria – chocada com a expressão
que V. Exª usou: “retrocesso”. Fui autora, junto com o
Senador Cyro Miranda, dessa emenda, que foi aprovada aqui. Se fosse um retrocesso, como a senhora
está considerando, a cota de 40% para meia-entrada
nos espetáculos, certamente, a maioria não teria aceito. Em segundo lugar, o meu objetivo, tanto quanto o
do Senador Cyro Miranda e de todos os líderes que
aqui votaram a favor dessa cota, foi o respeito aos trabalhadores, que são milhares nos teatros brasileiros,
em todos os espetáculos brasileiros, que vieram aqui,
para mostrar as suas dificuldades com a bilheteria. Eu
partilho com V. Exª a preocupação da fiscalização, mas,
na regulamentação da lei, o Município ou o órgão do
Procon ou outro órgão fiscalizador pode fazer essa fiscalização, dirimindo qualquer dúvida. Não há, Senadora
Ana Rita, almoço de graça. Esses 40% serão pagos
pelos 60% restantes; o valor da bilheteria, da entrada
do teatro, vai ser pago pelos outros. Às vezes, por um
trabalhador que tem um salário menor do que a mesada que, eventualmente, um estudante possa receber.
Trabalhamos com senso de justiça, homenageando os
trabalhadores dos espetáculos brasileiros. E não dá,
Senadora Ana Rita, para colocar o Vale Cultura nesse pacote. Vale Cultura é um projeto ambicioso, muito
defensável. A Senadora Marta Suplicy, nossa Ministra
da Cultura, ontem fez uma exposição. As empresas
que querem dar um benefício aos seus trabalhadores
compram o Vale Cultura e têm um incentivo fiscal. Assim, eles dão o Vale Cultura como um presente, que é
ótimo para comprar livros, ir a uma livraria, ir a vários
espetáculos, ir a circo, juntar o Vale para ir a um espetáculo mais caro. Tudo isso foi um grande avanço, de
iniciativa do Governo. Mas fico muito triste por V. Exª
chamar de retrocesso uma emenda que foi aprovada
pela maioria desta Casa. Defendo seu direito de pensar,
V. Exª tem todo direito de pensar, mas aqui foi decidido
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pensando e defendendo a questão dos trabalhadores
nas artes cênicas de nosso País. Refiro-me novamente aos milhares de trabalhadores que dependem da
bilheteria. Hoje, para se obter um patrocínio, seja de
empresa estatal ou privada, é muito difícil, é uma burocracia enorme. E estes trabalhadores sabem disso:
iluminadores, pequenos operários que têm de montar
cenários, essas pessoas, Senadora Ana Rita. Digo a
V. Exª, que é tão preocupada com a questão social,
que esse foi o motivo que me levou a defender a cota
de 40%. Muito obrigada.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Agradeço...
O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Senadora
Ana Rita, a senhora me permitiria...
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Só para
agradecer à Senadora. Vou passar a palavra para V.
Exª, Senador, mas gostaria de agradecer e, se possível, que o Presidente nos conceda um tempo maior,
porque acho importante este debate.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com certeza, vou conceder o tempo necessário.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Agradeço à
Senadora Ana Amélia a intervenção, uma Senadora
companheira que admiramos e cujo trabalho reconhecemos profundamente. V. Exª tem toda razão: a grande
maioria dos nossos colegas Senadores e Senadoras
aprovaram a cota de 40%, por isso consta no texto,
porque houve uma grande maioria. Na verdade, os
Parlamentares do Partido dos Trabalhadores aprovaram – não sei se foram todos, mas pelos menos os
que estavam aqui – a cota de 40%.
Quero dizer, Senadora, que é legítimo. Esta Casa
é democrática, com certeza, por isso estamos aqui,
defendemos ideias e posições. É claro que, num processo de votação, há aquele que ganha e há aquele
que perde. Nada impede que continuemos fazendo
nossas reivindicações.
Mas eu só quero esclarecer que eu me pauto, e
me pautei nesse debate, pelas decisões e pelas discussões realizadas no Conselho Nacional de Juventude, que é um espaço legítimo e democrático para o
debate de políticas públicas. Similarmente, nós temos
o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional
de Educação, o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho Nacional de Cultura, que, pela própria
Constituição brasileira, são espaços democráticos de
debate.
O Conselho Nacional de Cultura, através de seus
mais variados representantes, de diversos setores,
juventudes de diversos setores, conforme eu li aqui,
inclusive partidários, procurou-nos durante a semana, trouxe-nos documentos assinados, documentos
bem fundamentados com as reflexões que os jovens
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fizeram, para que nós pudéssemos, em nome deles
– aqui eles não teriam como se pronunciar –, fazer a
defesa da proposta.
Então, foi dessa forma que eu me pautei, e fui fiel
ao meu compromisso firmado com eles, porque também sou uma pessoa que preza seus compromissos.
Eu me comprometi com eles a fazer a defesa daquelas propostas, não só porque eles me trouxeram essas
propostas, mas também porque eu acredito que esse é
o caminho quando nós queremos fazer inclusão social.
Foi com base nisso que eu fiz a emenda e a apresentei.
Agora, é claro que é legítimo discordar, é um processo democrático. Eu respeito muito a posição de V.
Exª e a admiro por seu posicionamento, Senadora Ana
Amélia. Eu a admiro porque também a senhora se pautou
por outras solicitações, de outros setores da sociedade. Nós somos fiéis, quando acreditamos e confiamos,
ao atendimento das demandas que vêm da sociedade.
Então, cada um defende as opiniões em que acredita e
os setores com os quais tem relação política ou relação
social, como é meu caso com a juventude brasileira.
Senador João.
O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Srª Senadora Ana Rita, Sr. Presidente, muitíssimo boa tarde.
Senadora, é certo que o Estatuto da Juventude pode
até não resolver todos os problemas que a juventude
vai enfrentar, mas, se nós tivermos o Estatuto, se tivermos a colaboração dos governos, nós vamos mudar a
direção do Brasil, porque o Brasil do futuro é o Brasil
da juventude. Eu reconheço plenamente tudo o que V.
Exª está dizendo. Reconheço que, se nós pudéssemos
dar mais, nós deveríamos dar. Mas é preciso, às vezes,
equacionar os problemas, equacionar as diferenças.
Com isso, também respeito a posição da Senadora Ana
Amélia, que foi vencida neste plenário. Mas eu não poderia deixar de agradecer a V. Exª pela grandiosidade
do pronunciamento que está fazendo e de me aliar às
ponderações que V. Exª está fazendo. Demos pouco,
mas demos o suficiente para nós conquistarmos mais
ainda no futuro. Muito obrigado.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Senador João.
Só para finalizar minha fala, Senador Paim, eu
penso que as nossas posições aqui são posições legítimas. Então eu as respeito e as considero de forma
legítima.
Quero agradecer as intervenções, tanto da Senadora Ana Amélia, quanto do Senador João Costa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem. Feita a exposição da Senadora Ana
Rita sobre o Estatuto da Juventude, com os apartes do
Plenário, nós passamos a ler o seguinte requerimento.
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Em votação o Requerimento nº 342, de 2013, do
Senador Vital do Rêgo, que solicita, com fundamento
no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
autorização para desempenhar missão oficial no Reino da Espanha, no período de 2 a 7 de maio de 2013.
É o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Senador Vital do Rêgo para
integrar, como suplente, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
nos termos do Ofício nº 154, de 2013, da Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria.
É o ofício:
OF. GLPMDB Nº 154/2013
Brasília, 18 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e,
comunico, nos termos regimentais, a indicação do Senador Vital do Rêgo – PMDB/PB, para compor, como
Suplente, a Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização e Controle.
Na oportunidade, renovo 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 Aloysio Nunes
Ferreira, como titular, e os Senadores Cícero Lucena e
Flexa Ribeiro, como suplentes, para integrarem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do Ofício nº 122, de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o ofício:
Ofício no 122/13-GLPSDB
Brasília,

de abril de 2013

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 942/13-SF, indico o
Senador Aloysio Nunes Ferreira, para integrar, como
Titular, e os Senadores Cícero Lucena e Flexa Ribeiro, para integrarem, como Suplentes, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Na oportunidade renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– E, por fim, chamando já a Senadora Ana Amélia para
assumir a tribuna, a Presidência designa o Deputado
Gonzaga Patriota, como membro titular, em substituição ao Deputado Dr. Ubiali, para compor a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO), conforme Ofício nº 65, de 2013, da Liderança
do PSB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o ofício:
Of. B nº 65/13
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Gonzaga Patriota (PSB–PE), para a vaga
de titular, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado
Dr. Ubiali (PSB–SP).
Atenciosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu passo a palavra à Senadora Ana Amélia
como Líder.
Depois de V. Exª, eu usarei a palavra, porque hoje
eu também vou viajar.
Então, V. Exª tem o tempo regimental. Em seguida, eu falarei. Se V. Exª puder presidir, eu convido V.
Exª a fazê-lo. Se não puder...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria que V.
Exª, Senador do Tocantins...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – João Costa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS.) – João
Costa, muito atento. Hoje foi condecorado. Ele poderá fazê-lo.
Eu tenho um compromisso com a TV Senado. Já
vou chegar um pouco atrasada. Pedi aos colegas da TV
Senado por isso. Mas estarei à sua disposição sempre.
Senador Paim, antes de entrar, queria cumprimentar os colegas Senadores, as Senadoras, os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado.
Eu queria, Senador Paim, antes de falar sobre
o tema central, falar-lhe, especialmente na condição
de relator da comissão especial que trata de criar um
regramento para as medidas de prevenção e também
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nos casos de incêndio ou pânico, para que o País tenha uma regra nacional.
Hoje, cada Município ou Estado tem uma forma
própria e diferente de operar, inclusive nas normas
das corporações dos bombeiros militares. Então isso,
claro, acaba, de alguma forma, dificultando, em caso
de uma emergência, como aconteceu em Santa Maria, a própria ação da Defesa Civil – que foi o que nós
vimos na exposição feita pela Defesa Civil.
E hoje, Senador Paim, eu fiquei, como nas outras
vezes, muito bem impressionada, porque houve uma
exposição muito clara da Cristina Villanova, Diretora
do Departamento de Política, Programas e Projetos da
Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, mostrando que a Portaria nº 16, de um
grupo de trabalho, está discutindo, e vai encerrar agora em maio, exatamente aquilo em que nós estamos
focados na comissão especial da qual V. Exª é relator.
Também esteve lá o Major PM Adilson Antônio
da Silva, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, com uma excelente exposição,
mostrando também um foco que nos preocupa, que é a
prevenção e educar as crianças nas escolas: a prevenção e também a reação em momentos de pânico. Esse
foco tem obtido a prioridade do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo, com uma interatividade muito grande com as escolas públicas, onde a demanda
é maior, e também as escolas privadas.
Da mesma forma, a Helena Rego, do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,
do Sebrae Nacional, fez uma exposição muito clara
de uma parceria que o Sebrae está fazendo com a
Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança
Pública, exatamente na formulação de regras que vão
obedecer ao processo de normatização nacional para
as pequenas e médias empresas, porque, como ela
disse, não se pode fazer uma exigência de um projeto
grande de investimentos para o dono de uma carrocinha de pipoca, um vendedor de pipoca. Então, tem
que se criar uma regra simples de prevenção para os
micro e pequenos empresários, dentro da realidade
que eles vivem, e isto é muito possível, porque o Sebrae tem essa especialização, e a Senasp, do ponto
de vista da segurança, elaborará esse, eu diria, código de normas de prevenção das pequenas e médias
empresas. No caso, são a própria família, não só em
relação à defesa do patrimônio, mas da própria integridade das pessoas.
E também o Tenente-Coronel José Carlos Riccardi Guimarães, que é o Presidente da Associação
dos Oficiais da Brigada Militar, que falou sobre a necessidade de uma intensa formação, aplicação de recursos na formação dos bombeiros. Alguns Estados,
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como São Paulo, mostraram que esse foco é dado, e
o policial militar tem que, necessariamente, para ser
bombeiro, fazer um curso de especialização. E o que o
tenente-coronel, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, requer é exatamente isso, embora no nosso
Estado, Senador Paim, no nosso Rio Grande, exista
já uma discussão para separar a instituição Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar. Mas essa é uma discussão
que pode se prolongar, e então é preciso investimentos, é preciso não haver cerceamento do Orçamento
para essa área.
Queria, então, já passar essas informações também ao público, para dizer do compromisso que temos
– V. Exª, o Senador Pedro Simon, Senador Cyro Miranda, que é o Vice-Presidente, e os demais integrantes
desta Comissão Especial –, porque nós estamos trabalhando intensamente. E, no dia 25 de abril, haverá a
próxima audiência. Espero que V. Exª possa nos dar a
força da sua presença lá, para ouvir os trabalhadores
que operam na fiscalização das casas noturnas, etc.
– a gente está focando um pouco em casas noturnas,
mas não é só casa noturna; são casas de outros espetáculos, estádios esportivos, até em estabelecimentos
comerciais ou escolas, que abrigam muitas pessoas.
Mesmo em um prédio público, como o Congresso Nacional, desde que eu estou aqui, eu nunca vi uma ação
preventiva de simulação de um incêndio para que a
gente esteja preparado – do meu gabinete, como é que
eu vou sair, digamos, com os meus servidores, com
os meus colaboradores no gabinete? Como é que nós
vamos sair dali?
Então, eu acho que, também nesse aspecto, é
preciso haver uma consciência e um trabalho muito
grande de educação dos brasileiros em geral; não só
das crianças nas escolas, mas dos brasileiros em geral, para essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Ana Amélia, permita-me, só para justificar,
inclusive a V. Exª. Eu mandei um documento por escrito lá hoje, porque eu estava marcado há muito tempo
para um debate sobre o fim do voto secreto aqui na
Assembleia Distrital, na Câmara Distrital de Brasília.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A causa
era muito importante, Senador Paulo Paim, eu estou
com V. Exª nessa emenda – a primeira emenda é sua
– para acabar com o voto secreto, e nós entendemos
perfeitamente, e os expositores também; eu procurei
suprir a sua presença lá.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O que está fazendo com muita competência.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu penso
que, realmente, essa interação, até como a Câmara
está fazendo um trabalho, acho que temos que juntar

Sexta-feira 19

781

19963

o esforço da Câmara, do Senado e da Senasp, porque
isso agrega. E a Senasp não está fazendo sozinha:
está fazendo junto com o Sebrae e junto com o Corpo
de Bombeiros do Estado de São Paulo. Eu acho que,
dessa forma, nós construímos uma solução nacional
que tenha a representação de todos os lados.
Mas eu também queria abordar, Senador Paulo
Paim, uma questão que interessa à questão federativa, que é o nosso ofício aqui na Casa da República.
Os Estados das Regiões Sul e Sudeste, que juntos são responsáveis por mais de 60% das receitas
correntes do ����������������������������������������
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – a sigla é apenas ICMS, com um nome
tão comprido –, estão empenhados em construir uma
proposta equilibrada de reforma do imposto com base
no parecer do Senador Delcídio do Amaral (PT/MS),
do seu partido, do Mato Grosso do Sul, muito competente, muito dedicado, habilidoso político, negociando
intensamente a matéria, como relator que é do Projeto
de Resolução nº 1/2013. O relatório foi elaborado com
a competente parceria do consultor do Senado Ricardo Miranda – mesmo doente e com febre, ele está se
debruçando com afinco sobre esse complexo tema.
A proposta será debatida na próxima terça-feira
na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, comandada pelo jovem Senador Lindbergh Farias, que tem
sido também extremamente ativo no debate federativo.
Desde ontem, as negociações sobre as novas
alíquotas do ICMS se intensificaram, envolvendo as
assessorias dos três Senadores do nosso Estado – o
senhor, Senador Paulo Paim, o Senador Pedro Simon
e eu – e também as assessorias legislativas dos Senadores do Paraná, Álvaro Dias, Roberto Requião e
Sérgio Souza; do Senador de Santa Catarina Paulo
Bauer; dos Senadores de São Paulo, Aloysio Nunes
Ferreira e Eduardo Suplicy, além do Senador de Minas
Gerais Aécio Neves e do Senador do Rio de Janeiro
Lindbergh Farias. Os técnicos das Secretarias de Fazenda Luiz Marcio de Souza, de São Paulo, e João
Carlos Kunzler, de Santa Catarina, também participaram desses debates.
É importante lembrar que esse assunto é extremamente complexo e mexe com a mais importante
fonte de receita dos Estados e do Distrito Federal, o
maior tributo brasileiro: o ICMS! Nenhum outro tributo, mesmo federal, arrecada tanto quanto o ICMS. Só
em 2011, foram R$304 bilhões, quatro vezes mais do
que o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Por isso, o ICMS gera motivos para tantas disputas entre as unidades federadas. As tentativas de
reforma tributária no País obrigatoriamente começarão
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pelo ICMS. Apesar de não haver ainda uma reforma
tributária real, bem-sucedida, já há uma percepção das
empresas, do Governo Federal e até dos governos estaduais de que a guerra fiscal precisa ser minimizada e
vencida. É preciso buscar a geração de riqueza onde
o bem é produzido e a tributação justa onde o mesmo
bem é tributado.
A alíquota zero do ICMS é o melhor dos mundos,
o status ideal! Mas a realidade exige hoje que encontremos, no mínimo, um caminho menos penoso para
os entes da Federação. Em qualquer negociação, há
perdas e ganhos, mas o bom acordo precisa minimizar
as perdas para todos e considerar a realidade produtiva e empreendedora de cada Estado e também do
Distrito Federal.
No nosso Estado, Senador Paim, por exemplo,
a Associação de Criadores de Suínos (Acsurs), presidida por Valdecir Folador, é favorável à redução de
12% para 2% no ICMS sobre a venda de suínos vivos
a outros Estados, as chamadas vendas interestaduais.
Esse importante segmento do agronegócio brasileiro
tem duas justificativas bem compreensíveis: o suíno
é matéria-prima sem valor agregado, e a produção de
mais de 250 mil suínos ao ano no Estado excede a
capacidade de absorção pelos nossos frigoríficos. Por
isso, eles são defensores da manutenção do ICMS
baixo, para que haja a desova desse estoque de animais vivos, para evitar um prejuízo aos próprios suinocultores. Veja que é uma visão coletiva do setor da
suinocultura do nosso Estado.
As Secretarias da Fazenda e da Agricultura do
Rio Grande do Sul sabem bem disso. Inclusive, esse
assunto foi pauta da reunião realizada na Câmara Setorial de Suínos, no dia 3 de abril de 2013. Mais de mil
famílias gaúchas estão envolvidas com a suinocultura.
Enquanto não houver plantas industriais suficientes,
os frigoríficos, para absorver essa produção, a venda
de suínos vivos para fora do Estado será sempre necessária. Caso contrário, muitos produtores terão de
encerrar a sua atividade nesse setor da suinocultura.
O Presidente da Associação Brasileira dos Criadores
de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, que esteve ontem
no meu gabinete, também apoia essa iniciativa.
Cito outra demanda importante que chegou a
mim: a da indústria elétrica e eletrônica.
Aliás, sobre essa questão do ICMS, penso que
V. Exª poderia ligar para o Secretário Odir Tonollier, e
também vou tentar fazê-lo, para que possamos verificar a possibilidade de, temporariamente, até a desova
desse estoque de animais vivos lá, os suínos, manter
os 2%. Já houve essa concessão para esse tempo,
para que essa desova acontecesse. Aí pode haver
a normalização dos criadores. Eu penso que é uma
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demanda justa, que envolve milhares de produtores e
criadores de suínos do nosso Estado, Senador Paim.
Outra demanda importante que chegou é a da
indústria elétrica e eletrônica, altamente elaborada, de
alto valor agregado, detentora de elevados padrões de
inovação, o que é a exigência de agora.
Para a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), presidida por Humberto
Barbato, a redução gradual do ICMS e a manutenção
da alíquota de 12% nas operações da Zona Franca de
Manaus (ZFM), como proposto no PRS nº 01/2013,
causam duas consequências básicas: aumento da
vantagem competitiva para as empresas instaladas
na Zona Franca de Manaus (ZFM), no caso das vendas interestaduais, e redução dos investimentos em
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).
O Senador Eduardo Braga, a Senadora Vanessa
e o Senador Alfredo Nascimento defendem muito o Estado do Amazonas, especialmente a Zona Franca de
Manaus, o que é natural, pois eles foram eleitos pelo
Estado do Amazonas. Mas nós precisamos considerar o impacto dessa política nos outros Estados. É a
velha tese de não haver almoço de graça. Se alguém
é beneficiado, alguém está perdendo.
Só em 2011, os investimentos em inovação resultantes das obrigações da Lei de Informática, que é
a Lei nº 8.248/91, somaram mais de R$476,8 milhões .
A maior parte desses recursos para projetos de inovação e tecnologia foi destinada para a Região Sudeste:
pouco mais de R$264,3 milhões. A Região Nordeste
ficou com o segundo maior volume de recursos desse
fundo: mais de R$134,918 milhões.
Reconhecemos os impactos que a mesma reforma pode trazer para diferentes setores. Por isso, a
importância de prezarmos pela manutenção da competitividade, da atração de investimentos que realmente resultem em desenvolvimento social e econômico,
em segurança jurídica e também, é claro, em inovação
tecnológica.
Tanto as empresas quanto o Poder Público não
podem mais ficar reféns da judicialização dos conflitos relativos ao ICMS. É preciso segurança jurídica,
garantias para a manutenção dos investimentos das
empresas competitivas, arrecadação que permita o
desenvolvimento sustentável dos Estados e dos Municípios e, principalmente, a redução da elevada carga
tributária para o contribuinte.
Pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), que avaliou os 30 países
com maior carga tributária do mundo, apontou que o
Brasil é o que menos retorna os recursos arrecadados,
via impostos, em serviços de qualidade para o contribuinte. É isso, não é, Senador João Costa? É isso o
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que estamos acostumados a ver acontecer. E o pior é
que, desses 30 países pesquisados, o Brasil é o que
tem a carga mais pesada de impostos, comprovando
que nosso sistema tributário realmente está defasado
e necessita de reformas.
Toda burocracia para pagar imposto é caríssima.
Às vezes, uso um exemplo que o empresário Jorge
Gerdau Johannpeter utiliza. Ele diz que, para fazer toda
a contabilidade dos impostos das empresas dele no
Brasil, ele precisa de 250 pessoas. São 250 pessoas
só para cuidar da questão tributária e fiscal. Para fazer
o mesmo serviço, Senador João Costa, nos Estados
Unidos, a empresa de Gerdau usa cinco pessoas.
Então, isso tem um custo: é o custo da administração.
Cada dia, uma regra muda. O foco deve ser a gestão
eficiente dos cofres públicos e a geração de emprego
e renda nos 26 Estados da Federação e no Distrito
Federal. Para isso, serão necessárias negociações.
Os recursos provenientes do ICMS são extremamente importantes porque servem de base para os
planos de desenvolvimento dos governos estaduais,
com reflexos nos Municípios. É peça fundamental no
debate de fortalecimento do federalismo e da Federação. Cabe ressaltar que os debates que estão nesta Casa sobre o ICMS devem ter uma atenção ainda
maior do que a dedicada à nova partilha do Fundo de
Participação dos Estados (FPE), aprovada pelo Plenário do Senado na quarta-feira da semana passada.
É importante considerar uma avaliação econômica
publicada hoje em um jornal especializado, o jornal Valor
Econômico, sobre os impactos das reformas fiscais no
atual cenário econômico, especialmente de Estados e
de Municípios. Segundo o jornal, seria mais razoável
que o Governo reduzisse a expectativa de superávit de
Estados e de Municípios dos atuais 0,95% do Produto
Interno Bruto (PIB) para 0,6%, que é a média dos últimos quatro anos, ou, até mesmo, para 0,5% do PIB,
dando uma flexibilidade maior ainda, se assim desejasse o Governo. O problema é que o Governo Federal
se comprometeria com as compensações, no caso de
uma frustração dessa meta prevista no projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Da maneira como
foi colocada na LDO, a contribuição de Estados e de
Municípios ficou em aberto e pode ser qualquer número abaixo de 0,95% do PIB. Total imprevisibilidade em
relação ao superávit de todo o setor público!
Por isso, a nossa preocupação com tão importante matéria, o ICMS!
A proposta apresentada pelo Senador Delcídio
do Amaral, na última terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, unifica gradualmente
as alíquotas do ICMS para operações interestaduais.
A redução prevista é que as atuais alíquotas interes-
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taduais do ICMS de 12% e de 7% passem para 4%
até 2021. O texto prevê ainda valores diferenciados
para Estados mais pobres, conforme tem sido pleiteado pelos governos estaduais. É preciso avaliar com
bastante cuidado essas questões...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...antes
de a proposta ser aprovada na CAE e enviada para o
plenário desta Casa.
Nas conversas com técnicos de São Paulo e de
Santa Catarina, ficou evidente a discordância com o
relatório apresentado para a reforma do ICMS. Na avaliação dos dois Estados do Sul e do Sudeste, poderão
ocorrer perdas na arrecadação e a intensificação dos
embates jurídicos sobre o ICMS sobre os chamados
créditos presumidos, aqueles créditos tributários que
são previstos, mas não pagos.
Segundo os dados da Consultoria Legislativa, o
Rio Grande do Sul ganha com a reforma do ICMS. No
final da transição, se a alíquota do ICMS interestadual cair para 4%, tanto na origem quanto no destino, a
arrecadação total do Rio Grande do Sul com o tributo
aumentará 2,7% em relação à arrecadação de 2010
e 3,2% em relação à arrecadação obtida em 2011.
Será preciso também chegar a um consenso
sobre as taxas de operações de gás natural e das alíquotas interestaduais dos produtos de origem na Zona
Franca de Manaus.
Portanto, algumas emendas poderão ser apresentadas, até a próxima terça-feira, ao PRS nº 01, de
2013. Precisamos alcançar uma reforma possível, que
não penalize as já combalidas contas dos Estados e
dos Municípios.
Como V. Exªs, Senador Paulo Paim e Senador
João Costa, são também Senadores federalistas, Senadores municipalistas, preocupados com a descentralização, temos de trabalhar intensamente nessa matéria.
Eu queria só lembrar, para encerrar, porque também tem a ver com inovação tecnológica: na próxima
segunda-feira, dia 22 de abril, às 11 horas, esta Casa
realizará uma sessão especial de homenagem aos
40 anos da nossa Embrapa – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária.
Tenho a honra de ter sido uma das requerentes
dessa sessão, com o apoio de vários Senadores.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Penso
que essa é uma justa homenagem na semana em que
a Embrapa completará seus 40 anos. Será uma grande cerimônia na segunda-feira, às 11 horas, como eu
disse. A sessão especial será realizada em homenagem à nossa Embrapa.
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Tenho a certeza de que todos os Senadores que
estarão em Brasília na segunda-feira estão convidados
para essa cerimônia, para essa sessão especial em
homenagem à nossa Embrapa.
Muito obrigada, Presidente Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu é que lhe agradeço. Eu a cumprimento pelo
seu pronunciamento, Senadora Ana Amélia, que discursou com o brilhantismo de sempre.
Convido o Senador João Costa para assumir a
Presidência. S. Exª, naturalmente, como veio da Embrapa, vai fazer um pequeno comentário sobre o tema.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Costa.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Srª Senadora Ana Amélia, apenas informo que
comecei minha carreira na Embrapa, no edifício sede
em Brasília, com 19 anos. Reconheço a importância
da Embrapa, por vários motivos. Reconheço a importância da Embrapa na agricultura e em outros setores.
Muito obrigado pela referência à Embrapa, muito
obrigado pela homenagem que a Embrapa vai receber
na manhã da próxima segunda-feira.
Vai ser uma alegria muito grande para mim estar presente e prestar essa homenagem à Embrapa,
que faz parte da minha vida, que faz parte da vida do
Brasil e de todos agropecuaristas.
Obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu, como
brasileira, como gaúcha, tenho enorme orgulho dessa
empresa e penso que ela deu uma contribuição enorme
para que o Brasil chegasse aonde chegou, como líder
na produção de soja, de grãos, de alimentos, de proteína. O Brasil é o maior exportador de carne suína, de
carne bovina, de carne de frango, de café, de açúcar.
O Senador Paim e eu nos orgulhamos muito disso, até porque o Rio Grande do Sul possui várias unidades da Embrapa, em Bento Gonçalves, em Pelotas,
em Bagé, em Porto Alegre, em Passo Fundo, onde é
realizado um trabalho magnífico, recuperando uma produção muito grande de vinícolas. Em Bagé, destaca-se
a pecuária; em Pelotas, o setor de frutas temperadas;
em Passo Fundo, a produção de trigo e de soja.
Então, tenho um orgulho muito grande de ser
brasileira e de ter uma empresa com esse valor. Ressalto a qualidade dos seus pesquisadores, dos seus
funcionários.
Fico feliz por saber que V. Exª começou na Embrapa aos 19 anos, Senador João Costa.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Muito obrigado. Senador Paim, com muita honra,
passo a palavra a V. Exª.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu falarei o mais rápido possível devido
ao voo que tenho hoje, para Porto Alegre. Amanhã,
sexta-feira, em Porto Alegre, eu participarei da 16ª
PrevenSul – Feira de Saúde e Segurança do Trabalho
e Emergência.
Essa feira é uma promoção da Proteção Eventos,
com a participação do Sesi, do Sistema S. Estarão lá
profissionais das áreas de saúde, segurança do trabalho e de emergência dos três Estados do Sul do Brasil,
que estão reunidos desde quarta-feira, no Centro de
Eventos da Fiergs.
Fui informado pelo Diretor da Proteção Eventos,
Alexandre Gusmão, que receberei um reconhecimento
público da empresa, por nossa atuação nessa área,
tanto como Deputado Federal quanto como Senador,
porque eu vim da área de técnico em segurança do
trabalho.
Por isso eu agradeço de antemão essa atividade
de amanhã, a qual estarei presente com os meus pares, que dedicam a vida a evitar o acidente no trabalho.
Quero também dizer que a lei federal, oriunda de
projeto de nossa autoria, garante estabilidade de um
ano para os trabalhadores acidentados. Antes, eles
se acidentavam, voltavam a trabalhar e, infelizmente,
eram demitidos.
Relatei proposta aqui, no Senado, que hoje é
lei federal, também instituindo a Semana Nacional da
Saúde e Segurança nas Escolas, porque a prevenção
tem que começar nas escolas.
A revista Proteção, editada pela Proteção Eventos, está completando um quarto de século, 25 anos.
É pioneira na área de segurança e saúde do trabalhador. É uma leitura obrigatória para todos os profissionais do setor.
Com sede na cidade gaúcha de Novo Hamburgo e escritório em São Paulo, a empresa emprega
atualmente 60 profissionais, edita duas revistas, um
anuário e um guia, além de realizar seis feiras bienais.
São dezenas de seminários. São mais de 50 cursos
anualmente. Todos na linha de prevenção ao acidente
no trabalho.
O foco da Proteção é transmitir informação técnica de qualidade para que todos possamos avançar na
profissionalização e na emergência contra os acidentes.
A Proteção é a principal publicação brasileira do
setor de saúde e segurança do trabalho, com tiragem
mensal de 17 mil exemplares circulando por todo o
Território nacional.
Parabéns à revista Proteção! Estarei amanhã
com vocês aí na Fiergs.
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Sr. Presidente, quero também fazer outro registro
de suma importância. Tem a ver, claro, com o mundo
dos trabalhadores.
Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou, de
forma definitiva – agora vai para a sanção da Presidenta, tenho certeza de que ela vai sancionar, porque
foi acordado com Senadores e Deputados –, o PLC
nº 277, de 2005. Esse projeto concede aposentadoria especial para pessoas com deficiência no Regime
Geral de Previdência Social.
A depender o grau de gravidade da deficiência,
o trabalhador poderá aposentar-se com 25 anos de
contribuição, e não com 35, como se aposentam os
outros trabalhadores. Pessoas com deficiência de todo
o País participaram do ato público para pedir, ontem, a
inclusão, em pauta, e a aprovação do projeto, que vai
beneficiar milhões de trabalhadores. O projeto já havia
sido aprovado aqui, no Senado. Com a sua aprovação
pela Câmara, no dia de ontem, segue agora para a
sanção da Presidenta Dilma.
O projeto de autoria do então Deputado Leonardo Mattos, do PV de Minas Gerais, foi apresentado
na Câmara, paralelamente ao Projeto de Lei Complementar nº 252, de 2005, que foi apresentado por mim
aqui, no Senado.
As duas propostas foram apresentadas com o único objetivo de regulamentar uma das mais importantes
alterações introduzidas pela reforma da Previdência, a
chamada PEC Paralela, na qual que trabalhamos tanto! E lá colocamos um artigo dizendo que as pessoas
com deficiência teriam direito à aposentadoria especial.
Sr. Presidente, todos sabem o quanto trabalhei
no episódio da chamada PEC Paralela. Lembro-me
das galerias lotadas, quando aqui dei o meu voto, dizendo: “Votarei nesta pequena reforma, mas temos o
compromisso de aprovar a PEC Paralela.” Disseram:
“É discurso. Não haverá PEC Paralela.” Peleei um ano,
e a PEC Paralela foi aprovada, é lei, e os servidores,
tanto públicos como os da área privada agradecem. E,
hoje, nós podemos consagrar que esse projeto de lei,
garantindo aposentadoria especial, será sancionado
pela Presidência da República.
Sr. Presidente, trata-se da modificação do § 1º
do art. 201 da Constituição, que permite a concessão
de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, para as pessoas com deficiência.
Assim, o projeto de lei tem o objetivo de conceder
direito à aposentadoria especial aos segurados com
deficiência, após 25 anos de contribuição, ou seja, 10
anos antes. Trata-se de concessão justa, em vista da
limitação desses trabalhadores em relação à sua deficiência e àqueles que não têm deficiência.
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Sem sombra de dúvida, Senador João Costa, a
pessoa com deficiência tem que envidar muito mais
esforço para o desempenho da sua atividade. É claro
que a intenção desse projeto não é, e nem poderia
ser, desestimular o trabalho da pessoa com deficiência, que deve ter sempre o seu espaço garantido no
mundo do trabalho, mediante a implementação de
políticas públicas que lhe igualem as oportunidades
de acesso a uma vida ativa e produtiva. Entretanto,
como reconhece a Lei Maior, na sua nova redação, a
situação de deficiência trás, por decorrência, um comprometimento mais acentuado das funções orgânicas,
não sendo justo submeter essas pessoas a um período
de trabalho idêntico ao dos demais trabalhadores, ou
seja, de 35 anos de contribuição.
Busca-se, Sr. Presidente, assegurar ao trabalhador com deficiência tratamento isonômico com os
demais funcionários, uma vez que se entende o princípio da igualdade não apenas quando se tratam os
iguais de forma igual, mas também quando se tratam
os desiguais de forma desigual, para melhor, e é o
caso do projeto em tela.
Sr. Presidente, cumprimento todos, todas as pessoas com deficiência. Mobilizaram-se muito, muito, mas
conseguiram essa vitória.
Parabéns, Câmara dos Deputados, especialmente
as Deputadas Rosinha da Adefal e Mara Gabrilli. Aliás, a Deputada Rosinha da Adefal, juntamente com o
Deputado Walter Tosta, relatou o projeto na Câmara.
Aqui, no Senado, os Relatores foram Sérgio Zambiasi,
Flávio Arns e Lindbergh Farias, que fez um substitutivo.
Parabéns à sociedade por mais uma realidade
mais justa, que progride e evolui pela inclusão de todos e pelo respeito à diversidade.
Só falta agora – eu espero que acelere – a votação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é
de nossa autoria.
A Ministra Maria do Rosário está fazendo um
belíssimo trabalho com o GT, um Grupo de Trabalho
que está fazendo a Redação Final do Estatuto que nós
aprovamos aqui, com as alterações propostas pela sociedade organizada e pelos Ministérios.
Por isso, eu acredito que, ainda neste ano, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria,
que o Senado já aprovou, será aprovado também lá
na Câmara dos Deputados, Senador João Costa, Presidente desta sessão.
Por fim, meu Presidente, quero informar que recebi, recentemente, correspondência que quero dividir
com vocês. Ela diz respeito à Lei de Cotas. Quem a
enviou foi o sociólogo Edilson Navarro, da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Diz ele:
Companheiro Paim, é com prazer que encaminho à sua ciência algumas informações sobre
o impacto da Lei de Cotas na nossa Universidade. Primeiramente, cabe o registro de que,
mesmo antes da aprovação da 12.711 [de que
V. Exª foi Relator, aqui nós já a adotávamos],
já havíamos, no mês de agosto, renovado nosso Programa de Ação Afirmativa pelo período
de 10 anos, mantendo o mesmo percentual
de 30% para estudantes de ensino público e,
desses, 15% para os autodeclarados negros
do ensino público. Portanto, no vestibular de
2013, mantivemos um percentual de vagas
muito maior [inclusive] do que a Lei estabeleceu [em nível nacional] como o mínimo para
aquelas Ifes que não adotavam essa política
(12.5%).
Especificamente, com relação à ocupação
das vagas para os autodeclarados pretos,
pardos e indígenas, em 2013 tivemos um aumento considerável da taxa de ocupação. Se
em 2012 foram 407 os classificados, em 2013
houve um aumento de 60%, alcançando 655
candidatos classificados [na Universidade do
Rio Grande do Sul].
Esse aumento relaciona-se, de um lado, com
a própria Lei de Cotas, que exigiu somente
o ensino médio completo em escola pública.
Nossa Decisão exigia todo o ensino médio e
metade do fundamental. Portanto, aumentou
o número de candidatos competindo [e isso
é muito bom]. De outro, com a alteração, em
2012, dos critérios de ponto de corte para a
correção das redações, de modo a permitir
que os autodeclarados negros [pardos e pobres] competissem dentro de sua modalidade
de ingresso.
O mais significativo nos dados de 2013 é que
os autodeclarados negros ocuparam todas as
vagas em 29 cursos, com hegemonia de média
e alta densidade de competição. Em 2012, as
21 vagas da Medicina foram ocupadas [pelos
autodeclarados negros]. Em 2013 novamente.
Somente nesse curso, ingressaram na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em dois
anos, 42 estudantes autodeclarados negros
de escola pública.
Talvez nos últimos 50 anos não tivesse ingressado esse número. [O que entrou num ano não
entrou nos últimos 50 anos, graças à Política
de Cotas, que tive a alegria de relatar aqui, em
duas comissões. V. Exª acompanhou a vota-
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ção]. Mesmo depois das cotas de 2008, havia
ingressado, até 2011, apenas três estudantes.
Em 2013, ingressaram: 17 na Arquitetura, 21
no Direito noturno, 32 no Direito diurno, 24 em
Administração, 15 em Ciência da Computação,
24 em Engenharia Civil, 15 em Engenharia
Química, 19 em Odontologia.
Em resumo, os negros [e negras, pardos e
índios] estão ingressando em curso com alta
relevância no mundo do trabalho. Vejam o efeito na Lei de Cotas, se, a partir de 2015, todas
as vagas forem ocupadas, em dez anos serão,
somente na nossa universidade gaúcha, cerca de 8.000 negros [e pardos] graduados em
todas as áreas do conhecimento.
A Decisão 268/2012, que renovou o Programa
na universidade, instituiu a Coordenadoria de
Acompanhamento do Programa de Ação Afirmativa, órgão destinado a monitorar o Programa, com ênfase na construção das políticas
de permanência.
O reitor [disse ele] me honrou com o convite
de ser um dos dois Coordenadores.
[Meus cumprimentos, Professor, pelo convite
para sermos coordenadores desse órgão]. Temos uma tarefa complexa de fortalecer esses
estudantes.
O êxito das ações afirmativas é a diplomação.
Grande taxa de evasão e retenção fragiliza o
alcance do programa [diz ele].
Coloco-me à disposição para compartilhar desses indicadores e análise junto à sua assessoria [não só de Brasília como também do Rio
Grande, em Canoas, Porto Alegre] e demais
interessados, de modo a que pudéssemos
construir uma agenda de cooperação pragmática frente aos desafios que se apresentarão.
Sr. Senador,
sua atuação no Senado e junto ao MEC e
Seppir [sempre é lembrada por todos como]
valiosa para que consigamos apoio e suporte
para a política de permanência [dos estudantes
mais pobres, os que mais precisam.]
A criação da modalidade e renda superior e
inferior pressiona [os governantes] a fornecer
novas modalidades de suporte material e pedagógico para os estudantes em vulnerabilidade econômica.
Sugiro [portanto] participar de alguns dos seus
seminários temáticos em data a ser pactuada,
para juntos podermos fazer uma boa reflexão
sobre o tema ou no mínimo celebrarmos nossas conquistas.
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Edilson Nabarro, sociólogo da Coordenadoria de
Acompanhamento do Programa de Ação Afirmativa da
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, essa correspondência me deixou
– eu, que persigo tanto a felicidade, todos nós a perseguimos – feliz. Ela só veio fortalecer a minha convicção,
como retratou muito bem a revista IstoÉ. Foi capa da
revista IstoÉ, há duas semanas: política de cotas, sucesso absoluto, deu certo no Brasil. Isso mostra que a
nossa juventude não é preconceituosa, não é racista.
Brancos, negros, índios, pobres e mais ricos estão lá,
na mesma universidade, disputando as melhores notas.
Com as melhores notas, os mais preparados é claro
que terão um maior espaço no mercado de trabalho, e
isso é bom, porque vemos que eles estão caminhando
juntos. E o nosso País precisa tanto!
Se tivéssemos hoje 50 mil, 100 mil engenheiros,
todos estariam colocados. Se tivéssemos hoje mais 50
mil, 100 mil médicos, todos estariam colocados. Tanto
que a Presidenta Dilma está trabalhando num convênio internacional para que médicos e engenheiros
de outros países venham para o Brasil, por falta, por
exemplo, de engenheiros e de médicos.
Sr. Presidente, por fim, eu não podia deixar de
falar de um tema que V. Exª sabe que eu trato com
muito carinho. Quero dizer que recebi, no meu gabinete, documento do Fórum Nacional Permanente da
Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, que
passo neste momento a dividir com V. Exª, com o plenário e com aqueles que estão assistindo à TV Senado
e ouvindo a Rádio Senado.
O Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil
pelos Direitos da Pessoa Idosa, criado em novembro
de 2010, na cidade de Fortaleza, Ceará, solicitou que
eu lesse aqui no plenário esse documento. Diz ele:
“Sr. Senador, queremos que V. Exª seja a nossa voz”.
Eu diria que posso ser a voz dos idosos, como
eles dizem, no Brasil, como me foi solicitado, e caminhar para a realização de uma audiência pública
urgente para discutir o não cumprimento de diversos
artigos dos direitos dos idosos estabelecidos no Estatuto do Idoso e na própria Constituição Federal, assim
como a questão previdenciária que influi diretamente
na vida dos idosos.
Assumo essa responsabilidade porque fui autor
do Estatuto do Idoso e fui Constituinte. Eu ajudei a escrever todo o artigo da Previdência, do que tratou da
ordem social na nossa Constituição Cidadã, liderada,
na época – lembro-me –, por Ulysses Guimarães, por
Luiz Inácio Lula da Silva e pelo já falecido Mário Covas.
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O Fórum Nacional constitui-se um coletivo de
fóruns coordenados exclusivamente pela sociedade
civil, de caráter permanente e organizado como espaços públicos, legítimos de representação, mobilização, participação social e protagonismo no processo
de conquista e defesa dos direitos da pessoa idosa.
Neste momento, estou preocupado com as constantes ameaças de restrições de direitos com que a
população idosa vem se defrontando de maneira cada
vez mais frequente e cotidiana. Isso preocupa, porque
com as crises econômicas no mundo e, por tabela, no
Brasil, o idoso está sempre sendo deixado para o chamado segundo time, para o segundo plano.
As ameaças maiores ainda de restrição aos direitos dos idosos brasileiros estão presentes nos preparativos governamentais para a Copa do Mundo e
Olimpíadas e grandes eventos, quando se anuncia
a suspensão, por exemplo, da meia-entrada para os
idosos. Isto não está lá; não está lá! E nós não vamos
aceitar. Não tem Fifa, não tem ninguém em nível internacional que vá mudar o Estatuto do Idoso, que é
lei consagrada e assinada pelo Presidente Lula. E ali
está garantida a meia-entrada para os idosos.
Sr. Presidente, meia-entrada para o idoso – mas
querem a suspensão – é gratuita. Gratuito no esporte
seria o descumprimento do art. 23 do Estatuto do Idoso. Não pode uma lei com um “cutuque”. Como já me
disseram: “Cuidado, não cutuque o tigre, o leão, com
vara curta”. Não façam isso! Respeitem o Estatuto do
Idoso! Está lá no art. 23:
“A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante
descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por
cento) nos ingressos para eventos artísticos,
culturais, esportivos e de lazer, bem como o
acesso preferencial aos respectivos locais”.
Além de pagarem a metade, eles têm de ter preferência no atendimento. Por isso, vamos cumprir a lei,
essa ninguém alterou.
Não posso concordar com tais fatos e me junto
ao Fórum Nacional Permanente da Pessoa Idosa que
rechaça tais fatos, pois cabe lembrar a todos, como
também aos estrangeiros e aos dirigentes da FIFA,
que, além de descumprir a lei pátria, e diferentemente dos países de outros continentes, de onde se originou grande parte dos respectivos dirigentes da FIFA,
a maioria das pessoas idosas do Brasil não possuem
renda suficiente para arcar com sua sobrevivência e
demais necessidades. É diferente fazer Copa do Mundo
nos Estados Unidos, na Holanda, na França, na Espanha, e querer que aqui no Brasil abramos mão, com o
salário que recebe o idoso, do direito da meia-entrada.
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Sr. Presidente, não podemos arcar com essas
contas a mais que querem colocar sobre os ombros
dos idosos. Mais de 70% dos idosos brasileiros recebem sabem quanto? Um salário mínimo da Previdência
Social. Um salário mínimo. IBGE é a fonte. Inclusive
por gastos com saúde e medicamentos prolongados,
muitos, muitos estão não diria condenados, mas estão
destinados a pagar, pelo resto da vida, certos remédios
ganhando um salário mínimo.
O IBGE e outros órgãos pesquisadores também
informam que mais de 50% desses idosos ainda sustentam as suas famílias. Assim, chamamos a atenção
de todos os brasileiros para que essa perversa e cruel
realidade não venha mais uma vez a atacar os nossos
idosos. E também os jovens estudantes, uma vez que
a maioria das nossas famílias que vive do trabalho,
igualmente se encontra em situação de dificuldade
de renda.
Do mesmo modo, o lazer deve ser defendido como
direito de todo cidadão trabalhador, de todo brasileiro,
seja na condição de trabalhador ativo ou como trabalhador em formação, trabalhador informal, trabalhador
aposentado, assim como também os seus familiares.
Assim sendo, no ano em que o Estatuto do Idoso
completa dez anos de promulgação, ainda é comum
vivermos situações em que os direitos dos idosos são
protelados ou mesmo desrespeitados.
Sr. Presidente, inclusive no momento em que essa
ameaça de restrição de direitos é publicizada, mesmo
com o avanço da legislação brasileira em resguardar
os direitos dessa fatia tão importante e heróica da nossa Nação, nós temos que parar, refletir e dizer: vamos
cuidar de todo o povo brasileiro – a criança, o jovem,
o adolescente, o adulto –, mas vamos ter o carinho
devido com os nossos idosos.
Outro aspecto que também precisa de discussões
é em relação às ameaças de restrição de direitos representada nas contínuas reduções das aposentadorias,
que comprometem a sobrevivência da população idosa.
Urge que a sociedade brasileira se posicione
sobre o tema – idoso, aposentado ou pensionista – e
que seus representantes, em todas as esferas do Poder Público constituídos legalmente via eleição direta,
se pronunciem e se empenhem efetivamente na luta
para o cumprimento pleno dos direitos da pessoa idosa. Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil
pelos Direitos da Pessoa Idosa.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que quero registrar que haverá uma audiência pública, requerida por
esse fórum dos idosos, no dia 27 de maio, na Comissão
de Direitos Humanos, requerimento que lá apresentei
e já está aprovado.
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Vou receber centenas, para não dizer milhares.
Gostaria que fossem milhares, mas eles não podem
pagar o ônibus, muito menos para o avião, muito menos os carros. Muitos virão de Brasília; outros virão de
carona; mas chegarão aqui – no mínimo, às centenas
– para participar dessa audiência pública.
Creio que esse é um debate urgente e necessário,
pois os direitos conquistados pelos idosos, ao longo
das suas vidas, precisam ser assegurados, sob pena
de que nossas leis caiam totalmente no descrédito.
Creio, Sr. Presidente, que havemos de avançar.
Esta Casa há de olhar com muito carinho para a nossa população idosa.
Há uma frase antiga e carimbada – alguém pode
dizer que é clichê – que vou repetir: Pobre daquele país
que não respeitar as suas crianças e os seus idosos.
Era isso, Sr. Presidente, João Costa. Muito obrigado.
Considere o meu pronunciamento na íntegra.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre sistema de cotas da UFRGS
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi
recentemente uma correspondência que gostaria de
compartilhar. Ela diz respeito à Lei de Cotas.
Quem a enviou foi o sociólogo Edilson Nabarro,
da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa
de Ação Afirmativa da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
Ele relata o seguinte;
“É com prazer que encaminho para sua ciência algumas informações sobre o impacto da
Lei de Cotas na nossa Universidade. Primeiramente cabe o registro, de que mesmo antes
da aprovação da 12.711, já havíamos no mês
de agosto renovado nosso Programa de Ação
Afirmativa pelo período de 10 anos, mantendo
o mesmo percentual de 30% para estudantes
de ensino público e desses 15% para os autodeclarados negros do ensino público.
Portanto, no Vestibular de 2013 mantivemos
um percentual de vagas muito maior do que a
Lei estabeleceu como o mínimo para aquelas
IFES que não adotavam essa política (12,5%).
Especificamente em relação a ocupação das
vagas para os autodeclarados pretos, pardos
e indígenas, em 2013 tivemos um aumento
considerável da taxa de ocupação. Se em 2012
foram 407 os classificados, em 2013 houve um
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aumento de 60% alcançando 655 candidatos
classificados.
Esse aumento relaciona-se de um lado com
a própria Lei de Cotas, que exigiu somente
o ensino médio completo em escola pública.
Nossa Decisão exigia todo o ensino médio e
metade do fundamental. Portanto aumentou
o número de candidatos competindo. De outro com a alteração em 2012 dos critérios de
ponto de corte para correção das redações,
de modo a permitir que os autodeclarados negros competissem dentro de sua modalidade
de ingresso.
O mais significativo nos dados de 2013 é que
os autodeclarados negros ocuparam todas
as vagas em 29 cursos, com hegemonia para
aqueles de média e alta densidade de competição. Em 2012 as 21 vagas da medicina
foram ocupadas.
Em 2013 novamente. Somente nesse curso
ingressaram na UFRGS em dois anos 42 estudantes autodeclarados negros de escola
pública.
Talvez nos últimos 50 anos não tivessem ingressado esse número. Mesmo depois das
cotas 2008, haviam ingressado até 2011 apenas 3 estudantes.
Tem mais ainda, em 2013, ingressaram: 17 na
arquitetura, 21 no direito noturno e 32 no direito
diurno, 24 na administração, 15 nas ciências
da computação, 24 na engenharia civil, 15 na
engenharia química, 19 na odonto.
Em resumo, os negros estão ingressando em
curso com alta relevância no mundo do trabalho. Vejam o efeito na Lei de Cotas, se a partir de 2015 todas vagas forem ocupadas em
10 anos serão somente na UFRGS cerca de
8.000 negros graduados em todas as áreas
do conhecimento.
A Decisão 268/2012 que renovou o Programa na UFRGS, instituiu a Coordenadoria de
Acompanhamento do Programa de Ação Afirmativa, órgão destinado a monitorar o Programa, com ênfase na construção das políticas
de permanência.
O Reitor me honrou com o convite de ser um
dos dois Coordenadores desse órgão (institucionalizado em novembro/ 2012).
Temos uma tarefa complexa de fortalecer esses
estudantes para que concluam os seus cursos.
O êxito das ações afirmativas é a diplomação.
Grande taxa de evasão e retenção fragiliza
o alcance do programa. Senador, me coloco
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a disposição para compartilhar desses indicadores e análise junto a sua assessoria de
Canoas e demais interessados, de modo a
que pudéssemos construir uma agenda de
cooperação pragmática frente aos desafios
que se apresentarão.
Sua atuação no Senado e junto ao MEC e
SEPPIR será valiosa para que consigamos
apoio e suporte para a política de permanência desses estudantes.
A criação da modalidade e renda superior e
inferior, pressiona o Governo, a fornecer novas
modalidades de suporte material e pedagógicos para os estudantes em vulnerabilidade
econômica.
Sugiro, participar de algum dos seus seminários temáticos em data a ser pactuada para
juntos podermos fazer uma boa reflexão sobre o tema ou no mínimo celebrarmos nossas
conquistas.
Grande Abraço
Edilson Nabarro – Sociólogo Coordenadoria
de Acompanhamento do Programa de Ação
Afirmativa da UFRGS”
Sr. Presidente, essa correspondência me deixou
muito feliz e só veio fortalecer minha convicção de que
o sistema de cotas é uma excelente ação afirmativa
e está cumprindo muito bem o objetivo para o qual
foi criado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a aprovação do PLC 277/2055,
que institui aposentadoria especial para pessoas com
deficiência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, a
Câmara dos Deputados aprovou o PLC 277 de 2005.
Esse projeto concede aposentadoria especial para
pessoas com deficiência, no Regime Geral da Previdência Social.
A depender do grau de gravidade da deficiência, o trabalhador poderá aposentar-se com 25 anos
de contribuição.
Pessoas com deficiência de todo o Brasil participaram do Ato Público para pedir a inclusão em pauta
e a aprovação do projeto que beneficiaria milhões de
trabalhadores.
O projeto já havia sido aprovado aqui nesta Casa,
e com a sua aprovação pela Câmara, segue para sanção presidencial.
De autoria do então deputado Leonardo Matos,
do PV, de Minas Gerais, o referido projeto foi apresentado na Câmara paralelamente a um projeto de lei
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complementar que foi apresentado por mim, aqui no
senado, o 252 de 2005.
As duas propostas foram apresentadas com o
objetivo de regulamentar uma das mais importantes
alterações introduzidas pela Reforma da Previdência,
tanto pela proposta principal, quanto pela chamada
“PEC Paralela”, que todos sabem o quanto trabalhamos
para aprovação. Duvidavam que ela seria aprovada,
mas felizmente conseguimos aprová-la.
Trata-se da modificação do parágrafo 1º do artigo
201 da Constituição, que permite a concessão de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria
de segurados do Regime Geral de Previdência Social
para pessoas com deficiência.
Assim, o presente projeto de lei tem por objetivo
conceder direito à aposentadoria especial aos segurados com deficiência, após 25 (vinte e cinco) anos
de contribuição.
Trata-se de concessão absolutamente justa, em
vista das limitações desses trabalhadores.
Sem sombra de dúvida, a pessoa com deficiência
tem que envidar muito maior esforço para o desempenho de uma atividade qualquer.
É claro que a intenção desse projeto não é e nem
poderia ser desestimular o trabalho da pessoa com deficiência, que deve ter sempre o seu espaço garantido
no mundo do trabalho, mediante a implementação de
políticas públicas que igualem as oportunidades de
acesso a uma vida ativa e produtiva.
Entretanto, como reconhece a Lei Maior, na sua
nova redação, a situação de deficiência traz por decorrência um comprometimento mais acentuado das
funções orgânicas, não sendo justo submeter essas
pessoas a período de trabalho idêntico ao dos demais
trabalhadores, que é de 35 anos.
Busca-se, Sr. Presidente, assegurar ao trabalhador com deficiência tratamento isonômico com os demais funcionários, uma vez que se atende o princípio
da igualdade não apenas quando se tratam os iguais
de forma igual, mas também quando se tratam os desiguais de forma desigual.
Srªs e Srs. Senadores, quero parabenizar as pessoas com deficiência por mais essa vitória!
Parabéns à Câmara dos Deputados, especialmente às deputadas Rosinha da Adefal e Mara Gabrilli.
Aliás, a deputada Rosinha da Adefal , juntamente com o deputado Valter Tosta relataram o projeto na
Câmara.
Aqui no Senado, os relatores foram; Sérgio Zambiasi, Flávio Arns e Lindberg Farias.
Parabéns à sociedade por uma realidade mais
justa que progride e evolui pela inclusão de todos e
pelo respeito à diversidade.
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Era o que tinha dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a PREVENSUL – Feira de Saúde
e Segurança no Trabalho
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã,
sexta-feira, eu estarei em Porto Alegre, na 16a Prevensul – Feira de Saúde, Segurança do Trabalho e
Emergência.
Esta feira é uma promoção da Proteção Eventos,
com patrocínio do SESI.
Profissionais das áreas de Saúde e Segurança
do Trabalho, e de emergência dos três estados do Sul
do Brasil estão lá reunidos desde quarta-feira, dia 17,
no Centro de Eventos da FIERGS.
Eu fui informado pelo diretor da Proteção Eventos, Alexandre Gusmão, que eu receberei um reconhecimento público da empresa, por nossa atuação
no Congresso Nacional, tanto como deputado federal
quanto como senador da República, para melhorar as
condições de segurança no trabalho no Brasil.
A Lei Federal, oriunda de projeto de nossa autoria, garante estabilidade de um ano para trabalhadores acidentados.
Relatei proposta aqui no Senado, e que hoje é
Lei Federal, instituindo A Semana Nacional da Saúde
e Segurança nas Escolas.
Sr. Presidente, a Revista Proteção, editada pela
Proteção Eventos, está completando um quarto de
século, 25 anos.
É pioneira na área de segurança e saúde do trabalhador. É uma leitura obrigatória para todos profissionais do setor.
Com sede na cidade gaúcha de Novo Hamburgo
e escritório na cidade de São Paulo a empresa emprega atualmente cerca de 60 profissionais, edita duas
revistas, um anuário e um guia, além de realizar seis
feiras bienais, dezenas de seminários, e mais de 50
cursos anualmente em todas as regiões brasileiras,
O foco da Proteção é transmitir informação técnica de qualidade para seu público, composto por profissionais de SST e Emergência.
A Proteção é a principal publicação brasileira do
setor de Saúde e Segurança do Trabalho, com tiragem
mensal auditada pelo IVC de 17.000 exemplares, circulando em todos os Estados brasileiros dentro das
principais empresas.
Parabéns a Revista Proteção, aos seus diretores,
aos jornalistas, e a todos os seus funcionários.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
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Registro sobre o não cumprimento dos direitos
dos idosos, conforme Documento recebido do Fórum
Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi, há
alguns dias, um Documento do Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da PESSOA
Idosa, que passo a ler para conhecimento de todos:
“O Fórum Nacional Permanente da Sociedade
Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, criado em novembro de 2010, na cidade de Fortaleza – CE solicitou que aqui nesse Plenário eu possa ser a voz dos
idosos do Brasil, bem como solicitou a realização de
uma audiência pública para discutir o não cumprimento
dos direitos dos idosos, estabelecidos no Estatuto do
Idoso e na Constituição Federal, assim como a questão
previdenciária que influi na vida dos idosos.
O Fórum Nacional constitui-se um coletivo de
fóruns coordenados exclusivamente pela sociedade
civil, de caráter permanente e organizado como espaços públicos, legítimos de representação, mobilização, participação social e protagonismo no processo
de conquista e defesa dos direitos da pessoa idosa.
Neste momento, estou preocupado com as constantes ameaças de restrições de direitos que a população idosa vem se defrontando de maneira cada vez
mais freqüente e cotidiana.
As ameaças de restrição aos direitos dos idosos brasileiros estão presentes nos preparativos governamentais para a Copa do Mundo e Olimpíadas
e grandes eventos, quando se anuncia a suspensão
da meia entrada para idosos e, possivelmente, a gratuidade nos transportes, descumprindo o Art. 23. do
Estatuto do Idoso:
“A participação dos idosos em atividades culturais
e de lazer será proporcionada mediante descontos de
pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos,
culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso
preferencial aos respectivos locais. “(BRASIL, 2003).
Não posso concordar com tais fatos e me junto
ao Fórum Nacional Permanente da Pessoa Idosa que
rechaça tais fatos, pois, cabe lembrar às autoridades
brasileiras, como também às estrangeiras e aos dirigentes da FIFA, que, além de descumprir a lei pátria,
e diferentemente dos países de outros continentes,
de onde se originam grande parte dos respectivos
dirigentes da FIFA, a maioria das pessoas idosas no
Brasil não possuem renda suficiente para arcar com
sua sobrevivência e demais necessidades, já que
“mais de 70% dos idosos recebem 1 salário mínimo da
Previdência Social” (IBGE, 2010), inclusive de gastos
com saúde e medicamentos prolongados, muitos para
o resto de suas vidas.
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O IBGE e outros órgãos pesquisadores também
informam que mais de 50% desses idosos ainda sustentam suas famílias.
Assim, chamamos a atenção de todos os brasileiros para essa perversa e cruel realidade de nossos
idosos e, também, dos jovens estudantes, uma vez
que a maioria de nossas famílias, que vive do trabalho,
igualmente se encontra em situação de vulnerabilidade
e dificuldades de renda. Do mesmo modo, o lazer deve
ser defendido como direito de todo cidadão trabalhador,
seja na condição de ‘trabalhador ativo’, ‘trabalhador em
formação’ ou de ‘trabalhador aposentado’, assim como
os seus familiares.
Assim sendo, no ano em que o Estatuto do Idoso completa dez anos de promulgação, infelizmente,
ainda é comum vivermos situações dos direitos dos
idosos sendo desrespeitados.
Inclusive no momento, essa ameaça de restrição de direitos publicizada, mesmo com o avanço da
legislação brasileira em resguardar os direitos dessa
fatia considerável da população brasileira. O Fórum
permanente denuncia que ainda faltam políticas públicas que consigam, na prática, garantir o cumprimento
pleno dos direitos dos idosos.
Outro aspecto que também precisa de discussões
é em relação às ameaças de restrição de direitos representada nas contínuas reduções das aposentadorias, que comprometem a sobrevivência da população
idosa no País.
Urge que a sociedade brasileira se posicione
sobre o tema e que seus representantes em todas as
esferas do Poder Público, constituídos legalmente via
eleição direta, se pronunciem e se empenhem efetivamente na luta para o cumprimento pleno dos direitos
da pessoa idosa.
Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil
pelos Direitos da Pessoa Idosa
Srªs e Srs. Senadores, quero registrar que a audiência pública requerida pelos idosos já está com data
marcada para 27 de maio.
Creio que esse é um debate urgente e necessário,
pois os direitos conquistados pelos idosos precisam
ser assegurados, sob pena de que nossas leis caiam
totalmente no descrédito.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Sr. Senador Paulo Paim, obrigado pelas suas
palavras. Obrigado pela luta que o senhor tem feito em
favor dos excluídos, com ações afirmativas, positivas. É
assim que vamos mudar o Brasil. É assim que vamos
levar o Brasil para o primeiro mundo, para o progresso
e para o desenvolvimento.
Muito obrigado.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Presidente. Eu que agradeço.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores e
senhoras presentes e aqueles que acompanham esta
sessão pela rádio e pela TV Senado. Vida: o início de
tudo. É com essas palavras que chamo todos para uma
reflexão em torno do aborto.
O aborto é a interrupção da gravidez com a morte do nascituro, assim considerado o ser humano que
está por nascer e que aguarda seu nascimento no ventre materno. Essa interrupção pode ser feita de forma
espontânea ou induzida, por meio do uso de medicamentos ou da realização de cirurgias.
Atualmente, tramita no Senado Federal o Projeto
de Lei nº 236, de 2012, conhecido como anteprojeto
do futuro Código Penal, que, nos arts. 125 a 127, cria
quatro formas de criminalização do aborto e, no art.
128, sete formas de exclusão desse crime.
As graves questões sociais inerentes ao tema e a
responsabilidade do legislador, ao exigir exatidão conceitual e principiológica do texto do projeto de lei em
estudo, levaram-me a solicitar, aos renomados Professores Hélcio Maciel França Madeira, da Universidade
de São Paulo, e Pierangelo Catalano, da Universidade
de Roma La Sapienza, pareceres sobre os direitos do
nascituro à luz do sistema do direito romano atual e
do ordenamento jurídico.
No sistema jurídico romano, o direito do nascituro
à vida se construiu autonomamente, não como questão religiosa, biológica, científica ou filosófica. A vida
daquele que está por nascer indica a existência de
um ser humano em formação. E, para o Direito, onde
houver vida, exigem-se, no mínimo, respeito, defesa
e proteção.
Por maior que seja a dependência afetiva, física ou nutricional que o nascituro tenha da gestante,
de remédios ou de recursos decorrentes dos avanços tecnológicos, cabe ao jurista defender os direitos
fundamentais dele, especialmente o direito à vida e à
integridade física.
Após criterioso exame dos direitos do nascituro
– reconhecidos muito antes do nascimento de Jesus
Cristo –, os Prof. Hélcio Madeira e Pierangelo Catalano foram unânimes ao consignar, em seus pareceres,
que a vida começa com a concepção, e o nascituro é
titular de inúmeros direitos.
O ordenamento jurídico brasileiro é explícito com
relação à existência de vida e de direitos a partir da
concepção: primeiro, o Código Civil, em seu art. 2º,
que adotou a teoria concepcionista, deixando claros
e a salvo não só esses direitos, como o momento em
que eles têm origem; segundo, a Constituição Federal,
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no art. 5º, XXXVIII, “d”, que incluiu o aborto entre os
crimes dolosos contra a vida; terceiro, o atual Código
Penal e o próprio Projeto de Lei n° 236, de 2012, que
incluíram o aborto entre os crimes praticados contra
a pessoa, de maneira especial na subclasse dos crimes dolosos contra a vida ao lado do homicídio, da
indução, instigação ou auxílio ao suicídio, bem como
do infantícidio.
A toda evidência, ao definirem o crime de aborto,
o Código Penal e o citado projeto de lei não se referiram ao aborto como um crime doloso contra a morte
ou contra um objeto ou uma coisa. Ao contrário, admitiram, expressamente, que o aborto é um crime doloso
contra a vida do nascituro. E não poderia ser diferente,
uma vez que caracteriza a prática de crime impossível
matar alguém sem vida, matar quem já está morto.
O exame do anteprojeto do futuro Código Penal
impõe, necessariamente, que consideremos os direitos
do nascituro, lentamente conquistados pela sociedade
luso-brasileira, quais sejam:
1) direito à vida e proibição do aborto;
2) outros direitos da personalidade, quando compatíveis com a condição de nascituro, como: direito à
integridade física, à imagem e à honra;
3) direito à filiação e ao reconhecimento da paternidade;
4) direito à curatela;
5) direito à sucessão;
6) direito à posse dos bens herdados;
7) direito a receber a doação;
8) direito a alimentos;
9) direito de consumidor;
10) direitos tributários.
Não há dúvida de que a vida é pressuposto dos
demais direitos do nascituro. Logo, ao se subtrair dele
a origem de seus direitos, retira-se-lhe, a um só tempo,
os demais direitos, frutos da vida. Do que adianta reconhecer tantos direitos ao nascituro e tirar-lhe o pressuposto de todos esses direitos, que é a vida? Já ao se
lhe assegurar o direito à vida, não se está garantindo
apenas o direito dele, que está por nascer, mas também os direitos da família e os direitos da República.
Enquanto o art. 125 do citado projeto de lei faz
referência ao aborto provocado pela gestante ou com
seu consentimento, o art. 126 descreve o aborto consensual provocado por terceiro, e o art. 127 indica o
aborto provocado por terceiro sem o consentimento
da gestante.
Note-se que, das quatro formas apresentadas,
em apenas uma delas o aborto é feito sem o consentimento da gestante: a do art. 127; nas demais, ela
consente ou provoca o aborto em si mesma.
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Se os arts. 125 a 127 do Projeto de Lei n° 236
qualificam quatro condutas como criminosas, o art.
128, do mesmo projeto de lei, se encarrega de afastá-las com as respectivas causas de exclusão. Com o
reconhecimento e a aplicação de uma das formas que
exclui o aborto, a conduta antes considerada criminosa
ou abortiva deixa de ser considerada crime.
O art. 128 do anteprojeto do Código Penal apresenta as seguintes causas de exclusão desse crime,
ou seja, indica sete hipóteses que afastam da conduta tida como criminosa a característica de crime. São
elas: se houver risco à vida ou à saúde da gestante; se
a gravidez resultar da violação da dignidade sexual ou
de emprego não consentido de técnica de reprodução
assistida; se comprovada a anencefalia, atestada por
dois médicos; ou quando o feto padecer de graves e
incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina, fato atestado por dois médicos; e por último, para
surpresa de todos, se, por vontade da gestante, até a
12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições
psicológicas de arcar com a maternidade.
É como se com uma mão se criasse o crime de
aborto e a um só tempo, com a outra mão, esse crime
fosse desfeito. Aparentemente, restou apenas o crime
de aborto previsto no art. 127, caracterizado como provocar aborto sem o consentimento da gestante.
Isso por quê? Por que aparentemente? Porque,
ao dispensar o consentimento da gestante ou de seu
representante legal, se ela não puder se manifestar, o
parágrafo único do art. 128 do Projeto de Lei nº 236,
que tramita no Senado Federal, desfaz a forma de
aborto do art. 127. Ou seja, na hipótese de risco à vida
da gestante, o autor do aborto não será penalizado,
ainda que o faça sem o consentimento dela ou de seu
representante legal.
Não é demais lembrar, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a subjetividade da expressão “risco à vida da
gestante” que pode, em certa medida, existir para uns
e para outros não, a depender do ângulo analisado ou
do ponto de vista do observador.
A falta de necessidade do consentimento da gestante caminha em direção oposta à decisão tomada
pela italiana Gianna Beretta Molla, nascida em 4 de
outubro de 1922 e falecida no dia 28 de abril de 1962,
aos 38 anos. Médica pediatra, ela descobriu ser portadora de um cisto ovariano em plena gravidez. Embora
seu quadro clínico exigisse o aborto, ela se recusou a
fazê-lo, dizendo aos médicos: “Se deveis decidir entre
mim e o filho, nenhuma hesitação: escolhei – e isto o
exijo – a criança. Salvai-a!” Sete dias após o nascimento de Gianna Emanuela, Gianna, a mãe, faleceu
com dor aguda no abdômen. Em vida, ela escreveu:
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“Olhe para as mães que realmente amam seus filhos,
quantos sacrifícios fazem? Elas estão prontas para
tudo, até para dar o seu próprio sangue para que o
bebê cresça bem, saudável e forte.” E morreu dizendo,
repetidamente: “Jesus, eu te amo; Jesus eu te amo.”
Ela foi beatificada em 24 de abril de 1994 e canonizada em 16 de maio de 2004 pelo Papa João Paulo II.
Excluída a hipótese prevista na primeira parte
do inciso I do art. 128 do Projeto de Lei nº 236 – risco
à vida da gestante –, as demais excludentes do crime
de aborto se baseiam em casuísmos que não levam
em conta o fundamental conceito de necessidade.
Com isso, submetem diversas situações à opinião circunstancial de médico ou de psicólogo, flexibilizando
e subordinando a decisão de sacrificar o maior dos
direitos – o direito à vida – não a outro direito à vida,
mas a motivos menores.
De acordo com o atual Código Penal e com o Projeto de Lei n° 236, em regra, todos os crimes – exceto
o aborto – se submetem às mesmas formas de exclusão do fato criminoso, também chamadas excludentes
de ilicitude, excludentes de antijuridicidade, previstas
nos arts. 23 e 28, respectivamente, do Código Penal
e do anteprojeto. A conduta deixa de ser ilícita ou criminosa quando o crime é praticado de acordo com
esses dispositivos:
I) no estrito cumprimento do dever legal;
II) no exercício regular de direito;
III) em estado de necessidade;
IV) em legítima defesa.
A pergunta que se faz, então, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, é a seguinte: por que somente o aborto
não se submete às excludentes de ilicitude indicadas
no art. 23 do atual Código Penal e no art. 28 do Projeto
de Lei n° 236? Por que alguém que mata outrem fora
do útero materno – criança ou adulto, não importa –,
de maneira hedionda, ignóbil e mesquinha, se submete a tais excludentes, e o autor ou autora do crime de
aborto se submete às excludentes especiais do art.
128 do atual Código Penal, as quais estão sendo ampliadas pelo art. 128 do Projeto de Lei 236? Por que
um peso e duas medidas? Essa é a minha pergunta.
A resposta é singela: se os autores do crime de
aborto se submetessem, apenas, às excludentes do
art. 23 do Código Penal e do art. 28 do Projeto de Lei
nº 236, somente o estado de necessidade excluiria a
ilicitude do crime de aborto. Assim, só na hipótese de
risco à vida da gestante o direito excluiria o crime; nas
demais, não. Por isso é que, nesse caso, a excludente é chamada de aborto necessário, uma vez que é
realizado em decorrência do estado de necessidade.
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As outras excludentes de ilicitude – estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e legítima defesa – são incompatíveis com crime de aborto.
Com relação às hipóteses dos incisos V e VII do
art. 128 do Projeto de Lei referido – anencefalia e por
vontade da gestante, até 12 semanas –, a contradição
é visível. Na primeira, exigem-se atestados de dois
médicos, precedidos, obviamente, de vários exames.
Já na segunda, aquela até 12 semanas, basta a participação de um médico ou de apenas um psicólogo.
Indiscutivelmente, para a gestante que pretende fazer
um abortamento, é muito mais cômodo procurar um
psicólogo do que dois médicos, e ainda ter que se
submeter a uma bateria de exames clínicos. A toda
evidência, a segunda hipótese inclui a primeira. A contradição somente desaparece caso o nascituro anencefálico tenha mais de 12 semanas, o que, na prática,
dificilmente ocorrerá.
Resumindo: de acordo com o Projeto de Lei n°
236/2012, até 12 semanas o aborto de um nascituro
anencefálico dispensa a participação de médico, bem
como de qualquer atestado ou exame médico, bastando
uma simples comprovação feita por um psicólogo de
que a gestante não apresenta condições psicológicas
para arcar com a maternidade.
E também, nesses 12 meses, havendo esse reconhecimento por um único psicólogo, qualquer nascituro pode ser abortado no Brasil se prevalecer o que
está disposto neste projeto de lei.
Com relação à gravidez decorrente da violência
sexual, o princípio de Direito Romano que resolve o
impasse é objetivo, concreto e fundamental: “A calamidade da mãe não pode prejudicar aquele que está
no seu ventre.”. E opõe-se à excludente do crime de
aborto por esse motivo.
No Brasil, a criação de novas causas excludentes
da ilicitude do crime de aborto é a prova de que os ativistas pró-aborto buscam, a exemplo do que tem sido
feito em outros países, uma aproximação da cultura da
morte e, consequentemente, afastamento da cultura da
vida; da política que apregoa a morte no lugar da vida
e o sangue no lugar da paz; da política que aproxima,
que substitui o branco pelo vermelho desta gravata.
Em 1908, o médico francês Klotz-Forest iniciou
um movimento a favor do aborto e contra sua incriminação sob o argumento de que a mulher tem o direito
de dispor livremente de seu corpo e, por conseguinte,
de recusar a maternidade. Essa linha argumentativa
continua sendo usada, com frequência, pelos defensores do aborto. Para esse grupo, o nascituro, enquanto
viver no útero materno, é uma simples parte das entranhas maternas.
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Mas Nelson Hungria, em sua obra publicada em
1942, sustenta que o nascituro não é só parte da mãe,
mas também parte do pai.
Em complemento, citando Garcia Pintos, Nelson
Hungria afirma que o nascituro não é uma simples parte
da mulher, (pars ventris), mas um todo completo, uma
perfeita individualidade.
Verifica-se que o óvulo sozinho é incapaz de gerar uma criança, o mesmo ocorrendo com o espermatozoide, isoladamente. Juntos, após a fecundação ou
concepção, eles dão origem a um ser humano, a uma
criança com as mesmas características físicas e genéticas dos pais, inclusive as doenças hereditárias. O
fato de ter sido gerado por uma mãe adotiva em nada
alterará os dados genéticos obtidos desde a concepção.
Com o seguinte exemplo, demonstro a independência e a autonomia dos nascituros: um segundo,
um único segundo após a concepção, um embrião de
pais alemães de olhos azuis, com um 1,95 de altura e
várias doenças genéticas, foi transferido para o útero
materno de uma anã, um anã com um 1,20 metro de
altura e sem qualquer doença genética. Indaga-se:
nove meses depois, após o nascimento, como será
essa criança? Inegavelmente, ela terá as características físicas e genéticas dos pais alemães e de suas
famílias, o que pode ser comprovado por meio de simples exame de DNA.
O aborto é um crime contra a continuidade e a
integridade de uma estirpe, porque ele não destrói,
apenas uma vida indefesa; toda uma geração é assassinada brutalmente (filhos, netos, bisnetos, etc.).
Por isso, só defendem o aborto aqueles que tiveram
o direito de nascer. E isso me impressiona muito, porque somente aqueles que tiveram o direito de nascer
reconhecido defendem o aborto.
Se é certo que a gestante pode dispor de alguns
de seus direitos, não é menos certo que sua iniciativa
não pode atingir direitos de terceiros, especialmente
os mais expressivos dos direitos do nascituro: o direito à vida e à integridade física. Não se pode esquecer
da paridade ontológica, a igualdade de direitos entre
nascituros e nascidos.
A interrupção da gravidez, ainda que realizada
por um especialista, em um bom hospital, não deixa
de representar uma séria e grave intervenção no organismo da gestante.
A garantia de acesso à informação e aos serviços
de assistência à saúde reprodutiva, bem como iniciativas de conscientização contrárias ao abortamento
voltadas para gestantes que, num primeiro momento,
estão decididas a interromper a gravidez, representa
uma forma de proteção à vida e à saúde da própria
gestante.
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Em inúmeros casos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a criação de alternativas e opções pelos
governos, para abrigar, proteger as crianças após o
nascimento e assegurar o sigilo da gravidez, pode defender a vida e evitar a morte, riscos, consequências e
complicações causados por abortamentos realizados
em condições precárias de higiene, por pessoas não
qualificadas e com o emprego de métodos perigosos.
Com essas ponderações, ingressei hoje com um
projeto de lei em que busco regulamentar a adoção do
nascituro. A gestante que quiser doar o seu filho antes
do nascimento poderá fazê-lo. Se ela tem receio de que
o nascituro, agora criança já nascida, vá sofrer pela
falta de dinheiro, pela falta de uma boa condição de
vida, ela pode dar esse nascituro à adoção; possibilitar a adoção dessa criança que não nasceu, mas que
já tem vida, que já tem organismo, que já tem corpo.
As considerações apresentadas nesta oportunidade apenas anunciam um ponto de vista contrário
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ao aborto, o qual encontra, nos pareceres dos Professores Hélcio Madeira e Pierangelo Catalano, uma
expressão tanto mais pura quanto mais real do direito
que o embasa: a defesa da vida.
Considerando o meu tempo, a exiguidade do tempo, o transcurso desse tempo e o número de oradores
inscritos – o Senador Delcídio do Amaral, o Senador
Rodrigo Rollemberg estão inscritos para falar em seguida –, defiro que as peças deste pronunciamento
sejam dadas como lidas.
Muito obrigado pela atenção e gentileza.
Boa tarde a todos!
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO COSTA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Convido o Senador Rodrigo Rollemberg para
ocupar a tribuna e apresentar o seu pronunciamento.
(Pausa.)
Na ausência do Senador Rodrigo Rollemberg,
convido o Senador Delcídio do Amaral para fazer uso
da palavra.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador João Costa; Senadores
e Senadoras, eu não poderia deixar de fazer um registro, nesta semana que se vai encerrando, porque
teremos sessão amanhã, pela manhã também, sobre
reuniões importantes que tivemos no meu Estado, o
Mato Grosso do Sul, na minha cidade, Corumbá, para
as quais convidamos o Dr. Bruno, dirigente da Empresa de Planejamento e Logística comandada pelo Dr.
Bernardo Figueiredo, que hoje, mais do que nunca,
estuda a integração dos vários modais de transporte
brasileiros: rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. O
motivo do convite à EPL se deve ao interesse que o
meu Estado e a população do meu Estado têm manifestado com relação às ferrovias que cortarão o Mato
Grosso do Sul.
Temos hoje, Sr. Presidente, uma ferrovia, a antiga
Noroeste do Brasil, cuja concessão pertence à América
Latina Logística, à famosa ALL. Lamentavelmente, essa
ferrovia se encontra em condições absolutamente precárias. Apresenta quase 90% de ociosidade, dormentes
que precisam ser trocados, trilhos que precisam ser
trocados. É uma ferrovia de bitola métrica quando, na
verdade, nós precisaríamos de uma ferrovia de bitola
larga. Discutindo com os técnicos da EPL, uma das
soluções é a adoção de bitola mista nesse trecho, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que começa em
Corumbá, na minha cidade, cruza todo o Estado, de
oeste a leste, passando por Campo Grande e por Três
Lagoas. Essa ferrovia chega até Bauru. É importante registrar que ela tem um ramal que sai de Campo
Grande e vai até Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. É uma ferrovia que tem todas as condições de
funcionar como uma ferrovia de integração nacional, e
integração, inclusive, com os países vizinhos.
Sr. Presidente, infelizmente, as coisas não caminham como todos nós, sul-mato-grossenses, sempre
esperamos, ou esperávamos, melhor dizendo.
Fez-se, lá atrás, um Termo de Ajustamento de
Conduta que acabou não sendo cumprido. A agência
reguladora, a ANTT, sequer tomou providências com
relação ao cumprimento desse Termo de Ajustamento
de Conduta. Agora, há um novo acordo com o Governo
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Federal, no sentido de recuperar 5km, para atender o
escoamento dos minérios da Vale do Rio Doce lá em
Urucum, em Corumbá, e a intenção de revitalizar essa
ferrovia, de 2014 para frente.
Alguns meses atrás, Sr. Presidente, fizeram um
grande estardalhaço de um fato relevante, divulgando
a criação de uma empresa chamada Vetria, que seria
uma empresa em que os principais acionistas são a
ALL, produtores de ferro-ligas da região de Corumbá
e, possivelmente, novos investidores que, em tese,
teriam interesse na viabilização dessa empresa, que
já nasceria com cargas a transportar, minério de ferro, especialmente da Vale do Rio Doce, ferro-gusa, e
outros produtos ligados ao agronegócio e produzidos
no meu Estado, o Mato Grosso do Sul.
A grande realidade é que, a despeito de tudo
aquilo que anunciaram, pouco foi feito. A ferrovia pouco avançou nos últimos meses e nos últimos anos. Se
existe uma privatização malfeita, que já começou errada desde o início foi a privatização, melhor dizendo,
o arrendamento da malha viária da antiga Noroeste
do Brasil.
E nós vamos, já dissemos ao Dr. Bernardo Figueiredo, correr atrás disso. Não é possível que uma
ferrovia tão importante, com um desenho fundamental
para escoamento da nossa produção, para barateamento dos nossos fretes, fique nessa situação.
Portanto, a Bancada de Mato Grosso do Sul fará
um trabalho intenso, Sr. Presidente, para tentar buscar
uma saída, para tentar buscar uma solução para essa
ferrovia que é estratégica para o nosso Estado.
Não poderia deixar também, Sr. Presidente, de
registrar que hoje o desafio não é só a revitalização
dessa ferrovia, mas também o ferroanel em São Paulo. Muitas composições que vêm do Centro-Oeste, da
área que potencialmente representa a grande produção
agrícola do nosso País, quando chegam a São Paulo,
disputam os espaços dessa via férrea com o transporte
de passageiros. Portanto, muitas composições precisam
esperar para depois descer ao Porto de Santos. Esse
é um desafio importante, como também é o desafio
do open access, o desafio do livre acesso de composições de terceiros à malha ferroviária, normalmente
administrada por concessões, cuja responsabilidade
não é só da ALL, mas também de outras companhias
brasileiras como a Vale do Rio Doce, por exemplo.
A questão do acesso é absolutamente fundamental para garantir competitividade, escoamento de
nossas cargas e, fundamentalmente, esse atrelamento
das ferrovias com os portos, não só os portos marítimos com as hidrovias, como é o caso do rio Paraguai,
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na minha Corumbá, onde tenho condições de escoamento até a Argentina.
Não posso deixar de destacar aqui também a
necessidade de correções no leito do rio Paraguai,
para que nós tenhamos navegabilidade durante todo
o ano. Hoje, essa hidrovia não trabalha o ano inteiro.
Nos períodos mais secos, em função dos bancos de
areia, o escoamento da produção de minério fica prejudicado, e, consequentemente, aumentam o custo de
produção e o custo dos produtos dos minérios produzidos na minha cidade de Corumbá.
Sr. Presidente, é importante destacar, dentro desse escopo de ferrovias fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso do Sul,
os dois novos projetos que a EPL estuda e que nos
vão levar, inclusive, a audiências públicas, a serem
realizadas em meados do ano de 2013.
Uma ferrovia absolutamente importante dentro
dos planos do Governo é o ramal da Ferrovia Norte/
Sul, que vai representar uma coluna vertebral com várias ramificações para várias regiões e vários portos
brasileiros. Uma dessas ramificações atende o Mato
Grosso do Sul, indo a Dourados, com eventualmente a
construção de um ramal em Três Lagoas, atendendo a
região do Vale do Ivinhema e chegando, finalmente, ao
Município de Dourados. Há, inclusive, a possibilidade
de estender essa ferrovia em bitola larga até Porto Murtinho. Lá em Murtinho, nós faríamos o transbordo das
barcaças que viriam de Corumbá. Far-se-ia o transbordo para a ferrovia em Porto Murtinho, e, depois, esse
minério seria escoado em outros portos brasileiros.
Essa ferrovia é fundamental, Sr. Presidente, porque não escoa só minério, mas escoa também soja e
milho e vai escoar etanol. Mato Grosso do Sul, hoje,
é o quarto produtor de etanol no Brasil; nós próximos
cinco anos, vai ser o segundo. Portanto, o etanol é uma
grande riqueza. A riqueza proporcionada pelo etanol
é importante não só sob o ponto de vista de etanol/
combustível, mas também sob o ponto de vista da utilização do bagaço de cana para a geração de energia.
Mato Grosso do Sul vai ser exportador de energia a
partir do bagaço de cana nas nossas usinas. Portanto,
essa ferrovia é vital, porque escoa produção agrícola
de áreas muito férteis, de áreas que são grandes produtoras de grãos.
Esperamos que esse projeto saia rapidamente,
porque as expectativas são muito grandes em Mato
Grosso do Sul com relação a essa ferrovia, que – repito
– é um ramal em bitola larga da Norte/Sul, chegando
eventualmente até Porto Murtinho.
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Há outra ferrovia, Sr. Presidente, muito importante que chega até Maracaju, nasce no norte do Paraná, cruza Mundo Novo, tendo passado, no Paraná,
por Cascavel, no noroeste do Paraná. A ferrovia sobe
por Mundo Novo, e há a alternativa de Dourados e de
Maracaju, escoando essa produção pelo Porto de Paranaguá. Essas duas ferrovias são fundamentais para
o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.
Isso está associado aos leilões da BR-163, rodovia que corta o Mato Grosso do Sul de norte a sul, que
o interliga com Mato Grosso, chegando até o Pará. A
partir do momento em que a BR-163 vier a ser duplicada, nós vamos ter outro quadro, outro cenário rodoviário também no nosso Estado.
Não posso deixar de destacar também a BR-262,
que nasce na minha Corumbá, passa por vários Municípios da região pantaneira, chega a Campo Grande,
depois pega o leste do Estado e atravessa Três Lagoas,
entrando em São Paulo, a qual passará, sem dúvida
nenhuma, pelo mesmo processo. A BR-267 tem um
traçado paralelo à BR-262 e integra várias regiões do
nosso Estado também.
Eu não podia deixar, nesta oportunidade, de destacar o Porto Seco, em Campo Grande, que, junto com
o aeroporto e com as duas hidrodovias... Mato Grosso do Sul é um Estado mesopotâmico: a leste, está o
Rio Paraná; a oeste, o Rio Paraguai. E nós temos de
aproveitar bem essas hidrovias, muito mais do que hoje
utilizamos, especialmente, a hidrovia do Rio Paraguai.
Portanto, Sr. Presidente, temos uma expectativa
muito grande no sentido de garantir esses investimentos para o nosso Estado, investimentos importantes.
É uma malha ampla. Para que V. Exª tenha ideia, são
quase 1.820km, estando 750km dentro do Mato Grosso
do Sul. Portanto, é um grande desafio sob o ponto de
vista de engenharia, sob o ponto de vista de materiais,
sob o ponto de vista de controle.
Nós ficamos muito felizes com a palestra apresentada pela EPL na minha cidade, em Corumbá, no nosso encontro regional do Partido dos Trabalhadores. Eu
não tenho dúvida de que repetiremos esses encontros.
Infraestrutura, ao lado de inclusão social; ao
lado das questões indígenas, que preocupam todos
com respeito às nossas etnias, aos nossos patrícios
indígenas e aos nossos produtores; ao lado do saneamento, da habitação popular e de novos investimentos, é a logística que vai consolidar Mato Grosso do
Sul como um Estado de integração com as unidades
federativas mais importantes do Brasil, São Paulo,
Minas Gerais, Paraná, como também com os países
vizinhos, proporcionando, inclusive, com a Bioceânica,
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acesso ao Oceano Pacífico, economizando distâncias,
reduzindo fretes. Não só garantiremos, com essa logística, comida mais barata para os brasileiros e para
as brasileiras, mas também criaremos competitividade
dos nossos produtos nessa concorrência que, hoje,
mais do nunca, vivenciamos nos vários continentes
deste Planeta.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui registrar os
desafios que temos pela frente, o momento importante
que o Mato Grosso do Sul enfrenta e qual é o Estado
que surgirá desses investimentos do Governo Federal,
que tem sido um grande parceiro de Mato Grosso do
Sul ao longo de todos esses anos. O Governo do Presidente Lula, o Governo da Presidenta Dilma, governos
republicanos, independentemente das disputas e dos
partidos, sempre foram generosos e olharam o Mato
Grosso do Sul com extrema atenção, com extremo cuidado, reconhecendo a importância do nosso Estado
no concerto da Federação brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
esse registro dos ganhos logísticos, dos desafios que
temos pela frente e, efetivamente, do trabalho que o
Governo Federal, o governo estadual e toda a bancada estadual e federal vão necessariamente ter de
desenvolver ao longo dos próximos anos, para que
nós tenhamos sucesso, aproveitando esses grandes
projetos para gerar empregos, qualificando a nossa
gente, para que esses empregos tragam benefícios
para quem vive e tem suas famílias no nosso Estado.
Com isso, vamos garantir dignidade, garantir perspectivas melhores e garantir cidadania, que é a razão de
ser de todos nós, de toda a nossa sociedade e de
todo o nosso País.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de fazer o
registro da importância desses projetos que o Governo
Federal apresenta nessa iniciativa, do meu ponto de
vista, fundamental da criação da EPL, uma empresa
destinada a estudar a integração dos vários modais de
transporte, a otimizar os potenciais modais que nosso
Mato Grosso do Sul e os demais Estados brasileiros
detêm e a, com isso, efetivamente, vencer o maior desafio, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que, sem dúvida alguma, nós enfrentaremos em
Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil: o desafio da
logística. Esse, talvez, seja o ponto crucial para consolidar o Brasil como um dos países mais importantes
das Américas e como um dos principais protagonistas
da economia mundial.
Portanto, Sr. Presidente, mais do que nunca,
quero agradecer, pelo empenho, ao Governo Federal.
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Agradeço pelo trabalho desenvolvido à EPL e ao
Ministério dos Transportes, comandado agora pelo meu
amigo, meu irmão, ex-Senador da República, Ministro
César Borges.
Não tenho dúvida de que nos empenharemos
no que for necessário para que esse programa, ora
em estudo – haverá audiências públicas nos próximos
meses em Mato Grosso do Sul –, obtenha sucesso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero agradecer a paciência de V. Exª com o
tempo em que ocupei esta tribuna. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Senador Delcídio do Amaral, obrigado por suas
ponderações. Tenho falado, Senador, que o Brasil, para
ser o País do futuro, para crescer como deveria – e
deve crescer – e como nós esperamos, precisa de infraestrutura e de logística. Precisamos corrigir os erros
nessas duas áreas.
Precisamos explorar mais outros modais. O Brasil
se fixou muito no modal rodoviário, e nós precisamos
avançar para os três outros modais, o ferroviário, o
hidroviário e o aéreo, com aeroportos de carga, que
não existem em algumas regiões, com a hidrovia, um
transporte muito mais barato, menos oneroso e quase
sem risco, com risco muito menor. Hoje, nós trocamos
todo esse conforto pelo transporte rodoviário, que traz
riscos à vida, com furtos, com crimes. Precisamos mudar os modais, melhorar as bitolas das ferrovias, que
são pequenas; é preciso bitolas adequadas.
O sonho do Brasil, como o senhor disse muito
bem, e, principalmente, do Tocantins, que aqui represento, é buscar o acesso ao Pacífico.
Precisamos chegar ao Pacífico pela ferrovia, pelo
porto do Peru. Penso que, se chegarmos ao Pacífico e
ao Atlântico e se chegarmos, por meio do Pacífico, à
Ásia, o Brasil será melhor e mais competitivo.
Muito obrigado por tudo. Obrigado por suas palavras. Mande um abraço para o povo do Mato Grosso
do Sul, que o senhor representa tão bem nesta Casa.
Obrigado.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT –
MS) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero
aproveitar para deixar um grande abraço ao povo do
Estado de Tocantins, um Estado moderno, um Estado
que, sem dúvida, vai obter muito sucesso.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
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São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 2013
Institui a residência advocatícia, destinada a advogados sob a forma de curso de
especialização sob a responsabilidade da
Defensoria Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a Residência Advocatícia,
modalidade de ensino de pós-graduação em sentido
lato, destinada a advogado.
Art. 2º A residência advocatícia dar-se-á sob a forma de Curso de Especialização, sob responsabilidade
de instituição superior de ensino legalmente competente, em convênio com instituição da Defensoria Pública
Federal ou Estadual, ou diretamente pela Defensoria
Pública por meio de sua Escola Superior.
Art. 3º A admissão em Curso de Especialização
de Residência Advocatícia exige aprovação em processo seletivo estabelecido pela instituição educacional
conveniada com a Defensoria Pública ou pela Escola
Superior da Defensoria Pública.
Parágrafo único. Participam do processo seletivo
representante da Escola Superior da Advocacia, da
Ordem dos Advogados do Brasil e da Escola Superior
da Defensoria Pública, onde houver.
Art. 4º O Curso de Especialização de Residência Advocatícia contemplará treinamento em serviço,
que funcionará sob a responsabilidade da Defensoria
Pública, sob orientação de Defensor Público com especialização, mestrado ou doutorado.
Art. 5º O advogado-residente admitido no programa terá anotado no contrato padrão de matrícula:
I – qualidade de advogado residente, com a
caracterização da especialidade de seu Curso;
II – o nome das instituições conveniadas responsáveis pelo programa;
III – o valor da bolsa paga pelas instituições responsáveis.
Art. 6º Ao advogado-residente é assegurada bolsa
em valor estipulado pelo Defensor Público-Geral Federal, Estadual e do Distrito Federal, não inferior ao
piso salarial estipulado em cada estado da federação.
Parágrafo único. Nos estados que não houver
piso salarial, o valor da bolsa será não inferior a dois
salários mínimos vigentes no país.
Art. 7º. O advogado-residente é filiado ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, como contribuinte individual.

Sexta-feira 19

867

20049

Art. 8º O advogado-residente tem direito às licenças maternidade e paternidade, conforme o caso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, assim
como em caso de licença por razão de saúde, o período do Curso será ampliado no prazo equivalente ao
da licença.
Art. 9º O advogado-residente tem direito ao auxílio alimentação.
Art. 10. O programa do Curso de Especialização
de Advogado-Residente respeitará o máximo de 20
horas semanais.
Parágrafo único. O advogado-residente faz jus a
trinta dias de repouso por ano de atividade.
Art. 11. A conclusão do Curso de Especialização
do Programa de Residência Advocatícia exige presença mínima nas aulas e atividades laborais, e a apresentação da monografia final, observada as demais
normas estabelecidas pelo Ministério da Educação
sobre o tema.
Art. 12. A interrupção do Programa de Residência Advocatícia, assim como o inadimplemento das
exigências do art. 11 implicam a reprovação no Curso.
Ar. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A proposição legislativa que ora submetemos ao
exame das Senadoras e dos Senadores tem o duplo
propósito de ressaltar a imensa importância da atividade da Defensoria Pública, de um lado; e ensejar a
oportunidade para os jovens advogados em conjugar
a sua preparação para o exercício da profissão com
trabalho social de transcendente significação.
A Residência Advocatícia constitui modalidade
de ensino de pós-graduação, destinada a advogados,
sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob
a responsabilidade das Defensorias Públicas, sob a
orientação de Defensores Públicos de elevada qualificação ética e profissional.
Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Advocatícia o candidato deverá submeter-se
ao processo de seleção estabelecido pela Defensoria
Pública, com participação da Escola Superior da Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil
e da Escola Superior da Defensoria Pública quando
existente.
Propomos, em síntese, que seja por via deste
instrumento normativo, autorizada a constituição de um
quadro de advogados-residentes, a ser formado por
advogados em início de profissão, para atuação pre-
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cípua junto às Defensorias Públicas, no atendimento
à população de baixa renda, para que todos tenham
acesso à prestação jurisdicional.
A disciplina da nova lei ficará a cargo das Defensorias Públicas, que expedirão os atos administrativos
pertinentes, respeitada a prioridade da participação da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Participar da assistência judiciária à população
carente, no contexto aqui referido, constituirá serviço
público relevante para os advogados-residentes, servindo inclusive, para fins de contagem do tempo como
experiência profissional para todos os efeitos, em especial para concurso público.
Solicito aos eminentes pares a participação e
colaboração para o aperfeiçoamento deste projeto,
assim como o apoio imprescindível à sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Gim.

§ 3º Entre os parentes de mesma classe, preferir-se-á os parentes de grau mais próximo.
§ 4º A transmissão de que trata o caput deste
artigo dependerá de:

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)

As cidades brasileiras devem muito àqueles que,
com seus quiosques, trailers, feira e banca de venda
de jornais e de revistas embelezam as calçadas, vivificam as ruas e confortam a todos os cidadãos que,
fora de suas residências, precisam de suporte para
desempenhar as múltiplas tarefas quotidianas.
É inegável que toda cidade se beneficia com
as atividades desses trabalhadores, que abastecem
todos os cidadãos com provisões de lazer e de sobrevivência.
Esses titulares de quiosques, trailers, feira e banca de venda de jornais e de revista investem seus
recursos e suas vidas nessa relevante vocação de
interesse público.
Apesar disso, eles são constantemente supliciados com a inexistência de uma garantia legal de que,
com sua morte ou sua incapacitação, seus dependentes – que, com o revigorante afeto familiar, inspiram-nos na missão de iluminar a cidade – não ficarão ao
desamparo.
Esse quadro de injustiça agrava-se ao recordar
que, comumente, esses dependentes abdicam de sua
individualidade e autonomia profissionais para trabalhar conjuntamente com o titular do quiosque, trailer,
feira ou banca de venda de jornais e de revistas a fim
de assegurar uma adequada renda familiar.
A presente proposição destina-se a curar essa
nefasta patologia.
E é por conta do relevantíssimo mérito da presente
iniciativa que solicitamos o apoio de todos os nobres
Congressistas para a célere tramitação e aprovação
deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Gim.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 2013
Dispõe sobre a transmissão do direito de
utilização de área pública por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira
e banca de venda de jornais e de revistas
no caso de morte ou enfermidade de seu
titular.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a transmissão do
direito de utilização de área pública por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banca de
venda de jornais e de revistas no caso de morte ou
enfermidade do seu titular.
Art. 2º O direito de utilização privada de área
pública por equipamentos urbanos do tipo quiosque,
trailer, feira, banca de venda de jornais e de revistas será transferido, nesta ordem, ao cônjuge ou ao
companheiro, aos descendentes e aos ascendentes
do titular, no caso de falecimento deste ou de enfermidade física ou mental que o impeça de gerir seus
próprios atos.
§ 1º Somente será deferido o direito de que trata
o caput deste artigo ao cônjuge que atender os requisitos do art. 1.830 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil.
§ 2º O direito de que trata o caput deste artigo
não será considerado herança para todos os efeitos
de direito.

I – requerimento do interessado no prazo previsto
no art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil – para a abertura do inventário e partilha;
II – preenchimento pelo dependente dos requisitos exigidos pelo Município para a utilização privada de área pública por equipamentos urbanos
do tipo quiosque, trailer, feira e banca de venda
de jornais e de revistas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
....................................................................................
Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte
do outro, não estavam separados judicialmente, nem
separados de fato há mais de dois anos, salvo prova,
neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.
....................................................................................
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Vigência
Institui o Código de Processo Civil.
Art. 983. O processo de inventário e partilha deve
ser aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar da
abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subseqüentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos,
de ofício ou a requerimento de parte. (Redação dada
pela Lei nº 11.441, de 2007).
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2013
Altera a Lei nº 12.010, de 3 de agosto de
2009, para incluir o nascituro no rol daqueles que podem ser adotados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009,
que dispõe sobre a adoção, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o aperfeiçoamento
da sistemática prevista para garantia do direito
à convivência familiar a todos os nascituros,
crianças e adolescentes, na forma prevista pela
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto
da Criança e do Adolescente. (...)
§ 2o Na impossibilidade de permanência na
família natural, o nascituro, a criança e o adolescente serão colocados sob adoção, tutela
ou guarda, observadas as regras e princípios
contidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, e na Constituição Federal.
§ 3º Considera-se nascituro, desde a sua concepção, o ser humano que está por nascer
e que aguarda o seu nascimento no ventre
materno.
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§ 4º Aplicam-se ao nascituro, quando compatíveis, todos os direitos assegurados às crianças
e aos adolescentes.
§ 5º Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de nascituros em
condições de serem adotados e de pessoas
ou casais habilitados à adoção.
§ 5º Os processos de adoção dos nascituros
tramitarão em sigilo, especialmente no que se
refere à qualificação da mãe biológica, cujo
nome poderá, por meio de decisão judicial,
ser substituído por pseudônimo.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Ensina o Prof. Hélcio Madeira, da Universidade
de São Paulo, que
(...) é preciso criar males menores e preferíveis
à morte do nascituro, em garantia de, por exemplo, seu direito à adoção, à nomeação de um
curador ao ventre, à saúde patrocinada pelo
Estado. Compara-o, com desvantagem capital,
simplesmente a uma res e não a outra vida.
Se é certo que a gestante pode dispor de alguns
de seus direitos, não é menos certo que sua iniciativa
não pode atingir direitos de terceiros, especialmente
os mais expressivos dos direitos do nascituro: o direito à vida e à integridade física. Não se pode esquecer
da paridade ontológica (igualdade) entre os direitos
do nascituros e dos nascidos, assim lembrada pelo
Professor Hélcio Madeira:
(...) tentativa de desumanização ou ‘despersonalização’ do nascituro por meio da manipulação
de categorias abstratas, como a de ‘personalidade jurídica”, aliada à “excessiva ‘dilemização’
do tema levou-nos a uma crise a que somos
convocados a superar, em razão da proliferação
de normas e teorias que introduziram indevidamente a ‘efetividade’ no lugar da ‘validade’, os
“fatos” no lugar dos direitos, ‘particularismo jurídico’ no lugar do universalismo, as ‘abstrações
conceituais’ no lugar da concretude da ciência
do direito, a ‘cidadania restrita individualista’ no
lugar da ‘cidadania crescente universal’.
A interrupção da gravidez, ainda que realizada
por um especialista, em um bom hospital, não deixa
de representar uma séria e grave intervenção no organismo da gestante.
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A garantia de acesso à informação e aos serviços
de assistência à saúde reprodutiva, bem como iniciativas
de conscientização contrárias ao abortamento voltadas
para gestantes que, num primeiro momento, estão decididas a interromper a gravidez, representa uma forma
de proteção à vida e à saúde da própria gestante.
Em inúmeros casos, a criação de alternativas
e opções pelos governos, para abrigar, protejer as
crianças após o nascimento e assegurar o sigilo da
gravidez, pode defender a vida e evitar a morte, riscos,
consequências e complicações, causados por
abortamentos realizados em condições precárias de higiene, por pessoas não qualificadas e com o
emprego de métodos perigosos.
A possibilidade de adoção do nascituro, é, sem
dúvida, uma alternativa em defesa de sua vida e da vida
da gestante, que, diante da falta de opção, opta pelo
abortamento e acaba desencadeando graves sequelas,
a morte do nascituro e, às vezes, a sua própria morte.
Inquestionavelmente, a possibilidade de adoção
do nascituro, como opção e alternativa ao aborto, representará um significativo avanço em defesa da vida.
Solicitamos aos eminentes pares o apoio imprescindível para a aprovação desta matéria, assim como
as iniciativas voltadas ao seu aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, – Senador João Costa, Líder
do PPL/TO.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 2013
Altera a Lei nº 8.212, de 11 de dezembro de
1990, para instituir a indenização devida ao
servidor ocupante de cargo em comissão,
por ocasião de sua exoneração.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.112, de 30 de dezembro de
1990, que institui o Regime Jurídico dos Servidores
Federais, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 51. ...........................................................
........................................................................
V – por tempo de serviço, destinada a indenizar servidor ocupante de cargo em comissão,
quando de sua exoneração.
Art. 52-A. A indenização estabelecida no inciso V, do art. 51, será devida por ocasião da
exoneração de servidor ocupante de cargo
em comissão, na proporção de oito por cento
dos vencimentos mensais, por cada mês de
efetivo tempo de serviço.
Parágrafo único. A indenização de que trata
este artigo não é devida na hipótese de demissão do servidor em comissão, em consequência de falta disciplinar.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA

Justificação

LEI Nº 12.010, DE 3 DE AGOSTO DE 2009

A legislação brasileira relativa ao servidor público
efetivo lhe confere o direito à estabilidade. A legislação
aplicável ao trabalhador da iniciativa privada, celetista,
dá-lhe o direito à reparação, na hipótese de demissão
sem justa causa, representada pelo FGTS.
Entretanto, o servidor público comissionado não
é amparado por qualquer direito dessa natureza, no
momento de sua exoneração, não fazendo jus nem à
estabilidade nem à indenização por tempo de serviço.
A proposição ora apresentada visa colmatar essa
lacuna legal, corrigindo uma grande injustiça cometida
contra os dedicados servidores públicos ocupantes de
cargos em comissão.
Saliente-se, no entanto, a cláusula de exclusão do
parágrafo único do Art. 52-A, busca evitar que sejam
beneficiados os demitidos a bem do serviço público,
em consequência de punição disciplinar.
Poder-se-ia questionar eventual vício de iniciativa
do presente projeto, o que não se pode conceber. A
hipótese é de alteração de dispositivos de lei que foi
aprovada por iniciativa do Poder Executivo, fazendo lí-

Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069,
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança
e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro
de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943; e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, cabendo à última a decisão terminativa.)
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dimo o exercício da função parlamentar, que não viola
as restrições das alínea ‘a’ e ‘c’ do inciso II do § 1º do
art. 61, da Constituição Federal. Efetivada a iniciativa
do Poder Executivo, cabe, agora, ao Congresso Nacional o dever de proceder às necessárias alterações,
para aperfeiçoamento da matéria.
Observa-se ainda, que a iniciatiava privativa da
Presidente da República, refere-se, tão somente, à
criação de cargos, funções ou empregos públicos,
bem como sobre o provimento de cargos, estabilidade
e aposentadoria. A propósito, recomenda-se a leitura
do seguinte dispositivo da Constituição Federal:
Art. 61. ...........................................................
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:
(...)
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração;
(...)
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
Excluída a competência privativa, remanesce a
competência do Congresso Nacional (CF, art. 61, caput).
Note-se que a indenização por exoneração dos
servidores em cargos comissionados ainda não foi contemplada no ordenamento jurídico, revelando o vazio
normativo que se pretende preencher, com as presentes alterações na Lei, evitando que se tenha no serviço
público uma categoria de servidores inferiorizada ou
de 2ª classe. Enfim, busca-se estender aos servidores
comissionados as garantias e os direitos semelhantes
aos assegurados aos empregados domésticos.
Solicitamos aos eminentes pares o apoio imprescindível para a aprovação desta matéria, assim como
as iniciativas voltadas ao seu aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, – Senador João Costa, Líder
do PPL/TO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas federais.
....................................................................................
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SEÇÃO I
Das Indenizações
Art. 51. Constituem indenizações ao servidor:
I – ajuda de custo;
II – diárias;
III – transporte.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 343, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, §1º,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
autorização para desempenhar missão no exterior,
como representante do Senado Federal, nos dias 7 e
11 de maio do corrente, em função do convite anexo,
formulado pelo Dr. Alexandre Olbrecht, Diretor-Executivo da “Eastern Economic Association” – EEA. Na
ocasião participarei, como debatedor, da Conferência Anual da EEA realizada em colaboração com a
“North American Basic Income Guarantee Association”, que ocorrerá em Nova York, Estados Unidos da
América. No evento farei uma palestra sob o título A
Renda Básica de Cidadania Irradia-se pelo Continente
Americano, “The Basic Income Idea Spreads in the
American Continents”.
Ainda, nessa oportunidade, farei uma preleção
para os estudantes do Ramapo College de Nova Jersey, acerca da Renda Básica de Cidadania e sua importância como instrumento de justiça social.
Assim, em cumprimento ao disposto do Artigo
39, inciso I, do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do País no período de 7 a 11 de maio de 2013, para o desempenho
desta missão.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
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REQUERIMENTO Nº 344, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, com a redação dada pela
Resolução nº 37, de 1995, que seja considerada como
desempenho de missão no exterior a minha participação, no período de 4 a 8 de maio de 2013, de uma
série de reuniões com parlamentares no Parlamento
Chileno, a realizarem-se nas cidades de Valparaíso e
Santiago, capital da República do Chile.
O objetivo das visitas é o estreitamento dos laços democráticos entre os países, intensificando o relacionamento entre as casas legislativas e a troca de
experiências sobre o seu funcionamento.
Para efeito do disposto no art. 39, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que estarei
ausente do País no período de 4 a 8 de maio de 2013.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
PP/RS.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 345, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas à Secretária
de Direitos Humanos, da Presidência da Republica, as
seguintes informações:
1. O montante disponível no Fundo Nacional
do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741, de 1º de
Outubro de 2003.
2. Quais são os programas, serviços e políticas
públicas foram implementadas utilizando recursos do Fundo.
3. Que providências estão sendo adotadas para
divulgação do movimento do Fundo na Internet,
de forma a dar transparência a sua utilização.
Sala das Sessões, em de abril de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 346, DE 2013
Na forma do disposto no art. 222 do Regimento
Interno e de acordo com as tradições da Casa, requeremos Voto de Aplauso pelo transcurso dos 70
anos de fundação do Lar das Moças Cegas – Centro
de Educação e Reabilitação para Deficientes Visuais,
instalado no município de Santos, no estado de São
Paulo, a ocorrer em 04 de setembro de 2011:
I – inserção em ata de voto de aplauso;
II – apresentação de congratulações.
Justificação
O Lar das Moças Cegas (LMC), Centro de Educação e Reabilitação para deficientes visuais, fundado em 1943, possui mais de 200 alunos matriculados
e atende cerca de 400 pacientes no setor da Baixa
Visão nos serviços relacionados a essa área são os
atendimentos oftalmológicos e tecnologia oftálmica,
psicológico, pedagógico e social. Há também o setor
de Reabilitação, com 35 tipos de atendimentos – educacional e terapêutico, atividades esportivas, cursos
de capacitação e intervenção precoce.
O LMC possui três unidades: a Sede e o Centro
Aquático Carlos Inocêncio Gomes, unidade II, ambos
em Santos, onde os alunos praticam hidroterapia, hidroginástica, natação e recreação; o Sítio Paraíso,
unidade III, em Pedro de Toledo, que é utilizado pelos
alunos da instituição para realização de atividades
educativas lúdicas e recreativas.
HISTÓRIA
No dia 18 de abril de 1943, foi fundada e inaugurada extensão do Instituto Profissional Paulista para
Cegas de São Paulo na cidade de Santos.
Como as expectativas não corresponderam às
necessidades dos primeiros idealistas, que acreditavam no potencial dos deficientes visuais, foi criado o
“Lar das Moças Cegas” nova instituição autônoma que,
além de tirar a moça cega da marginalização, focava
em oferecer um sistema de educação e integração. Em
1988 a entidade passou a atender também deficientes visuais do sexo masculino oferecendo as mesmas
oportunidades e direitos.
PRIMEIRA SEDE
O primeiro imóvel disponível para a criação da
instituição foi localizado na Avenida Presidente Wilson,
número 118. A partir de 1947 foi transferido na Rua
Joaquim Nabuco número 79, onde permaneceu até
1949 em prédios residenciais alugados. Em janeiro de
1949,o Conselho Deliberativo autorizou a aquisição do
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terreno da Avenida Ana Costa, número 198, onde a
instituição funciona até os dias atuais
SERVIÇOS
O Lar das Moças Cegas (LMC) tem como objetivo
prestar serviços na área da educação com o compromisso de incluir socialmente e capacitar profissionalmente o deficiente visual.
Os atendimentos são individualizados ou em
grupo e o trabalho é desenvolvido por uma equipe
composta por profissionais das áreas de Oftalmologia,
Ortóptica, Pedagogia, Fisioterapia, Psicologia, Terapia
Ocupacional, Serviço Social, Professores de Orientação e Mobilidade.
A Triagem do LMC é o primeiro contato do candidato com a instituição e é onde serão levantadas as
expectativas do candidato quanto aos serviços prestados pelo LMC.
O Setor de Reabilitação conta com mais de 35
atividades, sendo elas básicas, capacitantes, terapêuticas, sociais, técnicas e extracurriculares.
Já o Setor de Baixa Visão oferece diversos serviços oftalmológicos, sociais, pedagógicos e psicológicos.
Unidade I – Sede
O Lar das Moças Cegas, é a primeira instituição
para deficientes visuais certificada com o selo de Qualidade ISO 9001/2008. Atualmente o LMC possui mais
de 205 alunos matriculados e atende cerca de 400 pacientes no setor da Baixa Visão, de ambos os sexos,
de bebês até a terceira idade. Os serviços relacionados a essa área são os atendimentos oftalmológicos e
tecnologia oftálmica, psicológico, pedagógico e social.
Há também o setor de Reabilitação, com atendimento
educacional e terapêutico, atividades esportivas, cursos de capacitação e intervenção precoce. A entidade
conta hoje com de 136 colaboradores e 52 voluntários.
Unidade II – Centro Aquático
Carlos Inocêncio Gomes
Inaugurado em 2005, o Centro Aquático oferece aos alunos atividades como natação, hidroterapia,
recreação e hidroginástica, modalidade que também
é usufruída pela comunidade. Com piscina coberta e
aquecida, possibilita que as atividades sejam realizadas com conforto, mesmo nos dias mais frios, e ajuda
a equipe de natação do LMC nas conquistas de medalhas e troféus.
Unidade III – Sítio Paraíso
Localizado em Pedro De Toledo dentro da área de
reserva Juréia Itatins, unidade de conservação da Mata
Atlântica , o Sítio Paraíso do Lar das Moças Cegas é
utilizado pelos alunos da instituição para realização de
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atividades educativas lúdicas e recreativas, além de ser
uma ótima opção para realizar convenções, seminários,
palestras, cursos e demais eventos. No Sítio Paraíso,
que acomoda um total de 80 pessoas, você também
encontra 12 chalés para 4 pessoas, 2 chalés para 6
pessoas e 1 chalé para 10 pessoas, todos com TV e
ventilador de teto. As acomodações oferecem quarto,
sala, banheiro, varanda e cozinha completa.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 347, DE 2013
Requeiro, nos termos do Art. 256, I do Regimento
Interno do Senado Federal, a retirada do PLS 42/2013
que dispõe sobre a transmissão do direito de utilização de área pública por mobiliários urbanos do tipo
quiosque e trailer no caso de morte ou enfermidade
de seu titular.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
REQUERIMENTO Nº 348, DE 2013
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2012, na qual sou o
único signatário.
Sala das Sessões, 9 de abril de 2013. – Senador
Cássio Cunha Lima.
REQUERIMENTO Nº 349, DE 2013
Retirada de Projeto.
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno,
requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 98, de 2013, de minha autoria,
que Altera o art. 93 e acrescenta os arts. 99-A, 124A e 124-B à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências,
para estabelecer pena para o servidor que divulgar a
identificação das pessoas que tenham retirado o ato
de convocação ou sido convidados para certame licitatório, definir o alcance das penas previstas na Lei e
para estabelecer diretrizes básicas de transparência
nos processos licitatórios.
Sala das Sessões, de de 2013. – Senador João
Capiberibe.
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O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – A Presidência defere os requerimentos que
acabam de ser lidos, nos termos regimentais.
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O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 267
e 268, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre os Projetos de Lei da Câmara nºs
51 e 126, de 2012.
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 50 e 51,
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 508, de 2011; e 90, de 2013, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício no 50/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de abril de 2013
Assunto: Decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2o, combinado com o art. 284, do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em
Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, adotou definitivamente
o Substitutivo da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) ao Projeto de Lei do
Senado no 508, de 2011, que “Acrescenta os arts.
242-A e 258-C na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente, para tornar
crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de
dezoito anos, e dá outras providências”, de autoria
do Senador Humberto Costa.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício no 51/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de abril de 2013
Assunto: Decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nos 1-CCJ e 2-CCJ,
do Projeto de Lei do Senado no 90, de 2013, que “Altera
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o parágrafo único da Lei no 11.372, de 2006, que regulamenta o § 1o do art. 130-A da Constituição Federal,
para dispor sobre a forma de indicação dos membros
do Conselho Nacional do Ministério Público oriundos
do Ministério Público e criar sua estrutura organizacional e funcional, e dá outras providências”, de autoria
do Senador Vital do Rêgo.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Walter Pinheiro, Presidente em exercício da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Com referência aos Ofícios nº 50 e 51, 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 (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 77 a 79, de
2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
que comunicam a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2011; e dos
Projetos de Lei do Senado nºs 428 e 451, de 2011,
respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO No 77/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 17 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2011,
que dispõe sobre a obrigação de os laboratórios farmacêuticos inserirem nos rótulos dos medicamentos
alerta sobre existência da lactose na composição de
seus produtos, de autoria do Deputado Sandro Mabel.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO Nº 78/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 17 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 428, de 2011,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição de
frase de advertência sobre o corante tartrazina, nas
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embalagens dos alimentos que o contenham, de autoria do Senador Jorge Viana.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO No 79/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 17 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
o Projeto de Lei do Senado no 451, de 2011, que “altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), para tornar obrigatória
a adoção, pelo Sistema Único de Saúde, de protocolo
que estabeleça padrões para a avaliação de riscos para
o desenvolvimento psíquico das crianças”, de autoria
da Senadora Ângela Portela.
Respeitosamente, Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Com referência aos Ofícios nºs 77 a 79, 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 n° 114,
de 2011; e os Projetos de Lei do Senado nºs 428
e 451, de 2011, sejam apreciados pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
281 e 282, de 2013, das Comissões de Cosntituição,
Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2013.
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 (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2012 (nº
7.330/2010, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que dá nova redação ao
art. 9º da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013
(apresentado como conclusão do Parecer nº 209,
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro
trimestre de 2013.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias constam da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 29, de
2013 (nº 155/2013, na origem), da Senhora Presidente
da República, encaminhando a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2013.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, em atendimento ao disposto no § 2º do art. 6º
da Lei nº 9.069, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – A Srª Angela Portela enviou discurso à Mesa,
para ser publicado na forma do disposto no art. 203,
combinado com o Inciso I e § 2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, a revalidação no Brasil
dos diplomas obtidos no exterior é um problema que
necessita de nossa atenção. Precisa de medidas urgentes para corrigirmos injustiças que se estendem há
longo tempo e para impedir que se repitam.
Estamos diante de uma situação de fato. Há um
número crescente de estudantes brasileiros dirigindo-se
a instituições de ensino superior sediadas no Exterior.
Podemos identificar ao menos três motivações
para isso. Uma parcela significativa desses alunos encontrou dificuldades de acesso aos cursos mais concorridos do País, em especial nas áreas de Medicina,
Educação e Engenharia.
Também há os que buscam aprimorar sua formação superior, seja por desejarem cursos ainda inexistentes no Brasil, seja por buscarem conhecimentos
diferenciados.
Por fim, parte deles dirigiu-se a outros países por
questões familiares ou simplesmente pelo desejo de
estender horizontes.
Quando retornam, esses estudantes precisam
submeter-se a um rito, em geral complicado e lento,
que é o reconhecimento ou a revalidação do diploma
obtido. Esse processo se impõe tanto para a graduação quanto para a pós-graduação strictu sensu, como
mestrados e doutorados.
É preciso facilitar esse processo, inclusive porque
o número de estudantes – ou melhor, de profissionais
já formados – tende a crescer ainda mais. Pesa para
isso até a ação do próprio Governo Federal, que lançou
há pouco um importantíssimo e promissor programa,
o Ciência Sem Fronteiras, prevendo o envio de 75 mil
alunos brasileiros para estudar fora.
Conhecemos as restrições que se fazem, principalmente em meios acadêmicos e profissionais, a se
abrirem as portas a diplomas estrangeiros de ensino
superiro. Considera-se que uma parcela significativa
das instituições a que recorrem os estudantes brasileiros ministram cursos precários, falhos, de nível
incompatível com as melhores instituições nacionais.
É uma verdade. Mas é verdade também que existem no Brasil universidades e faculdades de igual pre-
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cariedade. Funcionam e expedem diplomas. Registro
que o Ministério da Educação tem se esforçado para
adotar medidas destinadas a corrigir essa situação.
A solução, que precisa ser encontrada, não passará certamente pela criação de empecilhos ou pela
manutenção de trâmites burocráticos controversos.
Acredito que a melhor fórmula seria estabelecer
algum tipo de marco regulatório – e um interessante
projeto apresentado pelo senador Roberto Requião
aponta nesse sentido – que permita aplainar o caminho desses estudantes e profissionais brasileiros merecedores de toda a nossa consideração.
Essa questão vem sendo objeto de uma sequência de debates, inclusive no próprio Senado Federal.
Pela complexidade do problema, essa discussão é
realmente indispensável. Mas também é preciso que
nos apressemos, até para combater as injustiças que,
em função das deficiências do atual sistema de reconhecimento, tendem a se acumular.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a sessão.
Desejo uma boa noite a todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 57 minutos.)
COMISSÃO MISTA DE CONTROLE
DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA
ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2013
Ata Circunstanciada da 1ª Reunião, realizada em 10
de abril de 2013, quarta-feira, às 15h, no Plenário 7
da Ala Senador Alexandre Costa, Anexo II do Senado Federal, destinada à transferência da Presidência.
Estiveram presentes os Srs. Deputados e Srs.
Senadores membros da Comissão:
Deputados
Senadores
José Guimarães
Ricardo Ferraço
Nilson Leitão
Nelson Pellegrino
Estiveram presentes também os Congressistas
não membros: Deputados Vicente Cândido, Fábio Reis
e Gonzaga Patriota.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. PMDB –
ES) – Havendo quórum para deliberação, submeto à
aprovação do Plenário as atas circunstanciadas da 3ª
e 4ª Reuniões de 2012, realizadas em 12 e 18 de dezembro, respectivamente, cujas cópias encontram-se
à disposição dos Srs. Deputados e Srs. Senadores.
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Ata da 1ª Reunião, em 19 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Rodrigo Rollemberg
(Inicia-se a reunião às 9 horas e 34 minutos e
encerra-se às 9 horas e 35 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – No plenário, não há número regimental
para abertura da sessão, não podendo esta ser realizada.
Em função disso, deixarei para proferir, Senador Ruben Figueiró, o pronunciamento que gostaria de fazer em homenagem a Brasília na próxima
segunda-feira.
Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento Interno, será despachado o expediente que se encontra
sobre a mesa.
É o seguinte o expediente despachado:

REALIZAÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL
A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para uma
Sessão Especial a realizar-se segunda-feira, dia 22,
às 11h, destinada a comemorar os quarenta anos da
Empresa Brasileira de Agropecuária – EMBRAPA, nos
termos dos Requerimentos nºs 1.049, de 2012; e 134,
de 2013, da Senadora Ana Amélia e outros Senadores.
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A Presidência recebeu a Mensagem nº 18, de
2013, na origem, do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, comunicando que foi proferida a decisão sobre
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.588.
É a seguinte a Mensagem:
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A referida Mensagem será juntada ao processado
da Medida Provisória n° 2.158-33, de 2001.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
OFÍCIO DO PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A Presidência recebeu o Ofício nº 4.284,
de 2013, na origem, do Presidente do Supremo
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Tribunal Federal, comunicando que foi proferida
decisão sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.307.
É o seguinte o Ofício:
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O referido Ofício será juntado ao processado da
Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2008,
e vai ao arquivo.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
OFÍCIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (AUTUAÇÃO)
A Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, o Ofício nº 16, de 2013-CN
(nº 0110/2013, na origem), da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, que “Encaminha o
Relatório de Resultados e Impactos – Exercício 2012
– 1º semestre, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, o Parecer Conjunto nº
15/SFRI/SUDENE/MI, de 21/01/2013, e a Resolução
CONDEL nº 065, de 02/04/2013, que aprovou o referido relatório”.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 19-4-2013
Até 24/4 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
Até 9/5 prazo para apresentação de relatório;
Até 16/5 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
Até 23/5 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em Suplemento ao
Diário do Senado Federal de 20 de abril do corrente.
O Ofício retorna à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
PARECER Nº 283, DE 2013
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 316, de
2012, do Senador Jorge Viana, que requer,
com fundamento no art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, voto de aplauso
à Comissão Pró-Índio do Acre.
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo
Relator: Senador Aníbal Diniz
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I – Relatório
O Requerimento sob exame, de autoria do Senador Jorge Viana, tem por objetivo apresentar voto
de aplauso à Comissão Pró-Índio do Acre, instituição
criada em fevereiro de 1979, pelo seu exemplo de trabalho na defesa da cidadania dos povos indígenas nas
áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
A iniciativa se fundamenta no art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal.
A justificação do Requerimento ressalta que a
mencionada Comissão faz parte de uma rede de instituições não-governamentais que participou da regularização das terras indígenas no Acre, tendo apoiado
a organização das primeiras cooperativas de produção
extrativista entre os índios da região.
Assinala, ainda, que a comissão contribui decisivamente para formular um novo modelo de política
indigenista, e como parceira do Governo do Estado
atua na formação de agentes de saúde e agroflorestais. Seu projeto de educação, adotado pelo governo
desde 1999, serve de referência para todo o País, e a
entidade trabalha hoje com 8 povos em 17 terras indígenas do Estado.
II – Análise
O Requerimento mostra-se louvável e digno de
acolhida, e seus termos se enquadram plenamente nos
ditames contidos no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, que admite voto de aplauso quando
diga respeito a ato público ou acontecimento de alta
significação nacional ou internacional.
O trabalho fecundo realizado pela Comissão Pró-Índio do Acre não deixa dúvidas quanto à sua grande
significação nacional, pelo imenso benefício trazido à
comunidade indígena brasileira, e também quanto a
sua grande significação internacional, pois suas realizações servem de exemplo para outras comunidades
estrangeiras engajadas na luta pela promoção dos
direitos humanos.
A importância das áreas que são objeto dos trabalhos da comissão para a melhora das condições dos
povos indígenas justifica o louvor que se pretende dispensar por meio do presente Requerimento, que assim
merece todo nosso respeito e consideração.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Requerimento nº 316, de 2012.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2013. – Senador Gim, Presidente em exercício. – Senador Aníbal
Diniz, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Está encerrada a presente reunião.
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(Levanta-se a reunião às 9 horas e 35 minutos.)
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Ata da 54ª Sessão, Especial, em 22 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana e da Srª Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 11 minutos
e encerra-se às 13 horas e 51 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Eu queria dar bom dia a todos, agradecer a presença de todas, de todos, inclusive daqueles que nos
acompanham pela TV e Rádio Senado, como também
agradecer a presença de meus colegas Senadoras e
Senadores.
A presente Sessão Especial destina-se a comemorar os 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – a nossa Embrapa, patrimônio nacional –, nos termos dos Requerimentos nºs 1.049, de
2012, e 134, de 2013, ambos da Senadora Ana Amélia
e subscritos por vários colegas Senadores e Senadoras, inclusive eu fui um dos que subscreveram esses
requerimentos.
Eu queria fazer a composição da Mesa, já de antemão me desculpando, tendo em vista a história dos
que ocupam este plenário, sejam os colegas Senadores, como aqui consigo ver o Senador, ex-Governador e
referência da nossa Casa, Pedro Simon; Senador Waldemir Moka; Senador Ruben Figueiró; a proponente,
Senadora Ana Amélia, mas eu tenho que, cumprindo
aqui o cerimonial, convidar, para compor a Mesa, a
Senadora Ana Amélia, proponente desta sessão, para
que, por gentileza, representando-nos a todos, possa
estar aqui na Mesa.
Queria também chamar o Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Dr.
Maurício Antônio Lopes. (Pausa.)
Gostaria também de convidar o ex-Presidente da
Embrapa, ex-Ministro da Agricultura, um dos fundadores da Embrapa, o Ministro Alysson Paulinelli, para
que nos dê o privilégio de compor esta Mesa. (Pausa.)
Queria convidar também o Presidente da Embrapa no período de 1979 a 1985 e um dos fundadores
da empresa, Dr. Eliseu Alves. (Pausa.)
Queria convidar também o Secretário-Geral do
Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Eduardo dos Santos, para que possa compor a Mesa Diretora desta sessão. (Pausa.)

E, por fim, queria convidar o Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério
do Meio Ambiente, Dr. Carlos Augusto Klink. (Pausa.)
Convido a todos para, de pé, ouvirmos e cantarmos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Mais uma vez agradecendo a presença de todos, iniciamos a sessão especial do Senado Federal
destinada a comemorar os 40 anos dessa empresa
que é sinônimo de Brasil, a Embrapa.
O cerimonial prevê que, na abertura dos trabalhos, o Presidente faça o pronunciamento inaugural,
mas eu, sendo Vice-Presidente do Senado e tendo a
honra de presidir esta sessão, queria fazer uma inversão, que é uma maneira de homenagear nossa Senadora Ana Amélia, tão atuante, tão comprometida, seja
como profissional do jornalismo, seja como Senadora,
na defesa da agropecuária brasileira, da eficiência do
Brasil, e que nos ajudou tanto na elaboração do novo
Código Florestal.
Por conta da orientação regimental, a Senadora
Ana Amélia, que é proponente do requerimento para
a realização desta sessão, junto, obviamente, com
vários colegas Senadores que o subscreveram, seria a segunda oradora, mas eu acho que seria justo
se, agora, eu a convidasse para fazer uso da palavra,
como a primeira subscritora do requerimento que nos
possibilitou a realização desta justa homenagem à
nossa Embrapa.
Com a palavra V. Exª, Senadora Ana Amélia.
Mais à frente, vou convidá-la a presidir os trabalhos a fim de que eu faça, também, o meu pronunciamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Senador Jorge Viana, caro Presidente desta sessão especial
em homenagem aos 40 anos de uma empresa que
é o orgulho de todos os brasileiros, a nossa – e digo
“nossa” porque é nossa – Embrapa; caro Presidente
da Embrapa, Maurício Lopes, em nome de quem quero
saudar todos os cientistas, pesquisadores, pesquisadoras, do mais alto nível, doutores e pós-graduados,
ao mais singelo servidor dessa empresa pública, que
é uma referência, no Brasil e também no exterior, na
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sua especialidade; quero cumprimentar o Presidente
da Embrapa Eliseu Alves, tão comprometido que foi,
ao longo do tempo, com as causas da pesquisa no
setor agropecuário brasileiro, especialmente quando
comandou a empresa, de 79 a 85; estimado Ministro
Alysson Paulinelli, também comprometido com as
questões do avanço tecnológico, da inovação na área
da produção agropecuária, como ministro e como produtor, bem como nas discussões, aqui, sobre o nosso
Código Florestal; caro amigo Embaixador Eduardo
Santos, Secretário-Geral do Ministério das Relações
Exteriores, a quem agradeço muito a presença nesta
solenidade; caro Secretário de Mudanças Climáticas
e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Augusto Klink, falo, Presidente, também em
nome do Presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária do Senado Federal, meu colega Senador Benedito de Lira, bem como em nome do Líder do nosso
Partido, Senador Francisco Dornelles.
Eu quero fazer uma saudação especial aos colegas que estão aqui: ao nosso ex-Ministro da Agricultura, meu colega de bancada do Rio Grande do Sul,
Pedro Simon, um grande defensor da Embrapa, tanto
quanto os demais Senadores; ao Senador Waldemir
Moka, que também teve um empenho pessoal no debate, nesta Casa, do Código Florestal, a exemplo do
que fez o Relator na Comissão de Meio Ambiente,
Senador Jorge Viana; ao Senador Rodrigo Rollemberg, combativo defensor não só da causa da boa
agricultura, da agricultura sustentável, mas da causa
da empresa que nós estamos homenageando hoje, a
Embrapa; ao Senador Ruben Figueiró, do Mato Grosso
do Sul, não só um conhecedor da área, mas também
um produtor rural que sofre na carne as agruras hoje
da atividade rural.
Eu estou muito à vontade; talvez eu nunca estivesse tão à vontade numa cerimônia como estou
nesta. Primeiro, porque eu, ao longo do tempo, como
jornalista, dei uma cobertura muito atenta para o setor
da agropecuária brasileira, em especial porque sou de
um Estado, Senador Jorge Viana, o Rio Grande do Sul,
que tem, na produção agropecuária, a sua sustentação e o seu motor econômico de desenvolvimento social e, também, de um grande comprometimento com
essa agricultura sustentável. É lá que está, junto com
o Paraná, o plantio direto na palha, o manejo da nossa
riqueza de águas, com o plantio irrigado de arroz; é lá
que está, também, uma agricultura de alta precisão,
no Município de Não-Me-Toque, com a Expodireto
Cotrijal; e é lá, no Rio Grande, que muitas iniciativas
preservacionistas se desenvolveram.
Portanto, é um Estado cujos valores e necessidades eu, como jornalista, reconhecia. E eu posso dizer
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com muita tranqüilidade que este exemplar, distribuído aqui, praticamente resume, com muita clareza – e
faço questão de lê-lo –, a história bonita, escrita por
todos os senhores e senhoras, ao construírem a nossa Embrapa. Sugiro que todos levem para casa essa
bonita história.
A pesquisa agropecuária teve papel fundamental na revolução da agricultura tropical no Brasil nas
últimas décadas. Em 40 anos, o Brasil deixou de ser
dependente da importação de alimentos para se tornar
um dos maiores produtores e exportadores do mundo.
Os resultados de alto impacto são percebidos na tropicalização da agricultura, no desbravamento do Cerrado, na obtenção de cultivares adaptados ao solo e
ao clima brasileiros e nos sistemas de produção, por
exemplo. Tecnologias geradas com parceiros nacionais
e internacionais promoveram ganhos de produtividade
e viabilizaram o crescimento da sustentabilidade. É uma
palavra tão forte e que é tão respeitada por todos os
senhores na orientação que passam do conhecimento
à prática na hora de utilizar o campo.
Eu posso dizer também, pelos mais de 40 anos
como jornalista na área e cobrindo o setor, que a história
da agropecuária brasileira se divide em antes e depois
da Embrapa. E é por isso que hoje eu estou muito à
vontade para falar e por ter tomado a iniciativa, com o
apoio de muitos colegas Senadores, de solicitar, por
meio de requerimento ao Senado, esta homenagem.
Queria cumprimentar o Presidente da nossa Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
o agrônomo Maurício Lopes, todas as autoridades aqui
presentes, convidados e, principalmente, cada um dos
cientistas, pesquisadores e pesquisadoras dessa renomada instituição que, por quatro décadas, se dedica à
inovação no agronegócio, um dos setores mais estratégicos e competitivos da economia nacional.
Não fossem o empenho e os investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, mediados, especialmente,
pela Embrapa, grande responsável pelos elevadíssimos
índices de produtividade no campo brasileiro, a nossa
balança comercial estaria registrando perdas maiores
que as observadas neste ano. No primeiro trimestre de
2013, o saldo negativo acumulado da balança comercial brasileira já passa de US$5,150 bilhões.
Antes de me tornar Senadora, como disse, fui
jornalista por mais de 40 anos, e, nesse período, a
Embrapa, que nasceu lá no começo da minha profissão, sempre foi destaque em incontáveis notícias
e comentários que fiz ao longo de minha carreira. A
inovação, a novidade e o foco no desenvolvimento do
campo sempre foram os motivos que tornaram a empresa tão respeitada e admirada não só por nós brasileiros, mas também no exterior.
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Posso dizer, sem medo de errar, que, após a Embrapa, o campo brasileiro ficou melhor e mais desenvolvido. Basta verificarmos as estatísticas da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab).
Há 37 anos, o Brasil ocupava uma área de 37
milhões de hectares para a produção de alimentos.
Hoje, aproximadamente 52 milhões de hectares são
usados para a produção agrícola. No mesmo período,
a produção de alimentos, que era de pouco mais de
46 milhões de toneladas, Ministro Alysson Paulinelli,
passou de mais de 180 milhões de toneladas e, nessa
safra, deve alcançar um novo recorde: 183 milhões de
toneladas. Isso significa que, nas últimas quatro décadas, enquanto a área plantada cresceu 40%, Senador
Rodrigo Rollemberg – e usamos tanto esse percentual
–, a produção de alimentos foi alavancada em 400%,
um elevado e surpreendente salto de qualidade, de
produtividade, que se explica, principalmente, pela
aplicação de boas pesquisas e novas tecnologias no
campo brasileiro.
São os melhoramentos e o empenho dos pesquisadores e agricultores que possibilitaram esse desenvolvimento invejável no meio rural brasileiro.
As apostas da Embrapa e dos pesquisadores
que compõem essa respeitada instituição refletem,
portanto, os resultados surpreendentes que têm sido
obtidos em diferentes campos da ciência: agroenergia;
tecnologia de alimentos, com variedades de sementes
adaptadas a diferentes solos e climas; biotecnologia e
nanotecnologia; geoprocessamento e sensoriamento
remoto; genética animal e transferência de tecnologia;
além da agricultura orgânica.
Só no dia de hoje, a Embrapa, Presidente Maurício Lopes, é notícia em três grandes jornais brasileiros: Valor Econômico, Zero Hora, de Porto Alegre, e
Jornal do Commercio, de Pernambuco. Em todas as
publicações, a inovação e a importância dos investimentos em pesquisa são sublinhadas.
Inclusive, hoje, o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação deve divulgar um estudo inédito do Centro
de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com uma
boa notícia: em 13 anos, entre 1996 e 2009, o número
de mestres no Brasil subiu de 10.389 para 38.800. Isso
significa um crescimento de 273,5%, uma média anual
de 10,7%, que pode crescer ainda mais.
E não podemos pensar em melhoria genética,
em melhoria da qualidade da produção sustentável
de alimentos sem a participação dos nossos doutores, dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas.
Esses dados mostram a importância da ciência,
do desenvolvimento acadêmico, da pesquisa e do estímulo à geração de novos mestres e doutores, matéria-
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-prima essencial para o desenvolvimento da ciência e
da pesquisa pública e também privada.
Nesse particular, eu queria registrar, com muita
alegria e orgulho, Senador Moka: a Embrapa, como
empresa pública, tem a consciência da sua responsabilidade sociail, ao contrário de algumas outras instituições acadêmicas do setor público que não conseguem
repassar o seu conhecimento, que ficam enclausuradas
na sua ciência, não compartilhando o conhecimento
que agregam com a sociedade, que é quem paga a
conta para termos esses especialistas, esses cientistas e esses pesquisadores.
O Ministério da Ciência e Tecnologia vem fazendo um enorme trabalho nessa direção, de abertura, de
compartilhamento desse conhecimento. E quanto mais
os pesquisadores repassarem o que descobrem e desvendam ao agricultor, do pequeno ao grande produtor,
estarão cumprindo sua função social e projetando o
Brasil como um grande protagonista nessa produção
com sustentabilidade.
Esse repertório levou a empresa a ampliar a
cooperação internacional – está aí outro avanço e inteligência da Embrapa – com respeitados centros de
pesquisa do mundo. São 78 acordos bilaterais com 56
países e 89 instituições, envolvendo principaimente a
pesquisa em parceria e a transferência da tecnologia.
A empresa também tem reforçado as parcerias
com laboratórios estrangeiros, os chamados Laboratórios no Exterior (Labex’s), para o desenvolvimento de
pesquisas em tecnologias de ponta nos Estados Unidos, na Europa, especialmente França e Reino Unido, e
também na Ásia, com China e Coreia do Sul. No mundo
globalizado, hoje, enclausurar-se, ficar isolado já não
comporta. O Século XXI não aceita esse isolamento.
Por isso, parabéns à direção da Embrapa, que soube
entender este novo tempo que estamos vivendo, de
compartilhamento e de parcerias, preservando sempre
o interesse nacional e a defesa daquelas descobertas
que nós, brasileiros, fizemos.
Aqui no Brasil, são 47 unidades da Embrapa,
sendo quatro delas no meu Estado, o Rio Grande do
Sul: a Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, região
sul do Estado; a Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, na
fronteira oeste; a Embrapa Trigo, em Passo Fundo –
está aqui o Dr. Dotto, em nome de quem queria homenagear os demais chefes das outras unidades, porque
houve um problema com o tempo em Porto Alegre, o
aerporto ficou fechado, duas horas de atraso, e eles
não chegarão a tempo de acompanhar esta homenagem –; e a Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves.
Quero aproveitar essa deixa, meu Presidente,
para pedir um empenho especial da direção no caso
da Embrapa Trigo, em Passo Fundo. O Brasil tem uma
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condição privilegiada, mesmo sendo um país que tem
protagonismo na produção agropecuária: ser hoje o
maior importador de trigo do mundo. Precisamos vencer esse desafio e levar à Embrapa Trigo, em Passo
Fundo, as condições para que possamos ter avaliação
de qualidade da semente ali gerada, porque, às vezes,
gera-se uma semente e garante-se ao produtor que
aquela semente de trigo é para o trigo pão, e, quando ele colhe, não é para o trigo pão, que é o de maior
qualidade e de maior valor agregado.
Então, queria fazer este apelo desta tribuna, no
aniversário. Em vez de eu dar o presente para a Embrapa, fazendo a referência e a homenagem, quero
que a Embrapa o dê aos produtores e aos cientistas
lá em Passo Fundo e também nas demais unidades
de meu Estado e do Brasil.
São quatro setores estratégicos da economia
gaúcha e do nosso País que apresentaram saltos de
desempenho desde a intervenção do capital intelectual da Embrapa.
No caso do vinho especificamente, o Brasil está
conquistando, apesar da concorrência no Mercosul,
Senador Pedro Simon, prêmios internacionais na área
de espumantes e de vinhos brancos, que são um orgulho para nós, gaúchos. Apesar de termos uma concorrência desleal com o contrabando de vinhos dos
países do Mercosul, ainda sim os nossos produtores
da região da serra, da região da campanha, do sul do
Estado estão demonstrando uma grande capacidade,
graças também à participação decisiva da Embrapa
na recuperação de variedades de uvas que estavam
já esquecidas. Nossos pesquisadores estão recuperando tudo isso.
Portanto, reforço meus cumprimentos a todos
que, de algum modo, têm feito parte da história da
Embrapa, superando todas as limitações impostas ao
desenvolvimento da pesquisa e da ciência no Brasil.
Países como a China têm feito investimentos maciços
em biotecnologia, bioenergia e nanotecnologia, porque
perceberam que a inovação nessas áreas é estratégica para o desenvolvimento sustentável de uma nação
neste Século XXI, que está começando.
Ampliar os investimentos públicos e privados
na Embrapa é essencial para a continuidade dessa
missão tão nobre e tão relevante. Em muitos casos,
essa missão tem sido feita com dinheiro dos próprios
pesquisadores, que preferem colocar a mão no bolso
para ver suas teses e pesquisas concluídas a ficar
aguardando, às vezes, a liberação do orçamento que
fica contingenciado.
Então, eu queria cumprimentar esses abnegados
pesquisadores que tomam essas iniciativas, porque
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estão cumprindo uma função social extremamente
relevante.
Muitos desses pesquisadores estão se aposentando. Isso exige uma renovação do quadro com talentos
tão qualificados quanto os necessários à continuidade
da instituição. O orçamento total de R$2 bilhões por ano
é insuficiente para essa necessidade real. E aqueles
que já contribuiram com o seu trabalho: o seu fundo de
aposentadoria complementar também merece registro
pela importância social que isso representa.
A parceria com a iniciativa privada e o controle das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa são
essenciais para que nos próximos anos a história de
inovação, pesquisa e desenvolvimento se mantenha no
Brasil. Que por muitas e muitas décadas, por mais 40,
60, 100 anos, essa empresa continue nos orgulhando.
Queria também, ao terminar, chamar atenção para
as modernas práticas de uso do solo, plantio direto na
palha, já consagradas no País, especialmente na Região Sul, a começar pelo meu Estado e pelo Paraná,
como disse no início deste pronunciamento.
E, agora, há uma urgente necessidade, um desafio, Presidente Maurício Lopes, que é investir em
tecnologia para a irrigação. Nós temos algumas áreas,
como no Rio Grande do Sul, onde o plantio do arroz é
um plantio irrigado, aproveitando as várzeas. E temos
agora um desafio: ajustar o novo Código Florestal às
exigências da produção e do uso da irrigação.
Nós temos visto diariamente as notícias dramáticas da Região Nordeste do nosso País sofrendo com
uma seca inclemente. Nós podemos, sim, vencer esse
desafio para aproveitar a irrigação como política de
desenvolvimento da agropecuária brasileira, Ministro
Alysson Paulinelli.
Queria dizer que a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, cujo Presidente Helvecio Saturnino está aqui prestigiando esta sessão, também tem
dado uma contribuição para colocar essa questão da
irrigação dentro das prioridades para a produção agrícola brasileira.
Outro desafio dos cientistas e pesquisadores
da Embrapa é aplicar as regras do recém-aprovado
Código Florestal Brasileiro às necessidades do nosso
País, para continuar produzindo uma agricultura de
qualidade, com sustentabilidade.
Agricultura orgânica, biotecnologia e energia renovável, todos esses desafios vão continuar na pauta
para os próximos anos dessa empresa que é orgulho
de todos os brasileiros. Parabéns a todos vocês que
ajudaram a escrever essa bonita história da empresa
chamada Embrapa.
Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento a nobre Senadora Ana Amélia
pelo pronunciamento, com a autoridade que ela carrega como jornalista, como Senadora e estudiosa dos
temas nacionais. Parabéns a V. Exa.
Eu queria agradecer. Ainda há pouco tivemos a
visita dos alunos do Centro de Ensino Fundamental
Jardim II, que nos deram esse privilégio. Aliás, o Senado está se abrindo cada dia um pouco mais para a
nossa juventude, com as exposições, com as galerias.
São milhares de jovens que, todos os dias, nos dão o
privilégio da visita.
Queria também cumprimentar e agradecer a presença da Sra Deputada Distrital Celina Leão – obrigado
pela presença! –, dos Exmos Srs. e Sras embaixadores e
embaixadoras e demais membros do corpo diplomático,
dos diretores e diretoras executivas, chefes e empregados das unidades da Embrapa, além, obviamente,
dos presidentes e das presidentes de associações,
federações e sindicatos aqui presentes.
Vou convidar para fazer uso da palavra agora o
Senador Ruben Figueiró, pela Liderança do PSDB.
Depois, pela Liderança do PMDB, solicitou o Senador
Pedro Simon, logo em seguida. E sigo com os oradores
que estão inscritos: Senadores Rodrigo Rollemberg e
Waldemir Moka.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Ruben Figueiró, pela Liderança do PSDB. Ele também
tem sua vida dedicada à agropecuária. Foi colega do
meu pai na Câmara dos Deputados e hoje é Senador
da República. Certamente, meu pai está assistindo, lá
no Acre, e vai ficar feliz de rever V. Exa.
Com a palavra, V. Exa, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pela liderança. Sem revisão do orador.) – Muito grato
a V. Exª.
Sr. Presidente��������������������������������
, Senador Jorge Viana, Srª Senadora Ana Amélia, a quem dirijo meu respeito pela feliz
lembrança de homenagear, nesta data, a Embrapa,
instituição que todos nós admiramos no Brasil, Sr.
Presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, Sr.
ex-Presidente – e sempre Presidente – da Embrapa,
Eliseu Alves, Sr. Ministro da Agricultura Alysson Paulinelli, também proprietário rural em meu Estado, fato
que muito me honra, Sr. Secretário Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Eduardo
dos Santos, Sr. Carlos Augusto Klink, Secretário de
Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, meus eminentes colegas,
Senador Pedro Simon, Senador Waldemir Moka, Senador Rodrigo Rollemberg e Senador José Pimentel,
que aqui estão também para prestar, pessoalmente,
as homenagens a todos os servidores da Embrapa
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que aqui se encontram, minhas homenagens a todos
os senhores, meu respeito não só pela presença dos
senhores aqui, mas pela extraordinária contribuição
que têm dado ao desenvolvimento da agropecuária
em nosso Brasil.
Sr. Presidente, por delegação do eu eminente
Líder, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, minhas
����������
palavras serão em nome do meu partido, o PSDB, reconhecido pela extraordinária contribuição que a Embrapa ofereceu ao Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Poucas instituições brasileiras gozam de tamanho prestígio e reconhecimento, entre especialistas ou
mesmo entre populares, quanto a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que ora homenageamos neste plenário.
Às vésperas de completar seu 40º aniversário,
que transcorrerá no próximo dia 26, a Embrapa pode
se orgulhar de ser um consenso nacional e de ser a
grande referência da agropecuária brasileira.
Hoje, nosso País é respeitado no mundo por
causa dessa empresa eminentemente brasileira, corpo e alma nacionais, que nos colocou numa posição
especial: somos uma das nações mais importantes na
área do agronegócio mundial.
Pero Vaz de Caminha, ao anunciar a descoberta
do Brasil ao Rei de Portugal, afirmara que “nesta terra,
em se plantando, tudo dá”. A Embrapa, Sr. Presidente, senhores e senhoras, confirma o título dado pela
revista Veja por ocasião da entrevista com Norman
Borlaug, em alusão simultânea à carta de Caminha
e às tecnologias por ela desenvolvidas: “Quando se
pesquisa, tudo dá!”.
Senhoras e senhores, li recentemente um elucidativo artigo escrito pela Senadora Kátia Abreu, que foi
publicado na Folha de S.Paulo. Naquele texto extremamente feliz e consagrador, a nobre Senadora lembra
como era o País na década de 70: ainda perseguíamos a autossuficiência na produção de alimentos, e o
brasileiro gastava em média 48% de sua renda com
alimentação.
De lá pra cá, o País enfrentou várias crises: crise
do petróleo, crise da balança comercial, crises cambiais,
crises financeiras e muitas outras. Mas, por iniciativa
de brasileiros visionários, cuja tenacidade faz toda a
diferença, nasceu a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, uma ideia do engenheiro agrônomo
Eliseu Alves, que, fazendo parte do grupo de trabalho
que desenvolveu a ideia de reformar a pesquisa agrícola do Ministério da Agricultura, no período de 1971
a 1973, ajudou a criar uma das maiores empresas internacionais no cenário mundial.
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Ou seja, as crises não arrefeceram o ímpeto de
quem tinha os olhos voltados para o futuro, daqueles
pioneiros que tinham a clareza de que era possível
desenvolver no Brasil uma agricultura tropicalizada,
de caráter sui generis, descartando,
��������������������������������
inclusive, o sistema de produção importada das regiões temperadas.
Depois disso, a Embrapa ganhou novo impulso
graças à inteligência e visão de futuro do então Ministro
da Agricultura, Alysson Paulinelli, a quem rendo novamente minhas homenagens. A empresa se fortaleceu
passo a passo. E os resultados estão sendo colhidos
hoje: o gasto médio do brasileiro com alimentação
representa cerca de 20% de sua renda. Não fosse a
carga tributária e os óbices infraestruturais, a comida
seria ainda mais barata e mais bem distribuída. Mas
ainda chegaremos lá.
Atualmente, somos grandes exportadores de produtos agropecuários. Graças à Embrapa, somos um
exportador de grãos, de carnes e de frutas de peso
no cenário internacional. As pesquisas e as inovações
tecnológicas são admiradas pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Canadá.
A Embrapa é símbolo de inovação, de modernidade, de sustentabilidade, de valorização de parcerias
e de visão estratégica de longo prazo. Essa instituição,
que completa 40 anos de existência, desmente em
muitos aspectos um conceito tradicional do Brasil. Ela
é a demonstração inequívoca de que parte do Brasil
sabe fazer e acontecer, superando crises, trabalhando
incansavelmente para dar relevo à mais nobre atividade
humana: produzir alimentos e, com isso, transformar as
bases da sociedade, tornando-a mais próspera, mais
justa e mais democrática.
Na condição de produtor rural, Sr. Presidente e
senhores que me ouvem, mas principalmente na condição de brasileiro que deseja ver o País no rumo certo, tenho acompanhado de perto todas essas grandes
conquistas da Embrapa.
Honra-me, aliás, registrar a visita que fiz à Embrapa Pantanal, cuja Chefe-Geral se encontra aqui,
a Drª Emiko, em fins do mês passado, quando pude
atualizar meus conhecimentos sobre todas as atividades desenvolvidas por aquela unidade no meu Estado
do Mato Grosso do Sul. Ali, como de resto em todo o
Brasil, a Embrapa desenvolve um trabalho meritório e
indispensável para a geração de empregos e de riquezas, para o abastecimento nacional e para a exportação
de produtos agropecuários, tão essencial ao equilíbrio
da nossa balança de pagamentos.
Senhoras e senhores, é com satisfação, portanto,
que registro ter a Embrapa desenvolvido, especialmente
para algumas regiões do Mato Grosso do Sul, cultivares de soja plenamente adaptados ao solo e ao clima
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e de alta estabilidade produtiva. Além disso, a empresa
tem auxiliado os produtores locais a planejarem suas
atividades, de forma a melhorar o rendimento, como,
por exemplo, incentivando a utilização de culturas oleaginosas, de sorgo e de adubação verde, para renovar
as áreas de canaviais.
Quero aqui, neste pronunciamento de homenagem aos 40 anos da Embrapa, reforçar a importância
da instituição em meu Estado. A Embrapa sul-mato-grossense é subdividida em três núcleos operatórios:
a Embrapa Agropecuária Oeste, que abrange a região
da Grande Dourados e que atinge, inclusive, parte do
Estado do Paraná; a Embrapa Gado de Corte; e a Embrapa Pantanal. Essas unidades funcionam de maneira
interdependente.
Quanto às suas ações, podemos afirmar, com
toda a tranquilidade, que, graças a elas, Mato Grosso
do Sul trilha os caminhos do crescimento de maneira
sustentável, equilibrando exploração econômica com
preservação ambiental. Somos modelo de produtividade
e estamos pari passu vencendo obstáculos e obtendo
ganhos que assombram a comunidade internacional.
As cadeias produtivas do agronegócio ocupam
cerca de 55% da área do meu Estado, sendo que, no
Pantanal, predomina a criação extensiva em pastagens
nativas. O Estado tem uma área de 36 milhões de hectares, dos quais cerca de 9 milhões são ocupados pelo
bioma pantaneiro. Nossa beleza é exuberante, e nossa
capacidade de gerar riquezas por meio da produção
de alimentos expande-se à medida que aumentamos
a aplicação de pesquisas e de tecnologia no campo.
Os dados divulgados pela Embrapa são extremamente significativos. O rendimento físico da soja aumentou 90% nas últimas décadas; no do milho, houve
um aumento de 64%; e, no do algodão – imaginem,
senhores! –, houve aumento de 139%!
E vejam que interessante, senhoras e senhores:
o aumento do rendimento da soja, por exemplo, ajudou
a evitar a abertura de 1,5 milhão de hectares de novas
áreas, significando que aumentamos a produtividade
e, ao mesmo tempo, preservamos a natureza.
O cultivo da cana se expandiu 311% nos últimos
cinco anos, principalmente sobre as áreas de pastagens degradadas, ou seja, não fizemos desmatamentos intensivos para expandir o cultivo.
O crescimento médio em área de floresta plantada foi de quase 30% ao ano nos últimos cinco anos,
representando um crescimento de 165% no período.
Com isso, promovemos um sequestro bruto de carbono de 1,2 milhão de toneladas por ano, o equivalente
a 4,3 milhões de toneladas de CO2 anuais.
A pecuária de corte cedeu aproximadamente
um milhão de hectares aos setores sucroalcooleiros e
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florestal, mantendo, todavia, seu volume de produção
praticamente constante.
Em 2012, vejam aos senhores, por exemplo, foram abatidas no meu Estado 3,8 milhões de cabeças,
de um rebanho total de 21 milhões de animais, o que
dá uma taxa de desfrute de 17,7% no ano, aproveitamento superior ao de outros Estados.
O Mato Grosso do Sul, graças ao trabalho da
Embrapa, em conjunto com produtores, com órgãos
estaduais e com entidades de classe, promoveu uma
redução fantástica de desmatamento. Enquanto no
ano de 2006 foi autorizado o desmatamento de mais
de 67 mil hectares, em 2010 foram autorizados pouco
mais de 24 mil hectares, com tendência absolutamente decrescente.
Vejam, senhoras e senhores, estamos produzindo
mais e melhor, com muito mais qualidade, e, ao mesmo tempo, estamos preservando o meio ambiente por
meio de estudos e planejamento racionais.
Tudo isso se dá graças a sistemas integrados e
sustentáveis de produção, balanço de carbono e gases
de efeito estufa, agrometereologia e zoneamento agrícola, manejo de pragas e doenças, fixação biológica
de nitrogência e implantação de agricultura orgânica.
Esses processos são estimulados pelo Programa
ABC – Programa de Agricultura de Baixo Carbono, compromisso firmado pelo Brasil na ONU, que representa
o esforço do País para reduzir a emissão de gazes de
efeito estufa gerados pela agricultura.
Na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, a
Embrapa, graças ao trabalho pioneiro e altamente corajoso, vem realizando projetos alternativos para garantir um justo equilíbrio entre produção agropecuária
e conservação do ecossistema.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Vários projetos foram e estão sendo desenvolvidos de
forma exitosa por aquela unidade, garantindo a melhoria
genética do rebanho, a introdução de novas tecnologias de produção e controle de doenças adequadas à
realidade específica do Pantanal e a criação de uma
linha especial de crédito por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
Além disso, a Embrapa Pantanal fez um grande
trabalho no setor pesqueiro, criando as bases tecnológicas para o desenvolvimento da aquicultura, reduzindo,
inclusive, o valor do pescado para os consumidores. Há
um imenso trabalho sendo realizado nessa área para
promover o melhoramento genético de quatro espécies
nativas de peixes, visando a criar processos para estimular a industrialização que agregue valor ao pescado.
Enfim, graças à ação sistêmica da Embrapa Pantanal, cada vez mais compreendemos a complexidade
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do bioma, que sobrevive em função de períodos de seca
e de cheia, de onde é possível realizar estudos que
façam com que preservemos esse patrimônio natural
da humanidade com efetiva participação e colaboração
do homem do campo.
Senhoras e senhores, o trabalho realizado pelas
três Embrapas em Mato Grosso do Sul está sendo essencial para colocar Mato Grosso do Sul no ranking
dos melhores lugares para se viver no Brasil. Temos
orgulho dessas equipes abnegadas e competentes que
estão realizando, de maneira muitas vezes silenciosa,
um dos trabalhos mais importantes de nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores que nos ouvem neste plenário, a criação
da Embrapa há 40 anos foi um marco divisor na agropecuária brasileira. Não há brasileiro razoavelmente
informado que não conheça a Embrapa e que não admire sua contribuição para o homem do campo, para
o agronegócio, para a preservação ambiental, enfim,
para o nosso desenvolvimento sustentável.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Ao saudar a Embrapa, na pessoa do seu Presidente,
Sr. Maurício Antônio Lopes, e de todos os seus funcionários, digo, com muita emoção, que, dentre eles,
tenho a honra de ter o meu filho, o pesquisador Luís
Orcírio Fialho de Oliveira, da Embrapa Pantanal.
Quero congratular-me com o homem do campo
e com todo o povo brasileiro que tem pela Embrapa
um especial carinho e um especial reconhecimento.
Parabéns à Embrapa e conte sempre com o meu
respeito e a minha solidariedade sincera.
Muito obrigado as V. Exªs. (Palmas.)
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Eu cumprimento o nobre Senador Ruben Figueiró, que tão dedicadamente estava na expectativa
desta sessão e fez um belo pronunciamento, porque
sua vida é muito vinculada à história da agropecuária
brasileira. Sempre vem conversar comigo: “Agora, como
Senador, não posso mais olhar minhas coisas como
gostaria.” Mas ele está sempre presente, olhando para
a produção, para a criação e tentando fazer a defesa
da agropecuária aqui na tribuna.
Parabéns, Senador!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (PSDB – MS) – Muito
obrigado mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como eu lhe falei, meu pai está assistindo ao
vivo, pela TV Senado, ao pronunciamento do seu colega, histórico.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (PSDB – MS) – Muito
obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Convido para fazer uso da palavra o ex-Ministro
da Agricultura e também uma referência do Plenário
desta Casa: o Senador Pedro Simon.
Comemoramos os 40 anos da Embrapa aqui,
no plenário, graças a uma iniciativa da Senadora Ana
Amélia e de vários colegas que subscreveram, inclusive eu. Temos aqui a presença de parte da história
da Embrapa.
Com a palavra V. Exª, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– V. Exª, Senador Presidente Jorge Viana, ilustre Presidente, Senadora Ana Amélia, extraordinária jornalista e extraordinária Senadora, não devem repetir essa
história de 40 anos de Senado. Parece 50. E acho que
a mulher tem a idade que aparenta. Muitos anos de
jornalismo e, agora, pelo que se vê, muitos anos na
política também.
Sr. Presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes; Sr. Eliseu Alves, que foi praticamente o homem
forte, ao longo de todo o período da nossa querida
Embrapa; o mesmo digo eu do Ministro Alysson Paulinelli, que teve uma grande colaboração em tudo isso;
Sr. Embaixador Eduardo Santos; Sr. Carlos Augusto
Klink, se os senhores me permitirem, eu gostaria de
citar o nome do Ministro Luiz Fernando Cirne Lima, o
criador da Embrapa.
Foi exatamente o gaúcho Luiz Fernando Cirne
Lima, num momento difícil, complexo, num momento
em que a vida interna da política brasileira ia realmente muito difícil, que teve a coragem, eu diria até a
bravura, de conseguir que as pessoas entendessem
e criassem uma instituição como a Embrapa. Tive no
Luiz Fernando Cirne Lima um amigo e um admirador
extraordinário e lhe presto, por isso, esta homenagem.
Senhoras e senhores, em minha opinião, existem
instituições brasileiras que são emblemáticas para a
nossa soberania. São verdadeiros símbolos nacionais,
como a Bandeira e o Hino. Normalmente, nesse quesito, as instituições mais citadas são o Banco do Brasil
e a Petrobras. Não é à toa que, por exemplo, sempre
que vêm à tona desejos políticos de privatizar essas
duas instituições, a resposta é o grito pela soberania
nacional, ao som do Hino e sob a proteção da Bandeira. Foi assim com a campanha de O Petróleo é Nosso.
Foi assim também, em tempos mais recentes, a pronta reação à proposta de mudar o nome de Petrobras
para Petrobrax. O mundo aventou a hipótese, também
recente, de mudar o nome do nosso principal agente
financeiro, de Banco do Brasil para Banco Brasil.
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Esses dois casos foram entendidos como sinais
precursores da perda dos símbolos da soberania nacional.
Eu não tenho dúvida da necessidade de incluir
a Embrapa nesse rol de instituições emblemáticas e
grandes símbolos nacionais da nossa soberania.
A Embrapa gera conhecimento, e o conhecimento é a argamassa mais importante na defesa da soberania e na construção do futuro. Mais do que isso:
a Embrapa gera conhecimento para o que nós temos
de mais importante no cenário nacional: a agricultura
ou a agropecuária. Também não há dúvida de que a
agropecuária brasileira também se divide, no horizonte
temporal, em antes e depois da Embrapa.
Muitos produtores agropecuários brasileiros dobraram, triplicaram, até mesmo decuplicaram a produtividade, fruto do trabalho exatamente da Embrapa.
Nesse sentido, a Embrapa não faz só ciência, porque
ela, na verdade, também opera o milagre da multiplicação dos alimentos.
Vivemos, portanto, na nossa agropecuária e na
nossa soberania, a era do depois da Embrapa. Esse
ponto de inflexão se deu há 40 anos. Daí o motivo de
orgulho de todos os brasileiros nesta sessão de homenagem à existência, há quatro décadas, de uma
instituição que simboliza o que há de mais importante
para todos nós como Nação soberana e independente.
Fui, em um momento importante desse mesmo
período, Ministro da Agricultura. E se posso me vangloriar de realizações que geraram progresso, não poderia
deixar de reconhecer que muito do que alcançamos
naquele tempo devemos ao trabalho da Embrapa. É
que, sem conhecimento, não há desenvolvimento.
A Embrapa foi criada em uma hora de grande debate sobre a importância do conhecimento, para que
fossem mais bem-desenvolvidos os potenciais agrícolas
brasileiros. Foi um tempo de discussão profunda sobre
o processo de modernização da agricultura brasileira.
As instituições de extensão rural já existiam. Faltava
um passo além para o conhecimento que a extensão
deveria levar para o mundo rural.
Não podemos esquecer também que se tratava
de um momento de grande convulsão política. Era um
tempo de ditadura militar, de crescimento da população
e de abertura da economia para o mercado externo.
Evidentemente que a maior integração do País ao mercado internacional trouxe para cá também interesses
nem sempre ligados à nossa soberania.
Eu fico imaginando as pressões sobre a Embrapa desses interesses ligados a multinacionais, que,
evidentemente, nem sempre se harmonizam com os
interesses nacionais. Eu também imagino a preocupação da Embrapa com a introdução de novas tecnolo-
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gias em um País onde se deveria manter como política
atividades geradoras de mão de obra.
Esse equilíbrio, entre a maior produtividade via
novas tecnologias e a manutenção do emprego, deve ter
tirado horas de sono dos empreendedores da Embrapa.
Não podemos esquecer que, exatamente naquele tempo em que a Embrapa estava sendo concebida,
a chamada “década de 70”, mais de trinta milhões de
pequenos produtores rurais foram expulsos de suas
terras. Hoje, essas pressões não se dissiparam, obviamente, e, como consequência, as preocupações. A
globalização não respeita fronteiras. Nesse processo,
não há, necessariamente, pátria. O mercado e o lucro
determinam, muitas vezes, a política, e o mercado e
o lucro também não necessariamente se movem pelo
pudor, pela melhor distribuição dos ganhos e, no caso,
pelo melhor encaminhamento da geração do conhecimento.
Daí a responsabilidade da Embrapa, que traz no
próprio nome a expressão “empresa brasileira”. Uma
empresa pública a serviço da população brasileira.
Repito: as empresas privadas, especialmente as multinacionais, que também investem vultosos recursos na
pesquisa, não necessariamente se preocuparão com
os nossos principais problemas distributivos: de terra,
de renda e de conhecimento. Muitas vezes, caminham
em sentido contrário ao da justiça distributiva.
Cabe à Embrapa, como empresa pública brasileira, manter-se na via do desenvolvimento, do desenvolvimento do País e da sua população. Desenvolvimento
diferente e muito além do crescimento.
Dentro desses mesmos problemas, persiste a
necessidade de manter a geração de emprego rural.
As nossas cidades já não crescem. Incham.
Embora se reconheçam os avanços na diminuição
da fome, ainda há muito caminho a percorrer, até que
os nossos conterrâneos deixem de morrer de doenças
típicas da inanição.
Não há como continuar com tantos famintos e,
quando não, eles serem saciados por meio de políticas movidas pela dádiva, em um País que tem todos
os microclimas do Planeta. Isso sem contar a grande
missão de qualquer instituição pública, principalmente em diminuir a fome mundial, que já ultrapassa um
bilhão de seres humanos.
Também não devem ser esquecidas as agressões ao meio ambiente diretamente aos homens e,
como consequência, a contaminação dos alimentos,
além dos danos aos recursos hídricos e à própria terra.
Alguns estudos dão conta, por exemplo, de que
eram conhecidos, até o final da década de 50, menos
de 200 tipos de pragas na agricultura brasileira e que
esse número triplicou duas décadas depois.
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Essas são algumas das questões que, a meu ver,
devem ser colocadas em discussão pela Administração
e pelos 2.400 pesquisadores da Embrapa na próxima
década, o que levará essa importante instituição ao
cinquentenário.
Eu também tenho por mim que a Embrapa é a
instituição que, por excelência, poderá subsidiar, em
muito, com o conhecimento que ela gera, o grande
debate, mais do que necessário, sobre que país nós
queremos. O país para quem queremos dispensa maiores discussões. Aí não há o contraditório. O país que
queremos tem que ser, necessariamente, para todos
os brasileiros. Bem-discutido o Brasil que queremos,
poderemos responder às questões decorrentes, como
a indústria que queremos e, no mesmo passo, a agricultura que desejamos. Daí a tecnologia necessária,
os investimentos públicos, as prioridades das instituições públicas. Evidentemente que, se queremos um
país para todos os brasileiros, em um contexto ainda
de milhões de conterrâneos na fome ou próximo dela,
a agricultura familiar deve continuar merecendo prioridade absoluta na pesquisa e na extensão rural.
Também me parece evidente que a globalização,
ela sim, capitaneada pelas multinacionais do setor,
não se preocupará, como devido, com a agricultura de
pequeno porte. Isso em um contexto no qual o País
será pressionado para que desenvolva os seus potenciais agropecuários, para gerar divisas de exportação
e superávits primários e também excedentes para o
mercado interno.
Caberá, portanto, à Embrapa, como empresa
pública de todos os brasileiros, investir no conhecimento acessível ao pequeno agricultor, cada vez mais
pressionado por um mercado para o qual ele não necessariamente tem condições de arcar com o preço
do ingresso.
Lembro-me de um tempo em que as instituições
de extensão rural se encarregavam da agricultura familiar, e as de pesquisa, prioritariamente, com o agronegócio.
Mas que conhecimento a extensão rural estaria
levando ao campo, se a pesquisa tendia a se preocupar, prioritariamente, com a tecnologia, só acessível ao
grande produtor? Daí que os órgãos de extensão rural
desenvolviam suas próprias pesquisas direcionadas à
agricultura familiar.
Acho não ter sido o acaso o mentor da decisão
de aniquilar a Embrater. Naquele tempo, eram outros
os interesses. Em minha opinião, uma decisão lamentável. Bom seria se hoje estivéssemos, aqui, louvando
a parceria entre a Embrapa e a Embrater, a pesquisa e
a extensão rural para os brasileiros do campo ou para
aqueles que decidam voltar para o mundo rural, para

1050

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

desenvolver as suas verdadeiras habilidades – para
gerar empregos, para produzir alimentos, para saciar a
fome sem necessidade das dádivas das bolsas-família,
por mais importantes que elas sejam hoje, embora não
sejam vitalícias.
Eu me lembro, igualmente com desgosto, da
tentativa, também, de dizimar os órgãos estaduais de
assistência técnica e de extensão rural, as chamadas
EMATERs. Eu era, então, Governador do Estado do
Rio Grande do Sul, terminando de sair do Ministério
da Agricultura. Determinei, peremptoriamente, ao meu
Secretário da Agricultura, Odacir Klein, que suprisse,
com recursos estaduais, a Emater gaúcha. A pesquisa
agrícola, integrada à extensão rural,...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
... foi uma das minhas principais prioridades, como
Governador do meu Estado. Nenhum favor. Apenas
a compreensão da importância da agricultura no Rio
Grande do Sul.
Fizemos, então, uma reunião com os Governadores e fizemos com que praticamente todos acertassem
em mater as Ematers estaduais funcionando, apesar
de ter sido extinto o órgão nacional. E, apesar de o
Governo Federal ter deixado de enviar a sua parte,
que era a metade da verba das EMATERs, os Estados mantiveram as verbas das EMATERs, que estão
aí abertas, com grande responsabilidade e seriedade.
Por isso, o meu voto de louvor à Embrapa, pelos
40 anos vividos. Mas muito mais que isso, a minha
esperança de que, no tempo que virá, ela possa continuar a contribuir, em muito, para a construção do País
que queremos, evidentemente, sem fugir de uma realidade internacionalizada, globalizada, mas que essa
mesma realidade seja democrática, em um País que
possa sustentar a sua soberania e melhor distribuir
as suas riquezas.
Pelo nível de excelência que a Embrapa alcançou nesses 40 anos, ela pode, para a próxima década e para o futuro do País, optar entre dois caminhos.
Caminhos excludentes a meu ver: ou buscar o reconhecimento mundial globalizado, mas não necessariamente voltado para as nossas necessidades mais
prioritárias, ou utilizar esse conhecimento acumulado
em quatro décadas, mais o que ela continuará a gerar, para sedimentar o País que todos nós queremos
verdadeiramente construir.
Eu estou certo de que a Embrapa optará pelo
segundo caminho. Daí, quando ela completar 50 anos,
não estaremos aqui apenas homenageando a Embrapa,
mas celebrando um País muito mais justo e soberano,
exatamente porque as instituições públicas brasileiras,
tendo a Embrapa como símbolo, terão alcançado o
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nosso objetivo mais importante: a construção da verdadeira cidadania.
O Brasil tem todos os potenciais possíveis, principalmente o conhecimento, para produzir alimentos
suficientes para a grande mesa de comunhão que
queremos construir. Essa mesa, ela sim, globalizada.
Um País democrático e soberano para todos os
seus cidadãos. É esse o Brasil que queremos construir. Um mundo menos excludente. É esse o mundo
no qual queremos viver. E a Embrapa é, sem dúvida,
mestre nessa obra.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Lembro que, quando fui surpreendido com a indicação
para Ministro da Agricultura, logo no início, a primeira
questão que foi colocada perante mim foi exatamente
a Embrapa. O Sr. Eliseu se lembra da luta e do esforço
que tinham. Havia a decisão de construir a sede própria
da Embrapa, algo que era absolutamente necessário
e importante. E havia aqueles que achavam até ridículo a sede própria. Foi naquele momento exatamente.
E hoje eu peço, Sr. Presidente, que conste dos
Anais da nossa sessão um pedido de homenagem ao
Presidente José Sarney, porque ele, como Presidente
da República, foi o grande responsável pela manutenção da Embrapa, pela firmeza da Embrapa e para que
a Embrapa não fosse o que alguns imaginavam, mas
que seguisse o caminho que realmente seguiu. Foi
o Presidente Sarney que, naquele momento em que
havia a dúvida entre construir a sede da Embrapa ou
deixá-la ali no Edifício Venâncio, com uma sede alugada e sem expectativa, tomou uma decisão importante:
“A sede da Embrapa será construída. Há a determinação, e a Nova República não tem nada contra, pois é
importante a expansão da Embrapa”.
Lembro-me da discussão muito delicada. Fizemos,
naquela oportunidade, Dr. Eliseu, uma reunião na sede
do Banco do Brasil, com todos os funcionários da Embrapa e com todos os funcionários da direção do órgão
que reunia as EMATERs, para que eles se conhecessem, dialogassem, decidissem. Havia um problema. A
Embrapa, um órgão recém construído, sem expectativa, sem tecnologia e sem agricultura, principalmente a
familiar, que tivesse condições de avançar, ela, a rigor,
funcionava para as grandes empresas multinacionais,
para os grandes grupos que recomendavam, davam o
dinheiro e patrocinavam esse trabalho.
E foi ali que nós decidimos, e foi importante. Nada
a opor que a Embrapa dialogasse com as grandes empresas, com as multinacionais e, com o dinheiro delas,
fizesse investigações. Mas o governo colocou dinheiro dele para fazer investigações principalmente para
pequenas e médias empresas, para que a Embrapa
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trabalhasse também para nós e não fizesse pesquisa
fechada e a entregasse a multinacionais. Não, a Embrapa começou a trabalhar, a produzir e a avançar
exatamente nesse sentido.
Lembro-me, e o senhor deve se lembrar, quando o Presidente Sarney foi visitar a unidade da Embrapa aqui em Brasília: ele chorou. A emoção dele foi
impressionante quando viu aquela unidade, aquele
pé de tomate na água com aquele tamanho. Nem ele
nem eu – também vi pela primeira vez – imaginávamos
que aquilo fosse possível no Brasil. Tanta coisa que
se ouvia... Eu pensei que isso acontecia lá no Japão,
que aqui não acontecia, mas a Embrapa realmente
deu uma demonstração de grande conhecimento e
de grande força.
Eu não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente,
nenhuma dúvida: o Brasil é o país dos próximos anos,
o país que tem a maior reserva de água doce do mundo, que tem as maiores reservas de terras agricultáveis do mundo...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
um país que, como disse o ilustre representante de
Mato Grosso do Sul, em questão de tão pouco tempo
fez uma revolução.
Quando eu estava lá no Ministério da Agricultura,
festejamos 50 milhões de toneladas. Hoje estamos festejando 200 milhões de toneladas e, logo ali, quando
formos festejar os 50 anos da Embrapa, eu não tenho
nem ideia, não tenho condições de dar palpite de quantas toneladas nós estaremos produzindo.
Talvez muita gente não dê a devida importância
a esta reunião. Este é um momento histórico e importante neste País. É mais importante do que a Petrobras, porque o petróleo parece trazer desgraça para
os países que o produzem – coitados, está um pior do
que o outro, política, econômica e socialmente, vivem
dramas permanentes. Onde há petróleo, há desgraça.
Mas nós, não: na agricultura, é o desenvolvimento, é o
progresso, é o avanço que realmente existe.
Eu fico emocionado quando vou ao Mato Grosso
e vejo as pessoas contarem o que foi o Mato Grosso.
Eram pessoas que consideravam o Estado praticamente impossível. Eu me lembro, aqui no Senado, de
quando criaram o Mato Grosso do Sul. Os líderes do
Mato Grosso choravam e pediam pelo amor de Deus
para não criarem o Mato Grosso do Sul, porque eles
iam morrer: “Mas sem a parte do Mato Grosso do
Sul, o que vai ser de nós? Nós vamos desaparecer”.
E criaram o Mato Grosso do Sul, que vai muito bem,
obrigado. Só que depois que criaram o Mato Grosso
do Sul, o Mato Grosso cresceu dez vezes mais, e é
hoje um Estado espetacular em desenvolvimento, com
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a revolução – e me perdoe a minha Ana Amélia – principalmente dos gaúchos que chegaram lá, levaram a
tecnologia do Rio Grande e fizeram uma verdadeira
revolução naquela região.
Então, não tenho nenhuma dúvida de que o futuro
é nosso. E se nós caminharmos como hoje estamos
caminhando, graças a Deus, com uma Presidente que
merece respeito, voltada para a preocupação, para a
seriedade, para a dignidade, com o Supremo Tribunal
encontrando seu verdadeiro caminho e, se Deus quiser, nós do Congresso Nacional cumprindo a nossa
parte, podemos dizer: hoje vivemos o dia da maior importância na vida do Brasil. Mais importante do que a
Petrobras, mais importante do que o que quiser. Com
a Embrapa, com a agricultura, o nosso Brasil está no
rumo do descobrimento da grande verdade, em que
o Brasil será campeão na produção de alimentos. E
tenho certeza de que, pelo seu estilo democrático,
pelo seu estilo de fé, de compreensão e de respeito
pelo entendimento que há no Brasil, nós haveremos
de contribuir para um mundo de mais paz, para um
mundo de mais amor, para um mundo de mais justiça.
Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exa, ex-Ministro, Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Sr. Presidente, o Líder do meu Partido... O avião não
conseguiu sair do Ceará. Ele estava vindo para cá correndo, e terminei falando eu, mas falando em nome
dele, que, tenho certeza, seria bem melhor do que eu.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Está justificado. Sabemos todos do compromisso do
Líder do PMDB nesta Casa, o Senador Eunício, que,
se pudesse, estaria aqui. Mas certamente está muito
bem representado pela fala histórica de V. Exa, Senador Pedro Simon, que só o senhor pode fazer, pelos
outonos que a vida já lhe deu de presente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria só fazer o registro da presença do Sr.
Wilmar Lacerda, funcionário da Embrapa, líder dos
funcionários, do sindicato, e que hoje é Secretário de
Administração do Distrito Federal.
Com a compreensão de todos, passo a direção
dos trabalhos para a Senadora Ana Amélia, já que abri
mão de fazer a primeira fala para que pudesse dar a
honra à Senadora, que é proponente do requerimento,
e ao Senador e ex-Ministro Pedro Simon.
Em seguida, falará o Senador Rodrigo Rollemberg.
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Passo a Presidência à Senadora para que eu
possa fazer uso da tribuna.
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) – Antes de o Senador Jorge Viana ocupar a tribuna, eu queria apenas, Senador Pedro Simon, reforçar a referência e a homenagem feita ao gaúcho Luiz
Fernando Cirne Lima, pelo papel que teve. O Ministro
Paulinelli, com quem conversei logo após o uso da tribuna, também fez esse reconhecimento. E, como estamos falando na memória e na história da empresa,
não podemos deixar de citá-lo.
Meus cumprimentos a V. Exª. Associo-me à homenagem merecida a esse gaúcho de tanto valor, Luiz
Fernando Cirne Lima.
Com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Cumprimento S. Exª, a Senadora Ana Amélia,
que preside a sessão; queria cumprimentar também o
Dr. Eliseu Alves, fundador dessa empresa, que nos dá
a honra de sua presença aqui no plenário; o Ministro
Alysson Paulinelli, que também deixou sua marca na
consolidação dessa empresa, sinônimo de patrimônio nacional e de orgulho nacional, que é a Embrapa;
queria cumprimentar também o Embaixador Eduardo
dos Santos, Secretário-Geral do Itamaraty, que, simbolicamente, carrega aqui a importância desta sessão,
trazendo a representação da diplomacia brasileira;
quero cumprimentar também o Carlos Augusto Klink,
que aqui representa o Ministério do Meio Ambiente; e,
por fim, o Dr. Maurício Antônio Lopes, Presidente da
Embrapa, e, na sua pessoa, cumprimentar todos os
funcionários, pesquisadores, funcionárias, todos que
fazem parte da Embrapa em nosso País.
Não posso nem pensar em começar a falar sem
antes me justificar, Senadora Ana Amélia, que preside
a sessão, convidados, colegas Senadores e Senadoras
e todos que nos acompanham na TV e na Rádio Senado. Desde cedo, fui apresentado à criação e à plantação pelo meu pai. Meu pai é uma pessoa apaixonada
por plantar, por produzir. Ele se realiza. Ele não tem
fazenda, tem uma pequena chácara, de não mais que
dois hectares, que, aliás, fui eu que ajudei a manter.
Mas ele sempre foi um estimulador para que outros tivessem. Sempre se realizou pelo sucesso dos
outros. Aqui está o Judson Valentim, vizinho nosso, um
dos maiores pesquisadores da Embrapa do Brasil, que
preside a unidade da Embrapa no Acre, que acompa-
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nhou bem porque foi vizinho, foi meio que adotado pela
família e sabe do que estou falando.
Eu sou técnico agrícola, engenheiro florestal, e,
desde cedo, meu pai já me botava ali para tomar gosto
por criar e plantar. Também não tenho posse nenhuma,
até lamento. Gostaria de ter uma floresta para cuidar,
uma área para plantar e criar. Mas, quem sabe, depois
dessa confusão toda em que estou metido há pouco
mais de 20 anos, que é o de trabalhar em política, Deus
possa me dar ainda – se é que mereço mais algum
presente, porque acho que já recebi todos que alguém
poderia receber do nosso bom Deus.
Mas falo isso porque foi na Embrapa Acre que fiz
o meu primeiro estágio. E sempre tive nessa empresa
uma referência de coisa positiva, boa, correta, que faz
o Brasil ser o que é.
O Senador Pedro Simon e a Senadora Ana Amélia
foram muito felizes quando falaram aqui da Embrapa.
Senador Pedro Simon, ex-ministro da Agricultura, o Brasil não teria esse gigantismo que tem se não
fosse a Embrapa. De fato, ele fez uma colocação muito
importante: sempre que falarmos de empresas que são
marcas de nosso País perante o mundo, a Embrapa
tem que estar entre as primeiras citadas – isso é fato
–, por tudo que ela representa. A Embrapa é sinônimo
de modernidade, é sinônimo de avanço, mas é sinônimo também desse Brasil que é rural. Exatamente hoje,
oficialmente, a gente celebra o Dia do Descobrimento
do Brasil. Hoje. Por coincidência, esta sessão solene
acontece neste dia. É também o Dia do Planeta, hoje,
dia 22. Fiz até umas postagens, ainda agora, falando
dessa coincidência.
E essa empresa foi criada em 1972, ainda na época do regime de exceção. Foi designada ao Ministro da
Agricultura Luiz Fernando Cirne Lima – o que merece
o registro – a formação de um grupo de trabalho que
pudesse criar uma empresa de pesquisa no nosso País.
Temos aqui o privilegio de termos um representante dessa história que ocorreu há mais de 40 anos,
como já citei: temos a presença do Dr. Eliseu Alves,
que foi da primeira diretoria da Embrapa, junto com o
Dr. José Irineu Cabral.
Essa empresa, de fato, ajudou nesse gigantismo
do ponto de vista positivo, não é pejorativo, do nosso
País. Senão vejamos, vou citar alguns números. Gosto
de fazer isso porque talvez traduza melhor.
No período de 1976 para 2011, a área destinada à plantação de grãos, sementes e oleaginosas aumentou em 43% – estou falando do período de 1976 a
2011 –, enquanto a produção aumentou 250%. Como
é que acontece isso? Obra do acaso? Não. É conhecimento, pesquisa, adoção de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, dedicação de profissionais que
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vêm de uma empresa pública, a Embrapa. Isso porque
não há sentido em se ter um crescimento tão grande
com uma pequena expansão, eu diria até pequena,
da área de produção.
A produção de carne bovina, suína e de aves
aumentou de 4.270 toneladas, em 1978, para 24 mil
toneladas, em 2011; de 4 mil para 24 mil!. Resultado...
É óbvio que estamos aqui fazendo uma homenagem à
Empresa de Pesquisa Agropecuária, mas não posso
nunca deixar de lembrar – e não é essa a intenção –
que há aí a sagacidade, a dedicação, o amor dos produtores e das produtoras. Sem isso, não há nenhum
sentido. Mas não tenho dúvida de que o grande aliado
dessa grande mudança junto aos produtores foi obviamente a Embrapa.
No período de 1978 a 2011, a produção de carne
de aves saiu de mil toneladas para 12 mil toneladas.
Doze vezes o crescimento. Doze vezes! A produção
de carne suína saiu de mil toneladas para 3 mil toneladas. Três vezes! E a de bovinos saiu de 2 mil toneladas para 8 mil toneladas. Quatro vezes o crescimento
nesse período de 1978 a 2011.
O certo é que podemos mencionar, também, a
produção de leite – que merece destaque –, que era
de 11 bilhões de litros, em 1980, e passou agora para
32 bilhões de litros, em 2011.
Então, aí está a dedicação dos produtores e a
tradução da importância econômica e, até, se quiséssemos, financeira do trabalho desenvolvido por essa
empresa que é sinônimo de Brasil, que é a Embrapa.
Queria deixar também registrado que, segundo
dados do IBGE, a produção nacional de grãos aponta agora, como já disse a Senadora Ana Amélia, para
uma produção de 183 milhões de toneladas de grãos
– é um aumento de 13% em relação ao ano anterior.
E faço uma pergunta aqui, da tribuna do Senado: que
país do mundo vive uma situação dessas? Só temos
referência de crescimento, nesses termos, com a China.
Mas estamos falando de aumento de produção de
alimentos, e não conheço nada mais importante para
debatermos, no Dia do Planeta, do que a produção de
alimentos. E a ONU, sabiamente, já previu que nós,
que somos 7 bilhões de habitantes no Planeta hoje,
vamos alcançar 9 bilhões até 2050, que não está muito
longe! O problema é que já temos muita dificuldade de
alimentar os 7 bilhões de almas que o mundo guarda
hoje, e a grande expectativa das Nações Unidas é que
o nosso País responda em garantir a segurança alimentar dos que passam necessidade hoje e dos que
serão incorporados – estou falando de 2 bilhões, duas
Índias, que virão daqui a alguns anos.
Estou-me referindo a história da importância da
Embrapa para trás e dos desafios que ela precisa in-
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corporar para as próximas décadas. Desafios que têm
que ser partilhados por esta Casa, o Senado Federal –
aqui fazemos as leis –, aliás, pelo Congresso, quando
temos ainda um problema gravíssimo, Ministro Alysson
Paulinelli, como a securitização, o seguro da nossa
produção, para falar de algo, e o próprio financiamento. E nós, aqui no Congresso, conseguimos – está ali
o Senador Rodrigo Rollemberg; lamentavelmente não
está aqui o Senador Luiz Henrique, mas está o Senador Moka; está a Senadora Ana Amélia, com todo o
respeito aos colegas; está aqui o Senador Pimentel; o
Senador Simon – e nos dedicamos a dar uma contribuição quando fizemos o novo Código Florestal.
Senador Pedro Simon, V. Exa, que tem a memória dessas décadas desta Casa, 40% da produção do
Brasil estava numa situação de absoluta insegurança
jurídica antes do novo Código Florestal. Nós temos
no nosso País uma área de 851 milhões de hectares. Desses, perto de 240 milhões são usados pela
agricultura, perto de 200 milhões pela agropecuária e
50, 60 milhões são usados para a produção de grãos.
Imaginem 40% dessa área numa insegurança jurídica,
para não usar o termo “na ilegalidade”. Perante a lei,
estavam ilegais, pondo sob suspeição a produção de
proteína animal, a produção agropecuária, de modo
geral, do nosso País.
Eu tive o privilégio – caindo aqui e procurando me
sentir útil, levando em conta a experiência que tive como
ex-prefeito e ex-governador – de me ter sido colocado,
junto com os colegas, o desafio de resolvermos isso.
Alguns simplificaram e falaram: “É simples. Mude-se
a lei, está tudo resolvido. Fica todo mundo dentro da
lei. Está tudo certo”. Não foi esse o caminho fácil que
pegamos. Outros disseram: “Não, ponha todo mundo
na cadeia, tome as terras de quem ocupou áreas em
desacordo com a lei, que também está tudo resolvido.” Cumprimos um papel difícil de encontrar uma
mediação que levasse em conta o interesse do País.
O Senador Raupp, que está aqui, também colaborou
– porque não o citei.
O certo é que conseguimos esse meio termo,
com muito sacrifício, somando a contribuição dos Senadores, de Deputados e do Governo da Presidenta
Dilma, da Ministra do Meio Ambiente, Izabella, que se
dedicou a esse tema não para fazer uma defesa só
e exclusiva do meio ambiente, mas para mediar uma
solução que defendesse o meio ambiente.
O resultado é que eu, este mês ainda, fui convidado, juntamente com o Senador Rodrigo Rollemberg
e o Senador Luiz Henrique, para irmos a Bruxelas conversar no Parlamento Europeu – o Senador Rodrigo
Rollemberg está sempre priorizando o Distrito Federal
dele e não vai, mas foi convidado também. Nós vamos
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conversar na União Europeia sobre o novo Código Florestal brasileiro, expor como é que o Brasil conseguiu
fazer uma legislação nova que garante segurança jurídica para quem produz e que também coloca a proteção
do meio ambiente nos mesmos termos e rigidez que
a Lei de 1934 e depois a de 1964. São duas referências fantásticas de legislação ambiental no mundo: o
Código Florestal de 1934 e o de 1965.
Fui dar uma palestra outro dia no Instituto e estava lá o Ministro Gilmar Mendes. E eu me peguei
exclusivamente na justificativa assinada pelo Ministro da Agricultura quando apresentou e encaminhou
para o Congresso a proposta do Código Florestal. Era
o Ministro da Agricultura que estava ali defendendo o
meio ambiente. Quarenta anos depois, o Brasil estava
assim: de um lado, ambientalistas; do outro lado, os
produtores. Eu acho que nós conseguimos aproximar
a produção – quem trabalha, quem produz, não é,
Senador Moka? – com a proteção do meio ambiente.
Nós procuramos, dentro do possível.
Mas o certo é que eu vou ter o privilégio de ir agora, e vamos fazer uma palestra também em Londres,
a convite da Embaixada. O Embaixador Jaguaribe nos
convidou. E sabe o que é que nós vamos cobrar lá?
Reciprocidade dos outros países em relação à agricultura e à proteção ambiental do Brasil. Reciprocidade!
(Palmas.) E só vamos fazer isso porque a gente chega
com a autoridade de um País que aprendeu a diminuir.
O Brasil hoje faz uma equação fantástica que o mundo
inveja: o Brasil quebra recordes de produção e quebra
recorde de redução do desmatamento.
Então, vejam: que país consegue ter inclusão social, aumento da produção de alimentos, modernização
da atividade agropecuária e redução da destruição do
meio ambiente? Isso é uma coisa nova. O Senador
Pedro Simon, que tanto cobra da tribuna e que faz a
gente ouvir tantas cobranças, veio aqui hoje e fez uma
defesa fantástica, otimista em relação ao nosso País.
Nós não podemos. E aí, V. Exª nem fez a referência,
mas hoje, por mais que se questione, oficialmente
é o dia que celebra o descobrimento do Brasil, e eu
também sigo na sua linha, Senador: sou um otimista
porque acredito que os desafios que estão colocados
podem e devem ser superados.
Eu vou encerrar, Srª Presidenta, cumprimentando o Judson e todos os colegas da Embrapa. O Acre
mudou, o Acre só não se desencontrou definitivamente com o destino de prosperidade graças também à
Embrapa, que incorporou agora o cuidado com a floresta, o cuidado com o seringueiro, o cuidado com o
fazendeiro. Pacificamos isso. Só lamento que o nosso
País ainda não tenha encontrado aquilo que vi numa
viagem que fiz à Costa Oeste americana.
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O sétimo PIB do mundo está na Costa Oeste
americana: exatamente o Estado da Califórnia. Visitei
as universidades de San Diego, San Francisco, Los
Angeles, com alguns colegas. O Brasil ainda não conseguiu dar um passo adiante, e é esse o futuro que eu
penso para a Embrapa e para os centros de pesquisa.
Certamente, os que vão me ouvir vão me criticar muito,
mas eu vi lá a fórmula para um Estado, que é um deserto, com todas as dificuldades que nós não temos,
ter se transformado em um grande centro econômico,
financeiro e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Eles têm lá o endereço do maior centro de biotecnologia do mundo: do remédio mais sofisticado a outros
conhecimentos. Lá, o que eu mais ouvi na universidade foi: “Nós conseguimos dar aqui apoio para quem
pesquisa, apoio para os cientistas. Nós conseguimos
transformar conhecimento em negócios para o país”.
Eu acho que a gente ainda tem muito preconceito a quebrar neste País. Um pesquisador da Embrapa
não pode ter uma empresa ou ser parceiro de uma
empresa, mesmo seguindo na Embrapa. Um pesquisador de uma universidade, um cientista, não pode ter.
Lá, eles criaram uma lei, a lei by day, com a qual se
permitem horas trabalhadas fora e, ao mesmo tempo,
serem parceiro, sim. “Para nós, não é uma maldição
a palavra riqueza.” – ouvi isso de uma pró-Reitora da
Universidade de San Diego. De fato, não é uma maldição a riqueza, desde que ela venha naturalmente,
desde que ela venha como fruto do trabalho.
E o nosso País tem um sério problema. Eu acho
que seria muito mais proveitoso, Judson – e você, que
não tem um único hectare de terra no Acre, ajudou a
fertilizar, a dar rentabilidade a milhões de hectares
no Acre – se você tivesse uma empresa lá, junto a
alguém, para o seu horário de folga, e essa empresa se tornaria uma referência para outras empresas.
E isso sem ter saído da Embrapa, ou seja, continuaria fazendo o que gosta, a sua vocação, mas poderia
também ser um exemplo. Foi o que eles fizeram lá. Há
algumas coisas que nós precisamos fazer neste País,
sem medo de errar.
Então, eu concluo, pedindo desculpas até por ter
me estendido um pouco mais, mas vou encerrar dizendo que V. Exª, Senador Pedro Simon – e, talvez, V. Exª
não lembre –, certa feita, numa entrevista pelo rádio,
falava da importância da agricultura, da agropecuária
do Brasil. E, ali, naquele dia em que ouvi V. Exª – e
não quero fazer uma guerra, pois todos nós temos a
educação como as mãos do presente e do futuro –, V.
Exª me fez concluir que o mais importante Ministério
deste País é o da Agricultura. E, naquela entrevista,
V. Exª desenvolvia o tema imaginando se o Brasil conquistasse o Centro-Oeste, se conquistasse as outras
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regiões e se transformasse num grande – não vou
usar a palavra “celeiro”, porque não gosto –, mas na
maior referência na produção de alimentos do mundo.
Os Estados Unidos não têm mais como se expandir e também estão – se é que a gente pode dizer
– com certa limitação do crescimento da produtividade.
A Europa não tem como crescer nem na produtividade,
nem na expansão de área. Qual é o único país que
reúne as condições, tanto do ponto de vista horizontal,
bem feito, dentro da lei, como também vertical, a partir
do conhecimento? O nosso País.
Dos 200 milhões usados para a agropecuária, nós
podemos dobrar o rebanho usando dois terços dessa
área. Dois terços! E liberar uma área do tamanho da
que usamos hoje para a produção de alimentos, para
produzir ainda mais alimentos. Porque toda a nossa
produção ainda não é do tamanho da produção de
milho dos Estados Unidos. De milho! Vou repetir: toda
a nossa produção de grãos não é ainda do tamanho
da produção de milho dos Estados Unidos. Mas pode
ser em algumas décadas, em alguns anos. Com certeza, será muito maior do que a produção de carne da
agropecuária americana. Nós temos que mirar agora
a União Européia; vamos superar a União Européia;
e, em seguida, os Estados Unidos, obviamente disputando com a China.
Não tenho dúvidas de que, se soubermos fazer a
política de interesse do País, como foi a concepção da
criação da Embrapa, cujos 40 anos nós celebramos, o
Brasil, nesse aspecto, será o maior, o número um em
fornecimento de alimentos para o mundo.
Muito obrigado. Viva a Embrapa!
(Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Cumprimento o Senador Jorge Viana pela
racionalidade e pela competência com que fez esse
pronunciamento, enfatizando a importância de que a
ciência e a pesquisa precisam prevalecer. Fiquei muito
feliz, porque tenho a preocupação de que, cada vez
que a ideologia entra no processo científico, ela acaba
mais atrapalhando do que ajudando. E a visão de V.
Exª mostrou que essa racionalidade precisa prevalecer. Por isso queria cumprimentá-lo.
Eu queria informar também que o Senador José
Pimentel, do PT do Ceará, estava inscrito para falar,
mas, por conta de um compromisso às 13 horas, uma
reunião almoço, S. Exª teve de se ausentar, não sem
antes deixar aqui registrados, publicamente, os seus
cumprimentos pelos 40 anos da Embrapa.
Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança
do PSB, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Prezada
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Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, quero
cumprimentá-la pela iniciativa de fazer esta homenagem
merecida pelo transcurso dos 40 anos da Embrapa;
prezado amigo, Senador Jorge Viana; prezado Maurício
Antônio Lopes, Presidente da Embrapa, em nome de
quem cumprimento todos os pesquisadores, todos os
trabalhadores, todos os servidores dessa instituição
que é orgulho nacional; prezado amigo Eliseu Alves,
Presidente da Embrapa durante seis anos e fundador
dessa empresa, uma referência para todos nós; prezado amigo, Ministro, mestre Alysson Paulinelli; prezado Embaixador Eduardo dos Santos; prezado Carlos
Augusto Klink, Secretário de Mudanças Climáticas e
Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente; prezadas Senadoras e Senadores. Cumprimento o
amigo Wilmar Lacerda, Secretário de Administração do
Governo do Distrito Federal, funcionário da Embrapa;
cumprimento também a combativa Deputada Distrital
Celina Leão, filha de um servidor da Embrapa, defensora da Embrapa aqui no Distrito Federal; cumprimento
todos os chefes da Embrapa aqui presentes, na figura
do Peres, Chefe da Embrapa Cerrados, aqui presente.
Quero registrar, inicialmente, minha emoção de,
neste momento, assomar à tribuna, em nome do Partido Socialista Brasileiro. para homenagear essa empresa que, como disse, orgulho e patrimônio de todos
os brasileiros, demonstra a capacidade de realização
do nosso povo. Toda vez que o Estado brasileiro resolveu investir em ciência, tecnologia e inovação, os
resultados foram extremamente positivos. Estão aí a
Embrapa, a Embraer, a Petrobras como exemplos disso.
Quero cumprimentar todos os servidores, todos os
dirigentes, todos os pesquisadores que construíram a
história da Embrapa nestes 40 anos, desde o Ministro
Cirne Lima ao Ministro Alysson Paulinelli, que implantou, efetivamente, a Embrapa, como todos os outros
que vieram depois deles. E, aqui, na figura do amigo
Eliseu Alves, quero cumprimentar todos os chefes, todos os presidentes da Embrapa. Cumprimento também
a Vânia, o Ladislau e o Waldyr, Diretores da Embrapa.
Aqui todos já se referiram à importância da Embrapa, ao que significou a Embrapa para o Brasil nesses 40 anos. Reconhecendo esse papel transformador
da realidade brasileira, eu gostaria de ousar aqui e
colocar alguns temas que entendo estratégicos para
o País e que terão, na Embrapa, sem dúvida, um dos
instrumentos de superação desses desafios.
Nós temos a previsão de termos uma população,
no nosso País, de 248 milhões de habitantes, no ano
de 2040, e uma previsão de termos uma população
de 9 bilhões de pessoas, em 2050, em todo o mundo.
O Brasil cumpre e cumprirá, cada vez mais, um papel
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estratégico na produção de alimentos para a população brasileira e para a população mundial.
O dado trazido aqui pela Senadora Ana Amélia,
no seu discurso inicial, mostrando que, por meio da
ciência, da tecnologia e da inovação, para um aumento
de algo em torno de 48% da área plantada no Brasil,
nós tivemos um aumento da produção em torno de
250%, demonstra claramente que o caminho a ser
seguido é o da inovação tecnológica, é o da busca e
pelo conhecimento e a sua ampliação.
Há pouco, eu visitava a página do Ministério da
Agricultura, e, lá, há a informação, Senador Jorge
Viana, de que a estimativa, alguns anos atrás, para
atingirmos uma safra de 185 milhões de toneladas de
grãos no País, seria o ano de 2022. No entanto, como
foi dito aqui, a previsão é que tenhamos uma safra de
183 milhões de toneladas já no ano de 2013.
Mas alguns desafios estão presentes, como o da
engenharia genética, que foi fundamental para ultrapassarmos todas as previsões de produtividade. Agora, aliado aos desafios de aumento da produtividade,
também o da completa segurança em relação a todas
as técnicas de engenharia genética utilizadas que permitam, ao mesmo tempo, o aumento exponencial da
produção e, cada vez mais, segurança por parte dos
consumidores.
A agenda dos alimentos funcionais e da nutracêutica, sem dúvida colocada, também, como uma agenda
importante, agregadora de valor para a Embrapa dos
próximos anos, como também a agenda da agroenergia.
Aqui, abro um parêntese para revelar um dos dias
que considero dos mais felizes da minha vida, quando,
colocado numa função de extrema responsabilidade
pelo então Ministro Eduardo Campos, a de presidente
do Fundo Setorial do Agronegócio, tive o privilégio de
ter como companheiros, naquele momento, o Ministro
Alysson Paulinelli, representando o setor produtivo, e
o Silvio Crestana, representando a comunidade científica, antes mesmo de ser presidente da Embrapa.
Num dia, antes de iniciarmos uma reunião do
Fundo do Agronegócio, lembro-me de que nós três
estávamos sentados quando o amigo Silvio Crestana
se levantou e, num quadro onde havia um mapa do
Brasil, ele fez um círculo na região central do País e
disse que essa seria a região que mais se desenvolveria nos próximos anos, em função da agroenergia,
e que o sonho da Embrapa era construir um centro
de agroenergia.
Naquela ocasião, eu fiz uma pergunta muito simples: “E o que falta para isso?” Ele falou: “Faltam recursos para iniciar o projeto”. “E quanto seria isso inicialmente?” – perguntei. “Algo em torno de R$20 milhões,
para começar”. Então, eu disse, naquela ocasião – e
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estavam o Silvio e o Alysson: “Por que nós não fazemos
isso agora? Nós vamos para uma reunião do Fundo
Setorial do Agronegócio e propomos que o fundo aprove esses recursos em dois anos, para a implantação
do centro da Embrapa Agroenergia”.
Assim foi feito e, como não poderia deixar de
ser, a proposta, apresentada por mim, foi aprovada
por unanimidade pelo conselho composto por nove
membros: três representantes do Governo, um da Finep, um do CNPq, dois do setor produtivo e dois da
comunidade científica.
Ali, nós aprovamos os primeiros recursos, os primeiros R$20 milhões para, em dois anos, implantarmos
o centro da Embrapa Agroenergia, projeto este que foi
adotado, posteriormente, pela Bancada do Distrito Federal, que colocou recursos – R$14 milhões –, no ano
seguinte, para a implantação dos laboratórios. Hoje nós
temos a grande alegria de ter a Embrapa Agroenergia
como um dos dez centros da Embrapa aqui, no Distrito
Federal, junto com a Embrapa Café, Recursos Genéticos, Estudos e Capacitação, Quarentena, Cerrados,
Hortaliças, Informação Tecnológica, Serviços, Produtos
e Mercado, além da Embrapa Sede.
Entendo que a ampliação expressiva da produtividade da nossa pecuária também é um desafio econômico e ambiental. Nós temos um rebanho de 210
milhões de cabeças que ocupam uma grande área no
País, uma grande área de pastagens degradadas, e o
aumento da produtividade do rebanho brasileiro significa poder ampliar o rebanho, desocupando áreas para
o avanço da agricultura, para o avanço da agroenergia,
sem precisar pressionar novos biomas preservados.
Também entendo que deva ser uma agenda estratégica para os próximos anos, para o País, a redução da nossa dependência dos fertilizantes. Nós somos um país agrícola que, em grande parte, depende
do nitrogênio, do fósforo e do potássio comprados de
multinacionais, comprados do exterior. E nós podemos
reduzir a nossa dependência, como também devemos
desenvolver, através do conhecimento, outras alternativas para a redução dessa dependência.
Nesse sentido, eu quero homenagear todos os
pesquisadores da Embrapa na figura da Joana Dobereiner, que, através do desenvolvimento de uma bactéria fixadora de nitrogênio, hoje, amplamente utilizada
na soja, no feijão, conseguiu reduzir em R$7 bilhões a
utilização de nitrogênio. Isso demonstra o que o conhecimento é capaz de fazer para a questão econômica e
para a questão ambiental.
Entendo também que é dever de todos nós trabalhar no sentido de fortalecer o sistema nacional de
pesquisa agropecuária, onde as universidades desempenham papel importante na pesquisa básica, a

ABRIL 2013

20502 Terça-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Embrapa, no desenvolvimento de novas tecnologias,
mas precisamos também fortalecer as organizações
estaduais de pesquisa e todo o sistema de assistência
técnica e extensão rural, muito bem lembrado aqui pelo
ex-Ministro e querido Senador Pedro Simon.
São vários os desafios. Entendo que 40 anos é
a idade da maturidade e tenho convicção absoluta de
que, se a Embrapa foi capaz de fazer tanto pelo País
nesses 40 anos em que foi formada e estava formando
nesse processo os primeiros recursos humanos, ela
poderá fazer muito mais nos próximos 40 anos. E a nós,
Senadores, Parlamentares desta Casa, cabe garantir
todas as condições, as melhores condições para que
a Embrapa possa desempenhar o papel estratégico
de que o País precisa e espera dela.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg.
É preciso esse esforço. E queria me associar à homenagem prestada a essa pesquisadora. Na condição
de Senadora e mulher, sempre fico muito feliz com
esse registro, esse reconhecimento. V. Exª falou da
pesquisa feita por ela na questão do nitrogênio. Nós
precisamos tropicalizar cada vez mais a fertilização
do solo brasileiro. E temos tantas riquezas para essas correções, com o calcário e tantas outras riquezas minerais para produzir uma fertilização adequada
às nossas necessidades, gerando uma preservação
ambiental ainda maior.
Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg,
que falou pela Liderança do PSB.
Convido agora, para fazer uso da palavra, o Senador Waldemir Moka, do PMDB do Mato Grosso do
Sul, um Senador muito comprometido com a questão
da agropecuária brasileira, que teve um papel relevante
na construção do Código Florestal que o Congresso
Nacional aprovou.
Com a palavra, o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senadora Presidente e também requerente desta
nossa sessão solene.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com o seu apoio e o dos demais Senadores
presentes.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– É, mas foi V. Exª que teve a iniciativa, Senadora Ana
Amélia. Mas o Brasil inteiro sabe que a Senadora Ana
Amélia manda em mim. Então, já chego aqui na condição de...
Eu queria, Senadora, primeiro dizer que vou ocupar a tribuna deste lado direito, porque o pessoal da
esquerda já falou muito ali daquele outro lado, inclusive
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o meu amigo Rodrigo Rollemberg. Não que eu seja de
direita; ao contrário.
Meu caro amigo, Presidente da Embrapa, Dr.
Maurício, em seu nome me permita cumprimentar toda
a Mesa, a quem farei referência. Em nome da minha
professora, Drª Emiko, que representa o Mato Grosso
do Sul – é a nossa chefe lá da Embrapa Pantanal –,
eu gostaria de me permitir cumprimentar todos os diretores, técnicos e, na humildade da nossa Profª Emiko,
cumprimentar o mais humilde dos servidores da Embrapa ao mais renomado pós-graduado da Embrapa.
Meu caro ex-Ministro, que aqui no Congresso Nacional será sempre uma pessoa de um respeito muito
grande, ex-Ministro Alysson Paulinelli...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Deputado também.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Eu me lembro. Tenho um irmão engenheiro agrônomo,
Waldir. Ele era da Embrater. Na época, falava-se de
agricultura, ele falava de Alysson Paulinelli. Vejam como
são essas coisas. Eu era menino pequeno – tenho a
idade da Embrapa e de política, Senadora Ana Amélia
– e me lembro disto: de o Waldir dizer da importância.
Rapidamente, para vocês entenderem: eu chego
aqui, começo a defender o Código Florestal, com 16
anos lá na Agricultura da Câmara. Sou médico e professor, não sou produtor rural, como o nosso grande
representante do Mato Grosso do Sul Ruben Figueiró, mas esse é o compromisso de alguém que quer
defender a economia do seu Estado e do seu País.
Acho que, como sul-mato-grossense, meu caro Pedro
Simon – V. Exª que é grande amigo do eterno e saudoso Senador Ramez Tebet –, eu tinha de defender a
agricultura e a pecuária.
Não entendo – e não é este Governo, mas os
governos que se sucederam – por que este País não
valoriza aquilo que tem de melhor. Parece que ser
exportador de grãos, de proteína tanto animal quanto
vegetal, parece que há um certo preconceito, porque o
País, para ser grande, tem de ser industrializado, mas
não um país com a vocação de produção que tem este
País. Esse é um dos equívocos.
Num debate recente, a indústria, a nossa indústria, que precisa de ajuda, reclamava, e eu dizia: por
mais paradoxal que possa parecer, Senador Rodrigo
Rollemberg, meus amigos, em especial a Senadora
Ana Amélia, sabe por que a nossa indústria tem essa
dificuldade, e a nossa agricultura é considerada de
vanguarda e o Brasil, uma potência na agricultura e
na pecuária? Porque neste País se valorizou a pesquisa. E a pesquisa é a cara de cada um dos senhores
e senhoras pesquisadores da Embrapa. Foi por isso
que não nos atrasamos e nos tornamos cada vez mais
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competitivos numa economia globalizada. Mais do que
nunca, nós vamos precisar da Embrapa. E a Empresa,
mais do que nunca, meu caro Presidente, Sr. Embaixador, terá de ter também, fora deste País, escritórios,
até para demonstrar o alto grau de tecnologia que se
pratica aqui no Brasil.
Ao contrário dos grandes países que sempre subsidiaram a sua agricultura, aqui, quando o Governo não
atrapalha, já ajuda muito a agricultura brasileira. Por
que digo isso? Do que adianta produzir, pesquisar, ter
tecnologia, se nossos caminhões ficam três dias para
descarregar? Não quero entrar nesse ponto, porque
acho que não é o momento. Até o limite das nossas
porteiras, nós não temos dificuldades; as nossas dificuldades começam da porteira para fora.
Mas, aqui, hoje, precisamos render as nossas
homenagens. Quando cheguei aqui – gente, está aqui
um caboclo lá do Pantanal do Mato Grosso do Sul –,
falar em transgênico no Congresso Nacional parecia
que estava falando alguma coisa de satanás. Era impressionante a resistência de alguns segmentos do
Congresso Nacional, apoiados, muitas vezes equivocadamente, tinham resistência. E eu me lembro da
luta dos pesquisadores da Embrapa. E sabem o que
possibilitou a transgenia? Conseguirmos juntar ao
debate das células-tronco. Se não nós não teríamos
avançado. Quantas e quantas vezes vários textos do
Código Florestal, inclusive o que diz respeito ao Pantanal, foram escritos por técnicos da Embrapa? Está
ali a Profª Emiko.
Acho que isso é fazer justiça a homens e mulheres que dedicaram grande parte da sua vida. São 40
anos pesquisando, trabalhando, no dia a dia. Isso é o
que o Congresso Nacional, o Senado Federal faz hoje
a cada um dos senhores e das senhoras, prestando
uma homenagem àqueles que, nos últimos tempos,
fizeram com que este País continuasse na vanguarda,
mostrando que é possível, cada vez mais, produzir.
Ainda há pouco, dizia o Senador Rodrigo Rollemberg: “A gente tinha uma expectativa de passar de 180
milhões de toneladas a partir de 2022, e chegamos a
isso agora, em 2013“. E a quem se credita isso? Claro que é ao produtor, a homens e mulheres de mãos
calejadas que fazem isso. Mas em cima de quê? De
uma alta tecnologia. E só não fazemos mais – lembrava este extraordinário homem público que é Pedro
Simon – porque, na verdade, muito do que é gerado
pela Embrapa não chega à ponta do sistema, sobretudo
ao pequeno produtor rural, já que, lamentavelmente,
equivocadamente, foi extinta no plano nacional a Empresa de Extensão Rural. É preciso gerar pesquisa e
levá-la à ponta, ao pequeno produtor.
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Algumas pessoas dizem: “Moka, você fala com
essa desenvoltura. Você tem certeza? Porque quando
eu cheguei aqui... Lógico, Mato Grosso do Sul. Você
deve ser um grande latifundiário lá do Mato Grosso
do Sul”. Era a imagem que eu passava, mas é o contrário: sou um modesto médico, professor, dei aula de
Química e de Física a minha vida inteira. Daí a minha
identidade com os senhores. Eu sempre gostei de pesquisa, eu sempre acreditei nisso e acho que é a única
forma, realmente, de fazer com que este País continue
sendo competitivo.
Para encerrar: a forma de prestigiar a Embrapa,
meu caro Presidente, é criar um grupo de Senadores
e, quando vier o Orçamento deste País, fazer justiça
a homens e mulheres que pesquisam com um Orçamento realmente à altura da capacidade dos nossos
queridos companheiros da Embrapa. Essa é a forma
de fazer justiça, e não ir ao Presidente para, às vezes,
propor emendas de bancada, de comissão. Digo isso,
mas faço a ressalva: na Comissão de Agricultura, a
primeira prioridade é colocar uma emenda de comissão para a Embrapa, um reconhecimento da capacidade, da dedicação e da seriedade dos técnicos desta
empresa que, tenho certeza, é o retrato de um país
desenvolvido.
Parabéns, Embrapa! Parabéns, senhores servidores desta extraordinária empresa!
Muitíssimo obrigado, minha cara Presidente.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Parabéns, Senador Waldemir Moka!
Eu queria também me associar às homenagens
à Profª Emiko, da Embrapa Pantanal, e dizer, Senador
Moka, que V. Exa tocou em um ponto crucial: não adianta o pesquisador criar ou desenvolver uma técnica ou
uma pesquisa valiosíssima se esta não chegar à ponta.
Temos hoje um passivo de 40 mil extensionistas! Precisaríamos, no território brasileiro, de 60 mil extensionistas, mas apenas 20 mil estão trabalhando. Este é
outro compromisso que associo a V. Exa: além de preservar e ampliar o orçamento da Embrapa, é preciso
assegurar recursos para a área de extensão rural, da
qual nós precisamos urgentemente, para que a pesquisa que a Embrapa faz, a excelência feita, chegue, na
prática, à ponta, através do trabalho do extensionista.
Eu convido para fazer uso da palavra o Senador
Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sra Presidente desta sessão e autora do requerimento desta sessão especial, Senadora Ana Amélia; Sr.
Maurício Antônio Lopes, Presidente da Embrapa; Dr.
Eliseu Alves, ex-Presidente da Embrapa; Dr. Alysson
Paulinelli, ex-Ministro da Agricultura, que muito contri-
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buiu para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária do nosso País; Embaixador Eduardo dos Santos,
Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores – cumprimento todos os diplomatas do Brasil e dos
países aqui representados –; Dr. Carlos Augusto Klink,
Secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do
Meio Ambiente; Sras e Srs. Parlamentares; senhoras
e senhores, em face da iniciativa da Senadora Ana
Amélia, o Senado Federal comemora hoje, em sessão
especial, os 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa querida Embrapa, que é
orgulho do nosso País.
Fundada na década de 1970, com o objetivo de
desenvolver a produção agropecuária brasileira, nossa
grande vocação, a Embrapa chega aos 40 anos coroada de sucessos e repleta de desafios, não só no
Brasil, mas também em outros países.
Entre os enormes avanços que possui, em seu
DNA, a marca da Embrapa, está a tropicalização da
soja e de frutas de clima temperado, como, por exemplo, a maçã. Destaca-se, ainda, a autossuficiência na
produção de cereais e de oleaginosas, o que fez do
Brasil grande exportador de milho e de soja.
Também na pecuária, a Embrapa tem contribuído muito para a melhoria do nosso rebanho, para a
melhoria genética principalmente do rebanho de gado
de leite, com o aumento da produção de leite, o que
tem beneficiado muito tanto o mercado interno como
as exportações.
Aliás, é de se destacar também a nossa produção de soja. O Brasil é, hoje, o segundo maior produtor
mundial do grão, só perdendo para os Estados Unidos
da América. E essa realidade está mudando! Espera-se que, nesta safra de 2012/2013, o Brasil supere os
norte-americanos e se torne o maior produtor mundial dessa oleaginosa. É claro que os Estados Unidos
enfrentaram um problema de clima nesta safra, mas
eu acredito que, daqui para frente, o Brasil começa
a despontar como maior produtor de soja do mundo.
Isso não seria possível, Srªs e Srs. Senadores,
senhoras e senhores, não fosse o trabalho incansável
da Embrapa nestes últimos 40 anos. A correção do solo
ácido do Cerrado brasileiro, hoje responsável por quase 50% da produção agrícola nacional, com destaque
para o plantio de soja, é apontada pelos pesquisadores como a principal conquista da Empresa em quatro
décadas de história.
Antigamente, o nosso Cerrado, Senador Moka,
Senador Rodrigo Rollemberg, nada valia. No nosso
Cerrado, ninguém queria terra nem de graça. Hoje, é
procurado nos quatro cantos do Brasil.
Eu não poderia deixar de mencionar o papel fundamental da Embrapa na produção de café em Rondô-
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nia. Todos sabem que o Brasil é o principal produtor e o
maior exportador mundial de café. Mas o Brasil precisa
saber que Rondônia, um Estado em plena Região Amazônica, é um grande produtor de café Conilon, graças
ao trabalho dos produtores rurais de meu Estado e
aos estudos e pesquisas da Embrapa. Rondônia deve
ser hoje o quarto ou o quinto maior produtor de café
do Brasil. E, agora, a Embrapa desenvolveu uma nova
variedade de café Conilon, que é o BRS Ouro Preto.
Ouro Preto é uma cidade do meu Estado, onde
começou a produção de café e onde se produz muito
café. Hoje, já existem vários Municípios produzindo
café, como Rolim de Moura, Cacoal, cidade tida como
a capital do café, Buritis e muitos outros. Mas, em Ouro
Preto, há uma sede da Embrapa, onde se desenvolvem
várias pesquisas. O café BRS Ouro Preto foi desenvolvido pela Embrapa e é uma variedade que aumentará nossa produção de café no Estado de Rondônia,
graças aos pesquisadores da Embrapa.
Ao completar 40 anos de inestimáveis serviços
prestados ao Brasil e aos brasileiros, a Embrapa encara
um futuro repleto de desafios e, com toda certeza, de
sucessos. Se já obteve sucesso até aqui, com certeza
esse sucesso continuará por muitas décadas. Desde
o Governo do Presidente Lula, a empresa lançou um
olhar para o exterior, sem, no entanto, descuidar do
Brasil. Passou a produzir e a compartilhar conhecimento
com os países menos desenvolvidos, especialmente na
África, envolvendo-se na grandiosa missão de contribuir
para a diminuição da fome naquele enorme continente.
Aqui se encontra o Embaixador de Burkina Faso,
um país africano, que tem contado também com a experiência e o auxílio da Embrapa.
Recentemente, participei de uma missão deste
Senado na África do Sul, em Angola e em Moçambique.
E lá estavam presentes representantes da Embrapa,
levando conhecimento àqueles países, para melhorar
a produtividade daquela região.
Cresceu o número de servidores, que hoje já
chega a quase dez mil. Como falou o Senador Moka,
é preciso mais dinheiro, mais orçamento. Se cresceu
o número de servidores e suas estruturas em todo o
Brasil, logo é preciso mais orçamento para se tocar
todo esse trabalho. Cresceu o aporte de recursos orçamentários, mas não como deveria. O aporte deveria
ser um pouco maior. Mas cresceram também as responsabilidades. E responsabilidade é o que não falta
à Embrapa e a seus pesquisadores.
Aos já tradicionais estudos e pesquisas na área
de grãos, de gado e de hortaliças, hoje se somam trabalhos em vinicultura, em pesca e em nanotecnologia.
Em resumo, a Embrapa é uma empresa de ponta, que
não se acomoda com o sucesso e que está sempre à
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procura de novas tecnologias que melhorem a nossa
produção agropecuária e a vida de todos os brasileiros.
Eu não poderia deixar de congratular-me com
todos os funcionários da Embrapa, os de hoje e os de
ontem, pelo retumbante sucesso da empresa nesses
40 anos de história. Bem sabemos que não há tecnologia, por mais avançada, que suplante a genialidade
e a dedicação do ser humano. E é isso que tem feito
da Embrapa essa grande empresa, dado à garra e à
determinação do seu corpo técnico.
Parabéns a todos vocês que trabalham, dia após
dia, para o sucesso da Embrapa e para o sucesso do
Brasil!
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Vida longa à Embrapa!
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Valdir Raupp por esse
reconhecimento.
Cada um dos Senadores mostrou a relevância
da Embrapa no seu próprio Estado. É o caso do café
no Estado de Rondônia.
Com muito prazer, antes de convidar o Presidente da Embrapa para fazer uso da palavra, encerrando
a sessão, convido todos para a exposição “Embrapa
40 anos: ciência que transforma a vida”, que está em
cartaz, a partir de hoje, até o dia 26 de abril, que é a
data do aniversário da empresa, no hall da Ala Senador Teotônio Vilela.
Essa exposição teve um apoio muito grande da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no que diz
respeito à liberação do espaço, para que ela pudesse
ser mostrada aos Senadores e a milhares de visitantes
que, diariamente, chegam ao Senado, para valorizar o
trabalho que a Embrapa vem fazendo.
Então, estão todos convidados a visitar essa
exposição.
Com muita honra, passo a palavra ao Presidente
da Embrapa, Dr. Maurício Lopes.
O SR. MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES – A minha
saudação à Srª Presidente, primeira signatária da
sessão, a Exmª Srª Senadora Ana Amélia. Os nossos
sinceros agradecimentos a V. Exª, Senadora!
Expressamos os nossos cumprimentos ao nosso
grande mestre Dr. Eliseu Alves, Presidente da Embrapa no período de 1979 a 1985, em nome de quem eu
gostaria de saudar todos os nossos ex-presidentes, os
nossos diretores, gestores, pesquisadores, analistas,
técnicos e assistentes.
Minha saudação também ao nosso Ministro da
Agricultura no período de 1974 a 1979, nosso grande líder, o Exmo Sr. Alysson Paulinelli. Na sua pessoa,
também saúdo todos os pioneiros, os líderes e os to-
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madores de decisão que conceberam, implantaram e
ajudaram a consolidar a nossa Embrapa.
Gostaria também de cumprimentar o Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, o Exmo
Sr. Embaixador Eduardo dos Santos.
Quero cumprimentar o meu caro Carlos Augusto
Klink, Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.
Gostaria de cumprimentar as lideranças do agronegócio, os presidentes de associações, de federações
e de sindicatos.
Eu não poderia também deixar de mencionar os
nobres Senadores que me antecederam na tribuna: o
Exmo Senador Ruben Figueiró, o Exmo Senador Jorge
Viana, o Exmo Senador Rodrigo Rollemberg, o Exmo Senador Waldemir Moka, o Exmo Senador Valdir Raupp.
Eu lhes agradeço por suas palavras de suporte e de
apreço à nossa Embrapa.
Antes de fazer qualquer outra consideração, permitam-me agradecer, comovido, em nome de todos
os empregados e lideranças de nossa empresa, por
todo o zelo, por todo o cuidado e atenção que o Senado Federal da República tem dedicado à Embrapa,
não apenas nesta ocasião de homenagens que muito
nos orgulham, mas ao longo de toda a existência da
nossa empresa.
Esta semana é muito especial para todos nós
embrapianos e, de modo geral, para todos os brasileiros. Na próxima sexta-feira, 26 de abril de 2013, vamos celebrar os 40 anos de uma visão, de um sonho,
que, na verdade, começou a ser construído no dia 18
de abril de 1972.
Naquele dia, o então Ministro da Agricultura, Luiz
Fernando Cirne Lima, tão bem lembrado pelos Exmos
Senadores e pela Exma Senadora, instituiu um grupo
de trabalho, para fazer um diagnóstico da pesquisa
agropecuária no País e para apontar as soluções e os
encaminhamentos legais necessários para conduzir o
Brasil à modernidade no campo. A visão desse grupo de brasileiros se materializou em um documento
de 90 páginas que foi apresentado em julho daquele
mesmo ano, 1972.
Esse sonho de um futuro melhor lançou as bases para a criação de uma empresa e de um sistema
de pesquisa agropecuária genuinamente brasileiros.
Nascia ali a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), instalada oficialmente em 26 de
abril de 1973. A capacidade daqueles pioneiros de
antecipar o futuro ajudou a construir o Brasil tal como
conhecemos hoje.
A criação da Embrapa e, mais tarde, do Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuária tornou possível a
superação dos desafios e dos limites daquele tempo.
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Tempo em que faltava gente especializada no campo,
e em que o País precisava adaptar a tecnologia externa antes de poder aproveitá-la.
Nunca nos esqueceremos daqueles que dedicaram suas vidas à Embrapa e à pesquisa agropecuária
brasileira, acrescentando à nossa história conquistas
que viabilizaram o surgimento de uma agropecuária
tropical, hoje considerada a mais importante do Planeta.
Aqui não cabe citar ou descrever realizações, que
foram muitas e que são por demais conhecidas por
todos, muitas delas citadas e lembradas pelos nobres
Senadores no dia de hoje. Também não me cabe citar
alguns nomes em detrimento de outros, pois certamente eu cometeria injustiças, tão grande é o número de
profissionais que participaram dessa importante trajetória, que participaram dessa importante construção,
além, obviamente, do grande número de parceiros e
amigos da Embrapa.
Senhoras e senhores, foram 40 anos de intenso
trabalho.
A nossa atuação, ao lado de inúmeras instituições
parceiras, aliada à força do setor produtivo nacional,
à coragem e ao empreendedorismo dos nossos agricultores, transformaram a agropecuária em um dos
pilares da economia brasileira. O Brasil conseguiu
superar, em tempo recorde, a insegurança alimentar;
e mais: projetou-se como um grande provedor de alimentos para o mundo.
Nos últimos anos, a agropecuária vem compensando déficits na balança comercial brasileira como
um todo. A importância do agronegócio para a nossa
economia é inegável, assim como é inegável a importância da participação do Congresso Nacional na
construção dessa trajetória de sucesso.
Nesse sentido, é inescapável que exaltemos a
ação do Senado em mobilizar a Embrapa para a solução de problemas sociais e econômicos da gente
brasileira, reconhecendo as necessidades orçamentarias, verdadeiramente essenciais à manutenção e
modernização dos recursos operacionais da empresa.
A exemplo, só nos últimos anos, a ação diligente
das Srªs e dos Srs. Parlamentares tem proporcionado à
Embrapa ferramentas científicas mais modernas, como
o Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de
Precisão, em São Carlos, no Estado de São Paulo; do
Laboratório Multiusuário de Tecnologia de Biomassa,
em Fortaleza, no Ceará; e de um dos maiores bancos
genéticos do mundo, a ser inaugurado em breve aqui,
em Brasília. Todos viabilizados com amplo apoio do
Parlamento brasileiro.
As comissões temáticas desta Casa têm possibilitado à Embrapa fornecer informações e conhecimentos
que estão contribuindo fortemente na formulação, no
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aprimoramento e na implementação de políticas públicas para o nosso País. Essa participação constante e
efetiva tem mostrado que a empresa está preparada
para cumprir seu papel não só de provedora de produtos, processos e serviços, mas também de informações
e conhecimentos que contribuem para a evolução das
políticas públicas do nosso País.
Mas o zelo e o interesse do Senado Federal vão
muito além disso.
É sempre reconfortante sermos recebidos nesta
Casa, por todos os Parlamentares, sem distinção, sempre demonstrando a mesma atenção e sincero apreço
pela Embrapa, Srª Presidenta. Isso nos dá o sentimento
de pertencimento, de que fazemos parte de um projeto
de grandeza de um povo, de que a Embrapa pertence
a esta Casa, de que ela, de fato, pertence ao Brasil.
Isso nos confirma também que, a cada dia que passa,
os destinos da vida política e da vida científica do País
estão cada vez mais entrelaçados.
Quando, há 40 anos, o Brasil, com a participação
decisiva do Congresso Nacional, decidiu reformar o
serviço de pesquisa agrícola do Ministério da Agricultura, não apenas se criou a Embrapa, não apenas se
reformulou as perspectivas profissionais de cientistas
nas universidades e nos institutos estaduais de pesquisa, mas, ali, reformou-se a vida pública e a vida
privada no País.
Vínhamos de séculos de dependência tecnológica, de importação de conhecimentos e de ideias,
senhoras e senhores. Ousamos, naquele momento,
imaginar que poderíamos participar, com contribuições
relevantes, do mercado de visões e sonhos de bem-estar da humanidade, a partir da transformação do
mundo tropical, a partir da nossa agricultura.
Não foi uma viagem destituída de tropeços e frustrações. Tivemos a justa cota de erros e equívocos, pois
a falibilidade humana é algo que nem mesmo a arte
política e a métrica científica irmanadas conseguiram
erradicar. Mas é exatamente essa consciência de falibilidade que nos mostra quão grandiosa tem sido a
sensibilidade da classe política brasileira, que sempre
soube, nos momentos de crise do Estado, preservar
as instituições científicas.
Sabemos, hoje, que essa tem sido uma aventura
tão vitoriosa, que o Governo propôs, e este Congresso
aprovou, a ideia de que podemos, de que devemos, a
partir da criação da Empresa Brasileira de Pesquisa
e Inovação Industrial (Embrapii) ousar o mesmo na
área industrial. O fato é que, nos últimos 40 anos, os
temas científicos passaram a constituir uma parcela
importante da agenda política do Congresso Nacional,
porque tocam questões sensíveis, urgentes da cidadania brasileira.
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Lembro-me de que um dos primeiros debates
alertava no sentido de que não deveríamos investir recursos nacionais na pesquisa de cultivos internacionais,
como, por exemplo, a soja, sob pena de prejudicarmos
o desenvolvimento de cultivos genuinamente nacionais, como o feijão e a mandioca. Essa questão, hoje,
está plenamente superada pela pluralidade que nos
faculta não só a faina de construção do conhecimento, mas também a pujante plástica natureza tropical,
que viabilizaram múltiplos cultivos em elevados níveis
de eficiência em boa parte do nosso País continental.
De lá para cá, intensificamos o diálogo produtivo
entre cientistas e as lideranças do Congresso e tornamos o convívio da ciência e da política saudavelmente
frequente nas comissões técnicas. Aí temos debatido o
álcool combustível e a agroenergia, os marcos ambientais, a segurança dos avanços em áreas complexas,
como a biotecnologia, a nanotecnologia, o acesso à
biodiversidade, a propriedade intelectual e os direitos
das comunidades tradicionais, o Código Florestal e a
segurança alimentar e nutricional da nossa população,
entre tantos outros temas relevantes para o nosso País.
Independentemente do tema em debate, para
uns a contribuição da ciência terá sido satisfatória,
enquanto para outros terá deixado a desejar, o que é
simplesmente, na nossa visão, muito natural, dada a
pluralidade de expectativas e até, por que não dizer,
porque não temos todas as respostas. Mas temos o
desejo sincero e determinado de buscar essas respostas e contribuir para que as decisões desta Casa
possam estar sempre amparadas no melhor conhecimento possível. Estamos aprendendo esse convívio
que os conhecimentos sobre a condição tropical, que
amealhamos todos esses anos, podem nutrir e enriquecer as decisões do Parlamento.
Há poucos dias, este Congresso aprovou projeto de lei que institui a Política Nacional de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta, extraída diretamente dos
campos experimentais, para se tornar uma das ferramentas cruciais na batalha de mitigação dos gases de
efeito estufa e das alterações climáticas. Há décadas,
colhemos os benefícios de maior eficiência no emprego do crédito rural e do seguro agrícola, sustentados na tecnologia do zoneamento de risco climático,
que resulta em economia de recursos para o Estado
brasileiro e menores custos para o produtor e para o
consumidor. Mas há muito mais dados, informações e
conhecimentos nas instituições de ciência e tecnologia
que podem ajudar a construir a inteligência estratégica
do Governo e do Parlamento para a condução dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social.
Senhoras e senhores, uma reflexão que se impõe a nós, cientistas, é que precisamos aprender mais
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sobre a maneira de ser do Congresso Nacional, para
que possamos ampliar as nossas contribuições aos
Parlamentares, de maneira a exercer a pluralidade de
soluções que o conhecimento nos permite e, assim,
atender à pluralidade de expectativas da sociedade,
que é a razão de ser desta Casa.
Nesse mister, é instrutivo ressaltar o alerta do
eminente Prof. Carlos Henrique Brito Cruz, Diretor
Cientifico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, quando nos diz que a inovação
não acontece nos laboratórios dos órgãos públicos.
A inovação acontece no setor produtivo, onde as empresas absorvem o conhecimento produzido e geram
bens e serviços para a nossa população.
Estamos constantemente preocupados com a
elevação da base cientifica na Embrapa e com a aproximação da empresa com a indústria, com o setor produtivo. Já sabemos que os programas de cooperação
internacional e a interação com as universidades são
um caminho inteligente para acessarmos e desenvolvermos conhecimento fundamental, que será cada vez
mais necessário para o desenvolvimento de produtos
biotecnológicos, nanotecnológicos, novas máquinas,
equipamentos e processos necessários aos agricultores e ao setor produtivo. Estamos implantando, neste
instante, uma Unidade Mista Embrapa Unicamp de
Pesquisa em Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas, um modelo inédito de parceria, através do qual
pesquisadores das duas instituições trabalharão em
busca de variedades agrícolas mais tolerantes aos
efeitos do aquecimento global.
E eu faço aqui um parêntese à Senadora Ana
Amélia, para informar que estamos avançando naquilo que entendemos ser a última grande fronteira para
a agricultura tropical, que é a tropicalização do trigo.
Nós estamos avançando a passos largos. A cada dia
que passa, o trigo migra para as regiões tropicais do
Brasil com alta qualidade. Nós já estamos comercializando trigo produzido no Brasil com qualidade igual
ou superior ao trigo importado, rompendo uma barreira
que ainda nos aflige. Ciência e políticas públicas certamente poderão, no futuro, fazer do Brasil um grande
produtor e talvez até exportador de trigo.
Mas temos que reconhecer que a parceria entre
o setor público e as empresas privadas ainda é muito
tênue e muito restrita no Brasil, porque a governança do
setor público não permite que sejamos tão ágeis quanto
o setor privado. O Brasil precisa que o Congresso nos
ajude a desenvolver novos arranjos institucionais mais
ágeis, mais flexíveis, para que os ativos tecnológicos e
de conhecimento do setor público possam facilmente,
mais rapidamente, chegar ao mercado, beneficiando
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toda sociedade. Nós estamos realizando um grande
esforço nesse sentido, Senadores e Senadoras.
Neste momento, tramita no Senado Federal projeto de lei que cria a Embrapatec, uma sociedade por
ações de capital fechado que terá por finalidade dinamizar a relação da Embrapa com o setor produtivo e
com os mercados de inovação tecnológica. Estamos
seguros de que esse mecanismo nos permitirá agilizar
a disseminação de tecnologias, produtos e serviços
desenvolvidos pela Embrapa, fortalecendo, cada vez
mais, a inteiração da empresa com os setores agroalimentar e agroindustrial.
E, para fortalecer nossa trajetória em direção ao
futuro, a Embrapa abraça, definitivamente, o conceito
de inteligência estratégica. Lançaremos, na próxima
quarta-feira, o Sistema Agropensa, a plataforma de
prospecção, estudos e inteligência competitiva, que
ajudará a Embrapa e suas instituições parceiras a
responderem aos grandes desafios da agropecuária
nas próximas décadas.
Para finalizar, Presidenta, eu gostaria ainda de
dizer que a Embrapa tem a exata dimensão da pluralidade e da complexidade de nossa agricultura. Além
de transitarmos pelos mercados dinâmicos e competitivos, estamos conscientes de nossa responsabilidade para com os milhões de pequenos produtores que
precisam do conhecimento e tecnologia para alcançar
o mercado, aumentando sua renda e seu bem-estar.
Para fortalecer, cada vez mais, a pesquisa e a
transferência tecnológica para todos os agricultores
brasileiros, a Embrapa e as Organizações Estaduais
de Pesquisa estarão lançando, em breve, a Aliança
para a Inovação Agropecuária no Brasil, iniciativa que
irá sinergizar com a futura Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural, que a Presidenta Dilma Rousseff está determinada a implementar ainda este ano.
Srªs e Srs. Senadores, 40 anos se passaram
desde a criação da Embrapa, e sabemos que muito se
construiu pelo bem do Brasil, a partir do diálogo entre
a política e a ciência.
Prospectando o futuro à nossa frente, duas certezas nos confortam: muito o Brasil ainda poderá construir para que a nossa agricultura realize todo o seu
potencial de bem-estar para a humanidade e, com o
crescente entendimento entre a política e a ciência,
essa realização se torna cada dia mais próxima.
Eu brindo à eternidade desse entendimento!
E brindo aos visionários pioneiros, aos ex-presidentes, aos gestores, a todos os pesquisadores,
analistas, técnicos, assistentes, aos nossos parceiros
públicos e privados, aos nossos clientes, aos produtores grandes e pequenos, às donas de casa... Enfim,
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eu brindo a todos os que nos ajudaram a manter a
Embrapa no rumo certo.
E, com muito orgulho e alegria, eu brindo à Embrapa do futuro, que todos nós estamos construindo
neste momento!
Vida longa à nossa Embrapa!
Muito obrigado a V. Exªs. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Belíssimo pronunciamento do Dr. Maurício Lopes,
Presidente da empresa que estamos homenageando
hoje, a nossa Embrapa, que deixou muito claro que há
40 anos o Brasil tinha uma dependência à importação
de comida e uma dependência à importação do conhecimento. Quarenta anos depois, a Embrapa escreveu e
mudou a história. Hoje, somos exportadores de comida
e exportadores de conhecimento. Muito mais poderia
ser dito, nesta sessão, a respeito do papel fundamental e relevante que a Embrapa, empresa que orgulha
a todos os brasileiros, vem fazendo em favor do Brasil.
Particularmente, eu queria agradecer as boas
notícias das coisas e das medidas e iniciativas que
a Embrapa realiza na semana do seu aniversário. O
Congresso seria o órgão que deveria dar o presente.
A sessão de hoje é o presente inicial que nós estamos
dando aos 40 anos, mas temos ainda um dever adicional, como lembraram muito bem os Senadores, especialmente o Senador Moka, em relação ao orçamento
para a Embrapa e para tudo o que ela vem fazendo.
Por questão de justiça, eu quero agradecer à Cíntia Cury, porque ela é a chefe da assessoria parlamentar que, permanentemente, tem contato com o Senado
Federal e com a Câmara Federal nas articulações das
iniciativas que as duas instituições, Parlamento e Embrapa, fazem em favor do Brasil. Então, cumprimentos
ao exemplar desempenho que ela tem na relação respeitosa, amigável e também solidária de parceria com
o Congresso Nacional, em particular com o Senado.
Quero renovar os agradecimentos ao Senador
Jorge Viana, nosso Vice-Presidente, que abriu esta sessão; ao Presidente da empresa homenageada, Maurício
Lopes; ao Presidente da Embrapa no período de 1979
a 1985, Dr. Eliseu Alves; ao nosso querido e sempre
Ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, Deputado
Federal, que teve uma atuação muito importante em
defesa e que, agora, trabalha num outro segmento que
vai exigir de nós uma atenção especial, que é o seguro
agrícola, tão desejado pelos agricultores brasileiros; ao
Embaixador Eduardo Santos, Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, pelo prestígio da sua
presença; e ao Secretário de Mudanças Climáticas e
Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente,
Carlos Augusto Klink.
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Quero agradecer a presença do Senador e ex-Ministro Pedro Simon e dos Senadores Waldemir Moka e
Valdir Raupp, do PMDB, que fizeram manifestações em
homenagem à Embrapa; do Senador Ruben Figueiró,
pela Liderança do PSDB; e do Senador Rodrigo Rollemberg, pela Liderança do PSB.
Quero, também, agradecer a todos, lembrando
não apenas o reconhecimento ao nosso conterrâneo,
Senador Pedro Simon, Luiz Fernando Cirne Lima, pelas
referências feitas, também, pelo Presidente Maurício
Lopes, de ter criado o grupo de trabalho e ter dado o
primeiro passo na formação da Embrapa.
Também, muito se falou, aqui, em biossegurança, nos preconceitos que enfrentamos e do que foi
vencido com a Lei da Biossegurança, e, também, no
próprio Código Florestal, em que floresceram alguns
preconceitos, mas, também nesses dois assuntos tão
relevantes, tivemos o papel importante de um ex-Deputado Federal que trabalhou muito e foi relator das
duas matérias, hoje Ministro do Esporte, Aldo Rebelo,
que foi extremamente construtivo nessa relação.
Agradeço a presença dos senhores embaixadores, dos senhores diplomatas, de todos os convidados,
especialmente a de todos os servidores, chefes das
diversas unidades da Embrapa espalhadas por todo o
País. Esta Casa está orgulhosa da cerimônia que fez
para homenagear os 40 anos da Embrapa.
Desejamos que esses 40 anos se repitam com
o mesmo sucesso e o mesmo comprometimento com
a grandeza do nosso País.
Esta Casa não faltará com o apoio à Embrapa,
caro Presidente Maurício Lopes.
Que Deus proteja e inspire todos os nossos cientistas.
Cumprida a finalidade da sessão, agradeço a
todos os convidados que nos honraram com o seu
comparecimento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Os Srs. Senadores Renan Calheiros e Eunício Oliveira
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nessa sessão comemorativa aos
40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a serem completados na próxima sexta-feira,
dia 26 de abril, gostaria de fazer, primeiramente, uma
pequena reflexão sobre o papel do agricultor. O homem do campo, como muitas vezes é chamado, não
é somente aquele que cultiva alimentos, mas também
toda sorte de culturas com o objetivo de obter energia,
fibras, matéria-prima para vestimentas, construções,
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medicamentos, ferramentas ou ainda somente para
prazer, como é o caso das plantas ornamentais.
Assim podemos dizer que o agricultor é aquele
que dá vida à terra, fazendo dela brotar toda espécie
de frutos, fibras e flores, que, além de possibilitar a
sobrevivência humana, a torna mais amena e bonita.
Pois bem, É com esse pensamento que louvo a Embrapa pelo seu trabalho, suas realizações, suas pesquisas, pois é essa empresa que tem, em nosso país,
e em vários outros espalhados pelo mundo, facilitado,
aprimorado e disseminado as melhores práticas, por
meio das quais o agricultor dá vida à terra. É uma nobre missão.
Quase todo o prestígio angariado pelo Brasil,
como celeiro do mundo, e expoente na pecuária, ao
longo das últimas quatro décadas, deve-se ao trabalho
de pesquisa técnica desenvolvido pela Embrapa. Sem
o trabalho de seus pesquisadores talvez fôssemos
fadados, tal como o personagem de Lima Barreto, o
Policarpo Quaresma, a um triste fim, determinado em
grande parte por um ataque de saúvas.
Sem a Embrapa a previsão da produção de grãos
para a safra 2012/2013 dificilmente chegaria a 185 milhões de toneladas.
Sem o trabalho da Embrapa provavelmente não
produziríamos tanto em áreas cada vez mais reduzidas, o que é determinante para preservação do meio
ambiente.
A partir da fundação da Embrapa, em 1973, ao
Brasil foi possível aumentar a produção de grãos e ocupar regiões antes pouco utilizadas para a produção de
alimentos. Graças a essa empresa, por meio de seleção de espécimes menos sensíveis e mais resistentes
as nossas temperaturas e à falta de estações no ano,
muitas culturas se tornaram viáveis em nosso país.
Como exemplo podemos citar a soja, que a partir
dos anos 1970, começou a ser plantada no Centro-Oeste, onde o cerrado era considerado até então
como terra pouco produtiva. Em trinta anos, a produção
do grão passou de 1 milhão de toneladas, em 1979,
para 57 milhões, em 2009, Não somente a soja, mas
muitas outras espécimes antes impróprias ao nosso
clima passaram a produzir como se estivessem em
seus países de origem, a partir do avanço das pesquisas da Embrapa. Dessa forma, frutas como o melão,
a maçã, a pera e o caqui passaram a ser produzidas
no Nordeste, por exemplo.
O mais gratificante e surpreendente, até uvas –
que precisam de condições muito específicas de sol
e frio para alcançar boa qualidade – passaram a ser
produzidas em estados nordestinos. Tudo isso, graças
ao esforço e dedicação dos pesquisadores da Embra-
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pa. E não é somente no Brasil que a empresa rende
bons frutos.
Em termos de cooperação técnica internacional,
a Embrapa mantém 78 acordos bilaterais com mais de
56 países e 89 instituições, bem como acordos multilaterais com 20 organizações internacionais.
A empresa mantém laboratórios virtuais no exterior para o desenvolvimento de pesquisas e prospecção
de tendências em temas na fronteira do conhecimento nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Holanda e
Coréia do Sul. Também possui um escritório em Gana
para compartilhar conhecimento científico e tecnológico
junto aos países africanos e, mais recentemente, no Panamá e Venezuela visando a uma atuação na América
Latina. No território nacional, a Embrapa encontra-se
presente em quase todos os Estados da Federação,
nos mais diferentes biomas brasileiros.
Graças à Embrapa, de 1976 a 2011 a área destinada a grãos e sementes oleaginosas aumentou quase
44%, enquanto a produção aumentou por volta de 250%
e os rendimentos aumentaram 2,4 vezes. Incremento
similar foi observado na pecuária: a produção de carne
bovina, carne suína e carne de aves aumentou de forma gradual de 4,270 mil toneladas métricas, em 1978,
para quase 25 mil toneladas métricas em 2011. A mesma expansão pode ser verificada na produção de leite:
se em 1980 ultrapassou 11 bilhões de litros, em 2011
alcançou 32 bilhões de litros, de acordo com o IBGE.
Esses números exemplificativos são, contudo,
etapas já conquistadas. Muito ainda há que se fazer
quando se fala em agropecuária. O desafio para as
próximas décadas é continuar batendo recordes de
produção, com culturas e de alta qualidade e menor
dispêndio de trabalho, fertilizantes, água, sementes e
áreas trabalhadas. É o que chamamos de agricultura
sustentável. Outro desafio é produção pecuária com
menor quantidade de elementos nocivos à saúde humana e, ainda, sem o sofrimento dos animais. Tudo
isso representa um dos maiores desafios para a humanidade e, em especial, para o Brasil.
Com a Embrapa, certamente avançaremos nas
conquistas agropecuárias, dando conta, sem perder
de vista a ética e a humanidade, da necessidade de
produzir alimentos e matérias-primas e de gerar superávits econômicos, imprescindíveis para a nossa
capacidade de investimentos.
Não temos dúvida alguma de que o agronegócio
brasileiro se consolidará, cada vez mais, pela nossa
capacidade de incorporar, de forma contínua, inovações
tecnológicas que nos permitam atender às crescentes
demandas do mercado interno, além de fornecer condições de exportação.
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Tudo isso de mãos dadas com a sustentabilidade,
que garanta a preservação do meio ambiente e a saúde
da população. Isso por que temos de ir além da visão
utilitária da agricultura, e agregar valores de natureza
cultural, valores do ambiente físico e do espaço geográfico, valores ecológicos, além de outros que integram
o caráter humano. É isso que as novas gerações de
nós exigem. É disso que precisamos. Ainda bem que
podemos contar com a Embrapa.
Obrigado a ela e a todos os presentes.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, junto-me aos demais
colegas no propósito de homenagear a Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária pelos seus
quarenta anos de existência.
Nesse período o Brasil se consolidou como a
grande fronteira agrícola mundial. A produção nacional de alimentos quadruplicou e o País ainda se tornou
um grande produtor em vários setores agropecuários.
Segundos dados do Ministério da Agricultura, o Brasil
estava entre os quatro maiores produtores mundiais
de açúcar, de café, de suco de laranja, do complexo
soja, de carne bovina, de álcool, de carne de frango,
de milho e de carne suína. Além disso, produtos agropecuários constituem aproximadamente 40% de nossas exportações e são responsáveis por boa parte de
nosso superávit em nossa balança de pagamentos.
Nas palavras do Plano de Safra 2012/2013 do
Ministério da Agricultura, ao longo dos últimos 35
anos, o País desenvolveu e consolidou um dos setores
agropecuários mais eficientes do mundo, sendo que,
nas últimas duas décadas, prevaleceram baixíssimos
níveis de proteção tarifária e de subsídio.
É correto afirmar que poucos países conseguiram
o que o Brasil fez em termos de agricultura tropical.
Esse período de Revolução não há outra palavra que possa ser utilizada – se deu graças à atuação
da Embrapa como elemento de progresso no campo.
Os especialistas são unânimes em apontar que a
empresa foi responsável por duas grandes estratégias
bem-sucedidas. A primeira foi a criação de técnicas para
a correção da acidez do solo do cerrado. A segunda foi
a adaptação de plantas de outros climas ao da região.
Até o início da década de 1970, o cerrado era insignificante em termos agrícolas. Hoje, responde por
quase metade da produção nacional.
Isso se deu graças ao investimento agressivo em
termos de qualificação profissional. Hoje, a Embrapa
conta com aproximadamente dois mil e quatrocentos
pesquisadores, sendo que 80% possuem doutorado
ou pós-doutorado, índices verdadeiramente impres-
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sionantes e que dificilmente são encontrados mesmo
na iniciativa privada.
As conquistas das Embrapa são verdadeiramente
admiráveis. Nesse momento em que completa quarenta
anos, novos são os desafios, principalmente porque
hoje o cenário econômico é de enorme competição,
em que grandes grupos econômicos multinacionais investem quantias significativas em termos de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico.
Além do mais, o cenário atual é bem diferente
daquele existente nos anos 1970.
Hoje, os desafios econômicos e sociais globais
são, dentre outros: a) a busca de novas formas de
energia que sejam tanto mais baratas, quanto mais
eficientes; b) o enfrentamento da escassez de água; c)
um meio ambiente que está mais hostil em razão das
mudanças climáticas globais e, por fim, mas não menos importante, d) a pobreza, que em termos mundiais
ainda separa uma minoria que vive em abundância, enquanto uma parcela significativa da população mundial
não consome o mínimo necessário de calorias por dia.
Nas palavras de Maurício Lopes, presidente da
Embrapa, “nós não vamos mais poder pensar uma
agricultura que é provedora só de alimentos, fibra e
energia. Nós vamos ter que pensar numa agricultura
que seja promotora de saúde e de qualidade de vida”.
Em parte, isso se tem feito por meio de ações
da Empresa no exterior. Hoje, ela atua em vinte e dois
países da África, além de ações de colaboração na
América Latina, Caribe, além de estar colaborando
com o processo de desenvolvimento do Timor Leste.
Em outra parte, a Empresa está desenvolvendo
novos programas, caso do Agropensa, que estimula
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o planejamento estratégico no âmbito da empresa, de
modo a permitir que a instituição seja mais eficiente,
produzindo mais pesquisa com menos gastos financeiros.
É verdade, porém, que os desafios são muitos.
Além da concorrência das empresas privadas, a Embrapa deve continuar a atuar em seus campos tradicionais de pesquisa, caso de melhoramento genético
de plantas e animais, ao mesmo tempo em que deve
investir em novas áreas como nanotecnologia, pesca,
tecnologia de informação e automação e mecanização do campo.
Além disso, especialistas sugerem que sejam
feitos investimentos em novas áreas. O ex-ministro da
Agricultura, Roberto Rodrigues, defende, por exemplo,
que haja busca por novos fertilizantes, haja vista que
hoje o País importa quase 80% de alguns insumos
desse tipo que são cruciais para o aumento de produtividade das lavouras.
Enfim, são gigantescos os desafios. Os meios,
felizmente, estão à disposição, ainda mais que somos
sabedores dos benefícios trazidos pela Embrapa ao
Brasil ao longo dessas quatro décadas.
Por fim, reforço os meus parabéns à Embrapa,
agradecendo-a pelo que tem feito pelo País e, ressalto
que o Senado Federal sempre está à disposição para
ajudá-la e fortalecê-la de modo que possa a continuar
a ser referência em termos de pesquisa agropecuária
mundial.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a presente sessão. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 51 minutos.)
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Ata da 55ª Sessão, Não Deliberativa,
em 22 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim e João Costa
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e
encerra-se às 19 horas e 43 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica a extinção da Comissão
Mista destinada à apreciação da Medida Provisória
nº 585, 23 de outubro de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no exercício
de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações
do País, transformada na Lei nº 12.789, de 21 de fevereiro de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Of. Pres. nº 38/2013/
CMO, do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senador Lobão
Filho, comunicando a composição da Mesa Diretora
daquele Colegiado para 2013, eleita e empossada em
16 de abril do corrente.
É o seguinte o Ofício:
Of. Pres. nº 38/2013/CMO
Brasília, 16 de abril de 2013
Assunto: Informa a composição da Mesa Diretora
para 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho informar que assumi a honrosa missão de
conduzir os trabalhos da Comissão.
Informo a composição da Mesa Diretora para
2013, eleita e empossada nesta data:
Partido UF Parlamentar
PMDB-MA Presidente: Senador Lobão Filho
PSDB-PE 1º Vice-Presidente: Depurado Bruno
Araújo
PP-RJ 2º Vice-Presidente: Senador Francisco
Dornelles

PSD-SP 3º Vice-Presidente Deputado: Guilherme Campos
Renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração. – Senador Lobão Filho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N° 350, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no art. 258, 259
e 260 do Regimento Interno do Senado Federal, que
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 06, de
2008, que tramita em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição (PEC) nºs 13, 32, 70 e 97, de
2007; 30 e 34, de 2008; tramite em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição (PEC) nºs 16, de
2011; 21 de 2012; e 03 de 2013; por possuírem conteúdo congênere, para alterar a idade de aposentadoria
compulsória do servidor público.
Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador
José Pimentel.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. TST-GP nº 281/2013
Brasília, 18 de abril de 2013
Assunto: Encaminhamento de documentação para
apreciação de nome para o cargo de Ministro do TST
Senhor Presidente,
Em virtude da Mensagem da Presidência da República nº 154, publicada no Diário Oficial da União
– Seção I, de 16 de abril de 2013, encaminhando para
apreciação do Senado Federal o nome do Magistrado
Cláudio Mascarenhas Brandão para exercer o cargo
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga
destinada a juízes de carreira da magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria do Ministro Horácio
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Raymundo de Senna Pires, envio a Vossa Excelência
a documentação anexa, exigida pelo Ato nº 1/2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
dessa Casa.
Atenciosamente, – Ministro Carlos Alberto Reis
de Paula, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Ofício ASRI nº 4/2013
Brasília, 16 de abril de 2013
Assunto: Indicação para o Tribunal Superior do Trabalho.
Senhor Presidente,
Tendo sido indicado por meio da Mensagem nº
154, de 15 de abril de 2013, da Presidência da República, para o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, previsto no art. 111-A da Constituição Federal, para os efeitos da alínea d do inciso II do art. 1º do
Ato nº 1/2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, informo a Vossa Excelência sobre a inexistência de ações judiciais, seja como
autor ou réu, em todo e qualquer grau de jurisdição,
bem como de procedimento administrativo-disciplinar.
Aproveito a oportunidade para reiterar votos de
estima e consideração.
Cláudio Mascarenhas Brandão, Desembargador do TRT da 5ª Região.
Ofício ASRI nº 5/2013
Brasília, 16 de abril de 2013
Assunto: Indicação para o Tribunal Superior do Trabalho.
Senhor Presidente,
Tendo sido indicado por meio da Mensagem nº
154, de 15 de abril de 2013, da Presidência da República, para o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, previsto no art. 111-A da Constituição Federal, para os efeitos da alínea e do inciso II do art. 1º do
Ato nº 1/2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, informo a Vossa Excelência sobre a minha atuação, como Desembargador
no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos
últimos 9 anos.
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Aproveito a oportunidade para reiterar votos de
estima e consideração.
Cláudio Mascarenhas Brandão, Desembargador do TRT da 5ª Região.
Ofício.ASRI.nº 2/2013
Brasília, 16 de abril de 2013
A Sua Excelência o Senhor
Assunto: Indicação para o Tribunal Superior do Trabalho
Senhor Presidente,
Tendo sido indicado por meio da Mensagem nº
154, de 15 de abril de 2013, da Presidência da República, para o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, previsto no art. 111-A da Constituição Federal, para os efeitos da alínea b do inciso II do art. 1° do
Ato n° 1/2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, informo a Vossa Excelência que não exerço cargo ou atividade como sócio,
proprietário ou gerente de empresas ou entidades não
governamentais.
Aproveito a oportunidade para reiterar votos de
estima e consideração. – Cláudio Mascarenhas Brandão, Desembargador do TRT da 5ª Região.
Ofício.ASRI.nº 3/2013
Brasília, 16 de abril de 2013
Assunto: Indicação para o Tribunal Superior do Trabalho
Senhor Presidente,
Tendo sido indicado por meio da Mensagem nº
154, de 15 de abril de 2013, da Presidência da República, para o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, previsto no art. 111-A da Constituição Federal, para os efeitos da alínea c do inciso II do art. 1° do
Ato n° 1/2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, informo a Vossa Excelência a minha regularidade fiscal, no âmbito federal,
estadual e municipal, conforme documentação anexa.
Aproveito a oportunidade para reiterar votos de
estima e consideração. – Cláudio Mascarenhas Brandão, Desembargador do TRT da 5ª Região.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O ofício que acaba de ser lido será publicado e
juntado ao processado da Mensagem nº 28, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Queria cumprimentar a todos que nos acompanham
pela TV Senado e pela Rádio Senado, cumprimentar
aos que nos visitam aqui. Aliás, agora o Senado está
sempre cheio, Senador Mozarildo: jovens, estudantes,
pessoas de todas as partes do Brasil. Normalmente
registramos os visitantes aqui no plenário, e há um
grupo aqui hoje. Cumprimento a todos. Acabamos de
encerrar uma sessão especial pelos 40 anos da Embrapa, uma sessão muito importante, histórica, não é,
Senador Ruben Figueiró?
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Começo com a lista de oradores inscritos.
Senador Paulo Paim, que não se encontra. Aliás,
ele, que é tão assíduo aqui, havia me avisado de que
tem um compromisso, um debate fora de Brasília, mas,
daqui a pouco, deve estar aqui.
Convido, como segundo orador inscrito, o Senador
Ruben Figueiró e, logo em seguida, o Senador Mozarildo Cavalcanti, que retornou a esta Casa e é um dos
assíduos frequentadores do plenário, ao mesmo tempo em que luta pelo Estado e pelo povo de Roraima.
Com a palavra, V. Exª, Senador Ruben Figueiró,
que, aliás, já fez um belo pronunciamento de manhã,
na sessão dos 40 anos da Embrapa, com tanta pro-
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priedade, como lutador pela agropecuária brasileira e
como criador e produtor que V. Exª é.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, inicialmente, quero dizer a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Inicialmente, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o
seu pronunciamento hoje foi o mais importante de todos, no meu julgamento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Generosidade sua, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Pelas convicções de V. Exª. V. Exª suplantou a si próprio,
ao manifestar a sua convicção da importância que o
campo tem para a economia do nosso País.
Todos aqueles que usaram da palavra, no meu
entendimento, deram significado à importância da Embrapa. O senhor suplantou a todos nós, porque, com a
vibração da sua palavra, conseguiu significar por que
é importante a instituição Embrapa para o desenvolvimento econômico e social do País.
Quero cumprimentá-lo, sinceramente, pelo seu
pronunciamento e dizer que a sua voz foi a voz de todos os Senadores que têm pela Embrapa um profundo
reconhecimento ao trabalho, ao aprimoramento científico e tecnológico da nossa agricultura e da nossa
pecuária. Meu profundo respeito a V. Exª.
Mas, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, ainda é
tempo. Quero comemorar o Dia do Índio, ocorrido no
dia 19 último, lembrando o legado do Marechal Cândido Rondon.
A história desse homem notável, desbravador,
intrépido, indicado para receber o Prêmio Nobel da
Paz, cujos avós foram das etnias bororo, terena e guará, constitui, acima de tudo, um exemplo de tolerância,
compreensão e sabedoria.
Esses princípios são fundamentais nos dias que
correm. Eles demarcam os mais importantes conceitos
do processo civilizatório.
Rondon, de certa maneira, pode ser comparado
com Gandhi, um homem que pesava, acima de tudo,
as relações pacíficas entre todos os homens. Infelizmente, nesses dias de comemoração, poucos citam
Rondon, mas a sua vida e obra permanecem.
Rondon deveria ser referência a todos aqueles
que desejam ver ardentemente índios e não índios irmanados, convergindo esforços para superar as atuais
adversidades, porque só a paz constrói coisas grandiosas e duradouras. A violência só faz aumentar os
rancores, as diferenças e os preconceitos.
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Considero importante lembrar um fato histórico
que, com certeza, é emblemático como exemplo de
compreensão das diferenças e tolerância com o outro.
Em 1910, depois de realizar expedições pelos
sertões brasileiros, implantando redes telegráficas
nas regiões Centro-Oeste e Norte, chegando ao Paraguai e à Bolívia, explorando a Região Amazônica,
ele passou a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios,
convencido de que o momento era – aspas – “integrar
para não entregar”.
A Constituição de 1988, no seu art. 231, veio alterar esse conceito geral, inscrito no propósito legítimo
de ocupação territorial para garantir as fronteiras brasileiras, e nos protegendo do perigo de internacionalização de grandes regiões inabitadas – como a que honra
aqui nesta Casa o Senador Mozarildo Cavalcanti, de
Roraima –, inóspitas e “abandonadas à própria sorte”.
Assim, a Carta Magna, atendendo a novas demandas modernizadoras, estabeleceu, na espinha dorsal
da nossa legislação, as noções de preservação ambiental, social, costumes, línguas, crenças e tradições,
garantindo às etnias espaços de inclusão no grande
caldeirão cultural que é o nosso País.
Mas quero chamar a atenção para um dado histórico que precisamos restaurar para as novas gerações: o fio condutor que liga a nossa tradição pacifista,
forjada no processo miscigenatório que, nos estudos
do famoso Gilberto Freire, gerou um povo de fala doce
e gestos suaves.
Numa das viagens de Rondon, nos idos setembro
de 1913, ele foi atingido por uma flecha envenenada
dos índios nhambiquaras. Por sorte, Rondon foi salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda. Seus
homens pensaram em reagir e ameaçaram atirar nos
índios. Mas Rondon ordenou que não reagissem e que
batessem em retirada, demonstrando seu princípio de
penetrar no sertão somente com a paz.
Rondon era homem de princípios. Tinha sangue
indígena nas veias e uma visão positiva de humanidade.
Por isso, Srs. Senadores, devemos ter em mente que
só vamos solucionar os atuais conflitos demarcatórios
tendo como referência a superação das diferenças, da
abertura das mentes para o entendimento pacífico, toldada pelo espírito de que todos somos brasileiros e que
a compreensão do valor da nacionalidade deve estar
acima de todas as querelas e de todas as ideologias.
Srªs e Srs. Senadores, considero o dia 19 de abril
mais do que uma data simbólica, que serve para as
escolas relembrarem às nossas crianças a importância
da cultura indígena para a formação do povo brasileiro.
Afinal, pelas veias da maior parte da nossa população,
corre o sangue índio, branco e negro.
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O Dia do Índio foi criado por meio de um fato histórico que aconteceu no México.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, com muita honra.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senador Ruben Figueiró, eu quero cumprimentar V. Exª,
já que, no dia 19, coincidentemente, comemoram-se
o Dia do Índio e o Dia do Exército. O Dia do Exército
tem ligação direta com o Marechal Rondon, que foi um
homem que prestou um serviço muito grande à Pátria
nessa questão indigenista. E V. Exª fez uma menção
clara à situação do nosso Estado de Roraima. Agora
mesmo, a Rede Bandeirantes e jornais, como a Folha
de S.Paulo, no momento em que uma comissão da Câmara foi lá avaliar a situação atual da reserva indígena
Raposa Serra do Sol, viram a situação de miséria em
que os índios estão, tanto dentro da reserva, como fora
da reserva – aliás, a grande maioria está saindo da reserva para ficar na periferia da cidade. Então, entendo
que, embora o Supremo tenha colocado 19 condicionantes no julgamento da questão da Raposa Serra do
Sol, houve embargos que até agora não foram decididos. E entendo também, com meu pouco saber jurídico,
que essa fase de demarcação de terras indígenas já
foi prescrita pela Constituição, porque a Constituição
diz claramente que a União teria cinco anos para demarcar as reservas indígenas. Mas, mesmo admitindo
a elasticidade em um outro ponto da Constituição, que
diz que é imprescritível o direito, nós já temos, hoje,
mais de 15% do território nacional destinado a reservas indígenas, e o que é pior: na linha de fronteira. E
pior ainda, falando aqui como médico: a única política
que a Funai tem é a de demarcar terras. Não presta
assistência médica nem de outra ordem qualquer, seja
na produção, no transporte, na educação, aos índios,
que, na sua grande maioria, são aculturados. Então,
entendo que, de fato, é preciso haver um critério. Veja a
movimentação que está se fazendo por causa de uma
emenda à constituição que passa para o Congresso
a decisão de demarcar as terras indígenas. É a decisão final, depois que a Funai fizer o estudo. Eu tenho
uma PEC anterior em que se dispõe que seria ouvido
apenas o Senado. Quando o processo fosse para o
Presidente, passaria pelo Senado, porque o Senado
é a Casa dos Estados. Então, se a demarcação das
terras indígenas, na prática, corresponde a expropriar
terras dos Estados e daqueles que estão nessas terras, seria preciso que o Senado se pronunciasse. Nem
essa do Senado e muito menos essa do Congresso,
que é a que está na Câmara, avançam. Eu espero que
a gente possa chegar a um bom termo, como disse V.
Exa, e que a gente possa viver em paz. Os índios de
verdade, que estão lá, nas aldeias, não querem esse
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clima de confronto nem de guerra. Agora, algumas organizações misteriosamente criadas, que trazem até
dezenas de índios para cá para fazer manifestações,
são realmente uma interrogação nesse tabuleiro triste
que é o confronto ainda existente, passados mais de
500 anos, entre índios e não índios.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Eu agradeço, Senador Mozarildo Cavalcanti, pelos
esclarecimentos que oferece e quero dizer a V. Exa que,
no curto espaço da minha presença aqui no Senado
da República, eu tenho procurado mostrar a ausência
da Funai no tratamento ao índio. Ela não representa
aquele espírito de Rondon, que foi não só de amparo
aos seus irmãos indígenas, mas, sobretudo, de trazê-los à confraternização com os não índios, principalmente com o branco.
Tenho a mesma impressão de V. Exª. Conheci,
por meio da televisão e do suplente que o substituiu,
Senador Abreu Santoro, a realidade de Roraima. Agora, pela televisão, também tive a oportunidade de ver
que aquilo que os senhores pregavam, em nome de
Roraima, estava absolutamente certo: que a Funai
abandonaria os homens da Raposa Serra do Sol. Isso
aconteceu e tem acontecido não somente no seu Estado, mas no meu Estado também.
Por isso, tenho advogado aqui – e recebi, inclusive, apartes encorajadores de muitos dos Srs. Senadores – que o Governo Federal estude a possibilidade
de transferir a Funai para o âmbito da Presidência da
República, talvez como uma secretaria – e deveria
ser como uma secretaria, porque haveria mais transparência –, onde nós pudéssemos chegar e expor as
nossas razões de defesa não só do produtor rural,
mas, sobretudo, de amparo aos nossos irmãos índios.
A contribuição de V. Exª enriquece o meu pronunciamento.
Gostaria de voltar a dizer que Rondon era homem
de princípios. Tinha sangue indígena nas veias e uma
visão positiva da humanidade. Por isso, devemos ter
em mente que só vamos solucionar os atuais conflitos
demarcatórios tendo como referência a superação das
diferenças – é o que V. Exª salientou, Senador Mozarildo –, da abertura das mentes para o entendimento
pacífico, toldada pelo espírito de que todos somos
brasileiros e de que a compreensão do valor da nacionalidade deve estar acima de todas as querelas e
de todas as ideologias.
O Dia do Índio foi criado por meio de um fato
histórico que aconteceu no México. No dia 19 de abril
de 1940, foi realizado o 1º Congresso Indigenista Interamericano, com a presença de países e de índios
da América. Três anos depois, o então Presidente do
Brasil, em 1943, Getúlio Vargas, assinou o decreto, a

1102

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

exemplo dos demais países, para que se comemorasse a data.
A cultura indígena está extremamente presente
no nosso cotidiano, sem, muitas vezes, nos darmos
conta disso.
Palavras como Tietê, Anhanguera, Tijuca, Andaraí,
Ipanema, entre tantas outras, são alguns exemplos. Se
eu for citar, Srs. Senadores, os nomes das cidades do
meu Estado, acho que a grande maioria é de origem
indígena, como Batayporã, Bataguassu, Aquidauana,
Caarapó, Bodoquena, Tacuru, Nioaque, Corumbá, Jateí, Naviraí, Iguatemi, Itaquiraí, Amambai, Ponta Porã,
entre outras tantas.
Também posso passar esta sessão discorrendo
sobre a grande influência indígena na nossa música,
no nosso artesanato, na nossa culinária, na nossa
literatura. Desta interação notória dos hábitos miscigenados, herdamos alimentos básicos da culinária,
como a mandioca e o milho; instrumentos musicais,
como a flauta e o chocalho. E alguns usos, como, por
exemplo, no Mato Grosso do Sul, do tereré – uma
bebida refrigerante que se toma na guampa da erva
mate com água fria. Ao contrário do chimarrão do Rio
Grande do Sul, que é o mate quente. Ou ainda do uso
comum de expressões tipicamente indígenas, e me
permitam aqui que eu arranhe um pouco o guarani: di
arrá jacuru cun manda, que significa: vamos almoçar
com mandioca e milho.
A importância dos povos indígenas para a configuração da nossa atualidade é inegável. Da mesma
forma como também é inegável a dívida história que a
população “civilizada”, digamos assim, tem com esta
população.
O que não podemos é, por causa de erros cometidos no passado, continuar errando no presente e no
futuro. Defendo, especialmente hoje, pela carga simbólica da data, que os índios tenham o seu direito à terra
garantido; que possam preservar sua cultura e seus
costumes com o respeito e a atenção que merecem.
Agora, o que não podemos é tapar os olhos
para desmandos de autarquias vinculadas ao governo, como a Funai, especialmente quando falamos de
áreas conflagradas pela disputa de terras entre índios
e não índios.
Desde que nesta Casa cheguei, tenho vindo a
esta Tribuna e participado de reuniões no Executivo
e no Judiciário a respeito desta questão. Há décadas
tenho acompanhado os conflitos no meu Estado, Mato
Grosso do Sul, mas a impresão que tenho é a de que
o problema está, a cada dia, se agravando de ambos
os lados, e não vemos as respostas com a agilidade
que o tema merece.
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No dia 12 de abril último, Arnaldo Alves Ferreira,
de 68 anos, um pequeno produtor rural, perdeu a vida
em disputa com um grupo de indígenas que adentrou
sua propriedade, em Douradina, Mato Grosso do Sul.
Digo, Sr. Presidente, sem medo de estar exagerando:
mais essa morte ocorreu por causa do descaso do
Poder Público. O cone sul do meu Estado vive um momento extremamente tenso. No dia seguinte, os índios
denunciavam o atropelamento, supostamente proposital, de um ancião da comunidade guarani-kaiowá. Esses
são alguns dos inúmeros incidentes que certamente
têm ocorrido pelo Brasil afora.
Infelizmente, não vemos o Ministério da Justiça
atuando na resolução da questão indígena, em especial
nas condutas da Fundação Nacional do Índio (Funai) ...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ... que descumpre a legislação, ignorando, inclusive, diretrizes do Supremo Tribunal Federal (STF) nos
procedimentos demarcatórios do Estado, como bem
salientou há poucos instantes o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Falo de Mato Grosso do Sul, mas tenho a certeza
de que meus nobres pares de Mato Grosso, de Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande
do Sul, Bahia, Maranhão e Pará, entre outros, também
poderiam estar aqui relatando reclamação semelhante.
Em Mato Grosso do Sul, temos hoje 54 propriedades invadidas. E o pior é que a Funai não só descumpre
a legislação como cria expectativas nas comunidades
indígenas, estimulando invasões e violência.
No triste episódio de Douradina, que citei, “após o
leite derramado” ou “depois que Inês é morta”, a Funai
solicitou apoio das instituiçoes...
(Interrupção do som.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
... competentes para garantir a segurança na região.
(Fora do microfone.)
As perguntas que ficam, Sr. Presidente, são: quantas notas ainda serão publicadas lamentando mortes
nos conflitos entre índios e produtores? Quantas vidas ainda serão perdidas nesta ‘guerra’ que poderia
estar sendo evitada se houvesse interesse político de
resolver a questão rapidamente?
Acredito que, neste momento, seja imprescindível
a imediata suspensão dos processos de demarcação
em andamento, até que haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os embargos declaratórios
propostos em relação as 19 condicionantes estabelecidas pelo Tribunal para demarcação das terras indígenas, no julgamento da Reserva Raposa Serra do
Sol, em Roraima.
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Na semana passada, participei da reunião entre
Senadores de vários Estados e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Senti que S.
Exª é bastante sensível ao tema, mas independe dele,
neste momento, dar prosseguimento ao processo no
Supremo. Antes, é necessário que a Senhora Presidente da República indique o substituto do ex-Ministro
Ayres Brito. Por questão regimental, o processo será
relatado pelo novo Ministro do Supremo Tribunal.
Precisamos da reedição da Portaria nº 303, para
normatizar os procedimentos demarcatórios. Todos
sabem que o desenvolvimento do Centro-Oeste está
ligado à expansão da agropecuária. Os produtores, que
estão lá há décadas, receberam a titulação da terra do
Poder Público e, agora, merecem indenização justa,
a preço de mercado, sobre a terra e as benfeitorias.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem cobrado ação efetiva das autoridades,
para permitir que o campo possa produzir em paz –
não só em Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil.
Como bem ressaltou o Bispo Diocesano de Dourados, Dom Redovino Rizzardo, em artigo publicado
no jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, abram-se aspas: “O mundo caminha e a
cultura vai sendo regida por novos paradigmas. Mesmo respeitando a índole de cada povo, é impossível
retornar aos bons tempos antigos”, fechem-se aspas.
Ou seja, aos tempos do Marechal Cândido Rondon.
Ele diz isso com a experiência de quem visita
as aldeias, na região de Dourados, e vê jovens indígenas excluídos da sociedade e, ao mesmo tempo,
sujeitos ao que há de pior da chamada civilização:
bebidas, drogas, prostituição, violência. Excetuando-se os poucos que têm acesso a cursos superiores, a
maioria dos jovens indígenas trabalha em usinas de
álcool, na construção civil ou em empresas privadas.
Distanciam-se do modus vivendi de seus antepassados, já não estão mais fixados ao campo e à cultura
da subsistência mais imediatista.
Nesse artigo, Dom Redovino relembra outro assassinato recente: o de um jovem de 15 anos, ocorrido em 16 de fevereiro, em Caarapó. O fato levou até a
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do
Rosário, a Mato Grosso do Sul. No entanto, onde está
a ação do Ministério da Justiça? Repito: onde está a
ação do Ministério da Justiça? Por que ainda não houve uma ação mais efetiva a respeito dos desmandos
ou da omissão da Funai ao incentivar a quebra da lei
ou desinteressar-se pela sorte do índio?
Como bem disse o Bispo Redovino Rizardo, aspas: “As autoridades de Brasília continuam visitando
a região para renovar promessas que nunca se cumprem e participar de simpósios que nada resolvem”.

1103

Abril de 2013

Sr. Presidente, acredito que é consenso que o
produtor rural fixado no campo há décadas merece
uma indenização justa, bem como que as comunidades indígenas merecem que suas aldeias sejam revitalizadas e transformadas...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
... em localidades com os serviços e políticas públicas
essenciais à vida em comunidade.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que, nessas comemorações pelo Dia do Índio, eu gostaria de estar
celebrando a paz no campo, mas, infelizmente, isso
não é possível.
Deixo aqui o meu clamor para que os detentores
do poder de decisão, como a Funai, tenham a coragem de tomar ações efetivas. A solução não estará
nos gabinetes com ar refrigerado ou nos simpósios
intermináveis. É preciso dar um basta à violência no
campo entre índios e não índios. Essa seria a melhor
comemoração para o Dia Nacional do Índio, nosso irmão brasileiro!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. E muito
obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exa merece. Eu não deixo de cumprir o Regimento
por conceder o tempo necessário para que V. Exa possa, adequadamente, concluir o pronunciamento que
com tanta dedicação elaborou e acaba de pronunciar.
Convido, para fazer uso da palavra, o nobre Senador Mozarildo Cavalcanti. Com todo o respeito ao
seu substituto, o Senador Santoro, V. Exa de volta é a
garantia de que temos aqui um atuante colega, usando sempre a tribuna e participando ativamente dos
trabalhos da Casa.
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exa dispõe do
tempo regimental de 20 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, fico
muito feliz de falar nesta tarde, tendo V. Exa, um colega
amazônida, presidindo a sessão.
O que eu quero abordar hoje, Sr. Senador, é um
tema que há muito preocupa a sociedade brasileira e
que, ultimamente, tem estado em todas as mídias –
na televisão, no rádio, nos jornais –, que é a questão
da redução da maioridade penal.
Há argumentos pró e argumentos contra essa
redução. Se nós analisarmos, por exemplo, o sistema
carcerário do Brasil, em que permanentemente vemos cenas terríveis de superlotação, de tratamentos
desumanos – ao ponto do Ministro da Justiça dizer
que até preferia morrer a ir para uma penitenciária –,
como pensar em, de repente, reduzir a maioridade pe-
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nal, portanto, aumentando o número de pessoas que
se tornariam presidiárias? Por outro lado, há também
os argumentos robustos de que um jovem hoje com
16 anos tem informações suficientes para arcar com
responsabilidades, como, por exemplo, o direito, que
é voluntário, de votar, pode até dirigir veículos com
autorização dos pais. Então, com esses argumentos,
se coloca também que eles, portanto, sabem perfeitamente, têm noção exata do que fazem quando praticam um delito, inclusive, sendo, na maioria das vezes, manobrados por maiores que formam quadrilhas
e utilizam menores como ponta de lança, para poder
se livrar exatamente, digamos, do alcance penal sobre esses atos.
Na verdade, eu, como médico, fico a me perguntar: primeiro, um adolescente, que está na fase de
amadurecimento do seu cérebro, que está num turbilhão de hormônios e de substâncias que fazem com
que realmente a pessoa discuta de maneira tranquila a
questão, será que ele, de fato, sabe o tanto que causa
de mal num ou noutro evento que pratica?
Agora, de uma coisa eu tenho certeza: muito antes de pensar em punir, em penalizar, cabe ao Estado
brasileiro pensar em dar oportunidades às famílias
para que os jovens tenham educação, saúde, tenham
de fato melhor atenção. Aliás, a obrigação de dar educação e saúde é um dever do Estado. E, no entanto,
uma grande parcela da comunidade do Brasil não tem
acesso a essas coisas principais, como educação e
saúde. Se não têm acesso a isso, dificilmente terão
acesso a emprego. A sua família geralmente vem dessa mesma situação.
Então é um quadro social, eu diria, que precisa
ser muito bem estudado. A verdade é que, se fizermos
hoje um plebiscito com a população brasileira, vai haver uma maioria esmagadora a favor da redução da
maioridade penal.
Eu não estou nem defendendo a redução nem me
colocando contra a redução. O que eu quero é justamente provocar um debate, uma análise para que não
possamos produzir leis ao clamor deste ou daquele
impacto. Por exemplo, sofro profundamente quando
vejo, como vi agora, há poucos dias, no Rio, os pais
de um jovem que foi assassinado por um menor que
três dias depois completava 18 anos e, portanto, ficou
livre da penalidade porque não tinha 18 anos no dia do
delito. Obviamente, como pai e como avô, eu sofro ao
ver uma situação dessas, como sofro como cidadão.
Mas entendo que este é um debate que precisa ser
analisado de maneira bem criteriosa.
Aí se diz: “Não, mas, no país tal, a maioridade é
aos 12 anos”, em outro é aos 8 anos. Agora, vamos
ver como esse país citado trata as crianças. Que con-
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dições têm as famílias? Qual é realmente a postura
do Estado em relação a essas crianças? É muito mais
provável que tenham condições de ter discernimento
mais cedo. Mesmo assim, esses países citados com
frequência como exemplos de maioridade penal baixa
não estão livres de permanentemente acontecerem
crimes hediondos até, crimes terríveis em que morrem
várias pessoas ao mesmo tempo, como vemos nos
Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os lugares, e
na Noruega, recentemente.
Há uma discussão inclusive, Senador Jorge, sobre até onde vai a adolescência. Há uma discussão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª é médico e, como médico, sabe que há
um desafio danado para se trabalhar com isso.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Pois é. Na verdade se diz até que essa adolescência propriamente dita pode ir até 24, 29 anos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. PT – AC. Fora
do microfone.) – E pode começar precocemente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – E pode começar precocemente, a chamada
pré-adolescência, etc.
Então, na verdade é preciso haver, eu diria, um
conjunto de técnicos de todas as áreas para estudar
essa questão. Merece, evidentemente. Não pode o
Congresso Nacional, não pode o Senado, não pode a
Câmara, não pode a própria Presidente da República
também, nós ficarmos apenas numa posição, digamos
assim, a favor ou contra de imediato. Já vi inclusive
notas de entidades se colocando contrárias, como vi
notas de muitas outras entidades se colocando a favor.
Aprendi na Medicina que uma coisa é eu ter uma
impressão diagnóstica, ou seja, eu achar uma coisa;
outra coisa é ter o diagnóstico, ter a comprovação daquilo que eu inicialmente achei, tive a impressão de
ser. Então é preciso de fato que nós tenhamos os pés
no chão para tomar, considerando a realidade do nosso País, medidas que possam proteger a sociedade,
porque se, de um lado, os menores, seja por estarem,
digamos assim, desamparados familiarmente, socialmente ou por serem utilizados por maiores que se
organizam de maneira a explorar o seu trabalho, seja
no tráfico de drogas, seja, enfim, em todos os tipos de
ilícitos, nós precisamos ter realmente um diagnóstico.
Nesse particular, eu diria que precisava haver até
uma espécie de mutirão que envolvesse não só intelectuais e cientistas, etc., mas também os poderes da
República, o Judiciário, com a sua experiência, o Legislativo, o Executivo, de forma que nós chegássemos,
da maneira mais rápida possível, a uma conclusão que
pudesse ser transformada de fato em lei.
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Existem inclusive, como foi mencionado pela imprensa, mais de 20 projetos tramitando aqui, na Câmara
e no Senado, que propõem a redução da maioridade
penal. Então acho que seria o momento de talvez de
formar uma comissão em nível de Congresso Nacional,
pegando esses projetos que existem e também ouvindo,
em audiências públicas, representantes das diversas
instituições. E, se for o caso, depois de concluídos esses trabalhos, fazer de fato um plebiscito, porque essa
é uma decisão muito séria para ser tomada por quase
600 pessoas aqui representadas – 513 Deputados e
81 Senadores – ou então a Presidente, sozinha sancionar ou vetar uma lei desse tipo.
Entendo que é um tema muito sério, que preocupa, sobremodo, todo mundo na sociedade, pais e
jovens também, que na sua grande maioria são jovens
de bem. Precisamos, de maneira que não seja açodada, como já vi em algumas manifestações, mas serena,
ouvir todos os lados para chegar a uma conclusão do
que deve realmente ser feito, inclusive, como disse,
quem sabe fazer um plebiscito para que a sociedade,
depois de um amplo debate, possa, de fato, se posicionar, saber por que amanhã vamos colocar um jovem
de 16 anos numa prisão, junto com uma maioria de
delinquentes profissionais ou até de psicopatas, e se
isso vai melhorar ou piorar a situação da sociedade.
São essas as reflexões que deixo aqui, repito, sem
ter uma opinião formada – apenas tenho os indícios e
as informações. Gostaria muito de ver essa situação
bem observada por todos os homens e mulheres que
pensam de fato nas suas famílias, nas famílias de seus
amigos, na sociedade como um todo.
Portanto, Senador Jorge Viana, eu queria deixar
o registro deste meu pronunciamento, chamando a
atenção para a necessidade de um debate mais profundo, porque esse é o tipo de tema que não pode ser
tomado por esse ou aquele viés ideológico ou religioso
ou de qualquer ordem.
Assim sendo, eu quero encerrar, pedindo a V. Exª,
que agora preside esta sessão, que encaminhe essa
questão, quem sabe, à Mesa para que se faça uma
comissão mista que possa, de fato, estudar e concluir
esse tema, que reputo muito importante e que está
traumatizando a sociedade. E não podemos, portanto, deixar que isso passe sem entrarmos na questão.
Muito obrigado a V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – V. Exª deseja um aparte?
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Quero,
Senador...
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Será uma honra concluir meu pronunciamento
com o seu aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, até fiquei em dúvida, porque,
regimentalmente – V. Exª muito me ensinou sobre o
Regimento –, quando o orador fala pela Liderança, não
é permitido aparte, mas, como V. Exª sempre fala...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Mas ele está falando como orador inscrito.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – O Senador
Mozarildo fala, então, como orador inscrito. Agradeço
também ao Presidente pelo esclarecimento. Penso que
não nos podemos furtar neste momento. É um tema
complexo, não há dúvida. É um tema que vai requerer
de todos nós, não só Senadores, mas também Deputados, um exame extremamente criterioso, sintonizado com o que a sociedade brasileira está desejando
hoje. No século XXI, é maciça a gama de informações
que um jovem tem, é grande o acesso à informação
por parte do jovem. E também temos de considerar
que, hoje, um jovem de 16 anos, no Brasil, está apto
a eleger e a escolher o melhor candidato a prefeito, o
melhor candidato a governador, o melhor candidato à
Presidência da República. Então, se aos 16 anos o jovem tem capacidade para fazer essa escolha, também
do ponto de vista penal esse tema tem de ser considerado. V. Exª sugere a discussão sobre a questão da
maioridade penal. Eu me associo a essa proposta de
V. Exª, dizendo que vamos, sim, debatê-la no âmbito
de todas as comissões temáticas pertinentes, como a
Comissão de Constituição e Justiça – não faço parte
desta Comissão, mas penso que ela deve ser a primeira a debater o tema – e a Comissão de Assuntos
Sociais, porque o assunto tem a ver também com
questões sociais, para que conduzamos de maneira
muito equilibrada e muito madura esse debate, Senador Mozarildo Cavalcanti. Então, parabéns a V. Exª
por introduzir aqui, nesta segunda-feira, esse tema da
questão da maioridade penal! Parabéns!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Eu agradeço o aparte a V. Exª.
Quero só reiterar, como eu disse ao longo do meu
pronunciamento, que, evidentemente, como diz V. Exª,
é dado ao jovem o direito de, voluntariamente, votar
ou não votar entre 16 e 18 anos. O jovem passa a ter
esse direito se quiser exercê-lo. O jovem tem até mesmo o direito de dirigir, caso tenha autorização dos pais.
Esse é um aspecto. Outros aspectos são os sociais,
os psicológicos, que têm de ser levados em conta. Por
isso, também deixei claro aqui que, raciocinando como
médico, uma coisa é você ter uma impressão diagnóstica, outra coisa é você ter o diagnóstico.
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Então, acho muito importante que, neste momento, aproveitando até o debate que está posto na
sociedade e mais o fato de que existem dezenas de
projetos nesse sentido, possamos constituir uma comissão de especialistas nas diversas áreas e concluir
com um projeto.
Na verdade, também há um detalhe importante,
Senadora Ana Amélia: qual é a realidade do nosso
sistema prisional hoje? Superlotação, maus-tratos, até
casos absurdos que se passam dentro das prisões.
Então, na verdade, é preciso que nós tomemos
cautela, sem deixar de nos sensibilizar com o que está
acontecendo, mas também tendo em vista que é uma
decisão fortíssima, que não pode ser colocada como
muitos colocam: “Ah, no país tal de Primeiro Mundo, a
maioridade penal é alcançada aos 12 anos; em outro
país, isso se dá aos 8 anos.” Nós temos de ver a realidade brasileira e a realidade do nosso jovem e das
nossas famílias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Peço-lhe desculpas, Senador Pimentel, porque
pedi para que ligassem para V. Exª, tendo em vista que
V. Exª estava chegando aqui. Mas aqui está o Senador Rodrigo Rollemberg. Assim, concederei a palavra
ao Senador Rodrigo Rollemberg, e, logo em seguida,
como orador inscrito, falará V. Exª, Senador Pimentel.
É que eu estava aqui colaborando, Senador Mozarildo, até que aqui chegasse um orador inscrito.
Com a palavra, o nobre colega Senador Rodrigo
Rollemberg.
Já estivemos aqui, hoje, pela manhã, trabalhando, não é? Sei que V. Exª é apaixonado pela Embrapa
e pelos bons resultados da agropecuária brasileira e
um defensor do meio ambiente, meu colega Rodrigo
Rollemberg. Tem a palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana. Realmente, nós tivemos uma sessão memorável hoje
pela manhã.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Inclusive, foi uma proposição da Senadora Ana
Amélia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Foi uma iniciativa brilhante da Senadora Ama
Amélia, que tem sido, nesta Casa, grande defensora da
Embrapa, como, aliás, nós também. Foi, realmente, um
momento bastante expressivo para o Senado Federal.
Senador Jorge Viana, hoje, faço o discurso que
eu gostaria de ter feito na sexta-feira, quando, infelizmente, não houve sessão.
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Não posso deixar de me pronunciar sobre o aniversário da nossa querida Brasília. Ao me pronunciar
sobre mais um aniversário de Brasília, decidi recorrer
a um dos mais comoventes discursos já feitos aqui, na
Capital do País, pelo Presidente Juscelino Kubitschek,
na véspera da inauguração da nossa cidade, em 20
de abril de 1960.
As palavras emocionadas de JK foram dedicadas
aos operários candangos da construção. É um discurso
ainda pouco citado, mas significativo e extremamente
simbólico, por ser o primeiro oficial dedicado aos heróis pioneiros e trabalhadores.
Não foi por acaso que Juscelino reverenciou, primeiro, as pessoas do que a cidade, porque tinha plena
consciência de que as bases da nova Capital não estavam alicerçadas apenas nas construções e nos Poderes
institucionalizados na vida política do País. Ele sabia,
mais do que ninguém, que as bases de Brasília eram
humanas, edificadas principalmente pela força de seu
povo, pelos irmãos de suor e de luta que mantiveram
o ritmo intenso da construção, escrevendo a história
com as próprias vidas. Mais do que uma nova cidade,
mais do que uma nova Capital, estavam ali as bases
de uma nova cidadania, as bases de um novo País.
São palavras emocionadas, que muito revelam a
personalidade do Presidente estadista, inquestionavelmente dotadas de sua grandeza cordial e de sua absoluta capacidade de entrega, sem baixos sentimentos
de amargura no serviço do cargo.
Ressalto a emoção como a prova eloquente de
que, no homem público, conjuga-se competência técnica, liderança, visão de estadista, princípios éticos e
habilidade política, mas, na verdade, é o coração que
ensina com sabedoria e vincula o trabalho ao prazer
de servir.
Essa imensa capacidade de conciliação e de
agregação positiva, fundamental no exercício do poder
realmente democrático, realizava-se, de forma inseparável, no JK pessoa e no JK político, além de picuinhas,
além das vinganças pessoais, além do imediatismo
que corrompe a vida pública. E JK agia em diálogo
com o sentimento e com a razão, o próprio sentido do
“homem cordial” brasileiro, do historiador Sérgio Buarque de Holanda, que remete ao coração como pulso
e bússola, sem que isso significasse um ser de dócil
passividade imobilizadora ou covarde ante a justa indignação contra injustiças e desmandos.
Esses sentimentos oferecem, hoje, a motivação
para enfrentar a fase turbulenta por que passa a Capital, 53 anos depois. O quadro de abandono e de desvio
das originais missões que legitimam a existência de
Brasília nos pede, hoje, respostas diretas sobre pro-
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blemas herdados e novos, causados pela incompetência política e administrativa da atual equipe do Buriti.
Ouçam, Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
maneira como JK inicia suas palavras aos candangos:
Meus amigos e companheiros de lutas, soldados da epopeia da construção de Brasília,
recebo, profundamente emocionado, a chave
simbólica da cidade, filha do nosso esforço,
da nossa crença, de nosso amor a este País.
Fogem ao mero estilo de retórica as palavras que
estão incorporadas de vida. Havia um vínculo profundo
entre criador e criatura, entre o construtor e os construtores. E JK continua, em seu discurso aos candangos:
Sou apenas o guardião desta chave. Ela é tão
minha quanto vossa, quanto de todos os brasileiros. Falei em epopeia e retomo a palavra
para vos dizer que ela marcará, sem dúvida,
uma época, isto é, “o lugar do céu em que um
astro atinge o seu apogeu”. Chegamos hoje,
realmente, ao ponto alto da nossa obra.
A “chave da cidade é tão minha quanto vossa”,
disse Juscelino Kubitschek. Elas nos orientam no sentido maior da continuidade desse sonho concreto que
não ficou parado em um tempo histórico. Precisamos,
hoje, retomar a cidade como um legado que herdamos,
para devolvê-la melhor quando esta hora chegar. Precisamos retomar este “espírito de Brasília”, esta força
simbólica e mobilizadora que lançou as bases da nossa Capital e que, hoje, precisa voltar em sua essência,
obviamente sob nova linguagem, com outros atores,
com outras frentes de revitalização, mas fundada sempre nas bases coletivas que ergueram Brasília, pela
decisão de não permitir que o sonho original da nossa
Capital seja citado apenas como vaga lembrança de
uma utopia abortada.
Ouço o Senador José Pimentel, com muita alegria.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador
Rodrigo Rollemberg, Líder do PSB, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento sobre o aniversário da nossa
querida Capital Brasília e dizer que, neste mês de abril,
também recebi o Título de Cidadão de Brasília, com
muito orgulho, em face dos 19 anos em que estou aqui,
no Congresso Nacional, seja como Deputado Federal,
seja, agora, como Senador da República pelo nosso
Estado, o Ceará. Quero registrar que Juscelino, além
de ser excelente gestor público e excelente político,
também tinha muita clareza dos desafios existentes na
construção de Brasília e nas suas políticas de metas
para todo o Brasil. E, nessa forma de fazer, o Brasil teve,
nos anos 50, seja com o nosso primeiro presidente...
A primeira fase do governo de Getúlio Vargas não foi
tão produtiva para os interesses do Brasil como o foi
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o seu segundo governo, com a criação do BNB para
a nossa Região Nordeste e da Sudene, no governo
Juscelino Kubitschek, ao lado de vários outros empreendimentos que foram feitos. Mas eu queria também
lembrar a campanha do sucessor desse grande homem
brasileiro Juscelino Kubitschek, que foi Jânio Quadros.
Ele fez uma campanha com uma vassoura, dizendo
que iria varrer a corrupção do governo de Juscelino
Kubitschek. Jânio Quadros o considerava, ao lado de
Carlos Lacerda e de outros líderes conservadores da
época, como o maior corrupto do Brasil. Tenho o cuidado de ler sempre aquela forma de abordar o governo de Juscelino Kubitschek, para me salvaguardar de
outros discursos – que não é o de V. Exª – a que tenho
assistido no Brasil, nos últimos tempos. Aquela forma
de agir nos levou para o período mais crítico da história política brasileira, que foi o Golpe de Estado de
1964, que eliminou muitos líderes brasileiros, muitos
jovens, e que frustrou a nossa juventude. Felizmente,
as Diretas Já e muitas outras lutas dos patriotas brasileiros recuperaram não só a imagem de Juscelino
Kubitschek, mas também a imagem do povo brasileiro.
E isso levou aqueles que eram seus algozes, nos anos
50 e no início dos anos 60, a produzir muitas matérias, reconhecendo o valor desse grande homem que
construiu Brasília e o Brasil. Portanto, parabéns pelo
seu pronunciamento!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador José Pimentel. Incorporo o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento,
dizendo que concordo em gênero, número e grau com
as observações de V. Exª.
Juscelino Kubitschek, além de grande estadista, foi um grande realizador, mas também um homem
de diálogo e um homem que fazia tudo com absoluta
transparência.
É importante registrar que, naquele ambiente de
construção de Brasília, havia uma resistência feroz
da UDN à transferência da Capital. Só aprovaram a
mudança da Capital, porque entendiam, naquele momento, que aquilo seria o fracasso de JK, que ele não
conseguiria fazê-la em tempo hábil.
Mas, Juscelino, mostrando o seu caráter grandioso, o seu espírito de conciliação, a sua determinação de transparência, convidou um membro da UDN
para ser, naquele momento, o tesoureiro da Novacap,
a empresa responsável pela mudança da Capital e a
empresa que movimentaria os recursos financeiros para
a implementação de Brasília. Ou seja, o cargo mais
importante do ponto de vista financeiro, o que mexia
com o dinheiro, ele foi buscar em um Parlamentar da
Oposição, da UDN, mostrando seu espírito público
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aberto ao diálogo, aberto à transparência e aberto ao
entendimento.
Ouço, com muita alegria, o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senador Rollemberg, V. Exª, com muita propriedade, faz um histórico muito bonito sobre a Capital do
nosso País, Brasília, que tão injustamente vemos, em
televisão, em rádio, falarem como sinônimo de corrupção, de coisas malfeitas. Na verdade, as pessoas que
publicam isso se esquecem que para cá vêm como
Parlamentares, como Ministros, pessoas de outros
Estados, eleitos por outros Estados. O povo de Brasília, na verdade, é um povo de bem, um povo guerreiro,
como foi dito muito bem por V. Exª, que veio para cá
de todos os lugares do Brasil para ajudar a construir
e a consolidar a nossa Capital. Quem já está aqui há
muito tempo, como eu, que venho para cá desde 1982,
época do meu primeiro mandato de Deputado, aprende
a compreender realmente a visão que tinha Juscelino
de interiorizar a Capital do País. O que seria de nós,
do Norte, por exemplo, se a Capital ainda estivesse no
Rio de Janeiro? Se olharmos, não foi uma interiorização tão avançada, mas, para época, era muito avançada. Então, é muito importante fazer este registro e
parabenizar o povo brasiliense, parabenizar o Brasil
como um todo e, sobretudo, fazer essa reverência ao
espírito idealizador de Juscelino Kubitschek, que, na
verdade, na prática, nada mais fez do que cumprir um
ditame constitucional que já estava previsto.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador Mozarildo. Também
incorporo a fala de V. Exª ao meu pronunciamento.
Lembro que temos aqui, neste plenário, quatro
Senadores que representam Estados distintos, mas
que podemos dizer que são brasilienses por adoção.
Não apenas vocês adotaram Brasília como também
foram adotados por Brasília.
E quero registrar, antes de ouvir uma grande
brasiliense e defensora da nossa cidade, que é a Senadora Ana Amélia, que V. Exª, Senador Pimentel, por
vários outros motivos, mereceu, e merece, este título
de Cidadão Honorário de Brasília. Nós não nos esquecemos do papel importante que V. Exª teve a partir, inicialmente, de um projeto de minha autoria, mas,
depois, colocando, acertando com o Senador Walter
Pinheiro uma modificação na medida provisória que
garantiu a mudança das regras de financiamento do
FCO, definindo que todos os recursos para o financiamento das atividades de comércio e serviços seriam
definidos pelos planos de desenvolvimento regional,
retirando o limite de 20%. Isso significou, para este
ano, mais R$250 milhões para o financiamento das
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atividades de comércio e serviços no Distrito Federal.
Teríamos R$250 milhões sem a modificação na lei.
Com a modificação na lei, teremos R$500 milhões para
comércio e serviços. Nós trabalhamos juntos nisso e
somos muito gratos pela participação de V. Exª.
Ouço, com muita alegria, esta Senadora brasiliense, a Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a permissão da Senadora Ana Amélia e
de V. Exª, registro que estamos recebendo a visita de
alunas – estou vendo que são muitas alunas e alguns
alunos – que cursam Direito na Faculdade Católica
do Tocantins.
Sejam bem-vindos ao Senado! É um prazer recebê-los todos.
Tocantins também faz parte deste Centro-Oeste
que o nobre Senador Rodrigo Rollemberg tão bem ressalta, com as intervenções dos Senadores e, agora,
com a da Senadora Ana Amélia.
Muito obrigado.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Rodrigo Rollemberg, aqui, no Senado, eu estou, como V. Exª, há dois anos e três meses, mas,
em Brasília, estou há 34 anos. Então, eu dotei esta
cidade como minha. Gostaria de dar uma contribuição para este brilhante pronunciamento de V. Exª, no
qual celebra os 53 anos desta jovem cidade, que nos
orgulha muito por muitas coisas e que nos entristece
também por outras. Mas é essa a nossa contingência
de viver. A vida é assim. Então, apenas para colaborar
modestamente com seu pronunciamento, gostaria de
ler poucas linhas de uma magistral escritora brasileira, Clarice Lispector, a respeito desta nossa Brasília.
Escreveu ela:
Os dois arquitetos não pensaram em construir
beleza, seria fácil; eles ergueram o espanto
deles, e deixaram o espanto inexplicado. A
criação não é uma compreensão, é um novo
mistério. Quando morri, um dia abri os olhos,
e era Brasília. Eu estava sozinha no mundo.
Havia um táxi parado. Sem chofer. Lúcio Costa
e Oscar Niemeyer, dois homens solitários. Olho
Brasília como olho Roma: Brasília começou
com uma simplificação final de ruínas. A hera
não cresceu. Além do vento, há uma outra coisa que sopra. Só se reconhece na crispação
sobrenatural do lago. Em qualquer lugar onde
se está de pé, criança pode cair, e para fora
do mundo. Brasília fica à beira. Se eu morasse
aqui, deixaria meus cabelos crescerem até o
chão. Brasília é de um passado esplendoroso
que já não existe mais.
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Mas nós temos, eu acrescento, Senador Rodrigo Rollemberg, o dever de construir um esplendor da
Brasília do século XXI, com a ajuda da Bancada dos
brilhantes Senadores de Brasília, com V. Exa, Senador
Cristovam, com o Senador Gim Argello e com a participação daqueles que adotaram Brasília como a sua
cidade. Cumprimento-o, Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Suas
palavras me emocionam e certamente emocionam todos que gostam muito desta cidade, que foi generosa
com todo mundo.
Todas as pessoas que saíram de todos os lugares
do Brasil e que vieram para cá, para construir esta cidade, encontraram uma vida melhor do que a que tinham
em suas cidades, embora Brasília reproduza, de forma
exacerbada, todas as qualidades e os problemas do
nosso País. Nós temos aqui uma imensa diversidade
cultural, um povo generoso, um povo maravilhoso, mas
nós temos aqui também grandes diferenças sociais,
grandes diferenças entre as cidades, e é por isso que
fiz questão, neste momento de homenagear Brasília,
de homenagear o seu povo, homenagear a sua gente.
E nada melhor, para homenagear o seu povo e a sua
gente, do que retomar esse grande democrata, esse
grande brasileiro, Juscelino Kubitschek, no pronunciamento que fez aos candangos, aos construtores
desta cidade.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – E voltemos então, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, ao pronunciamento de JK.
Mais adiante, ele fala, sempre no plural, que:
oferecemos ao mundo uma prova do muito que
somos capazes de realizar e a nós próprios
nos damos uma extraordinária demonstração
de energia. E mais conscientes nos tornamos
das nossas possibilidades de ação.
Mostrando como foi importante Brasília no crescimento da autoestima do nosso povo. E prossegue
o Presidente:
Entre o Presidente da República, que vos fala,
e vós, trabalhadores de várias categorias –
técnicos, empreiteiros, fornecedores, mestres
de obras, operários e aprendizes, homens da
iniciativa privada, que para cá vos transferistes
e me ajudastes – nestes anos de labor incessante, pelos dias e pelas noites, se formou tal
vínculo de amizade, se estreitou tal estima,
se estabeleceu tal corrente de compreensão,
que nos ligamos todos para o mesmo objeti-
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vo, que se nos faziam comuns os problemas
de cada um.
Aos eternos descrentes, na época, e que hoje
ainda insistem em achar que a cidade não tem saída
e não tem alternativas inovadoras sob uma vanguarda
que um novo tempo exige, JK advertiu:
Os que duvidaram desta vitória; os que nos
procuraram impedir a ação; os que se desmandaram em palavras contra esta Cidade
da Esperança desconheciam que o impulso,
o ânimo, a fé que nos sustentavam eram mais
fortes do que os desejos de obstrução que os
instigavam.
E reforçamos, hoje, este “impulso, ânimo e fé”,
também a nos sustentar para a realização de outros
tempos.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Nas palavras de JK:
Deixemos de lado as dificuldades, as canseiras,
as incompreensões, os interesses contrariados,
alguns de puro egoísmo, outros compreensíveis; deixemos de lado a tendência do imobilismo, as injustiças, até os desumanos ataques.
A hora é de emoção. Atingimos o porto para
onde se dirigiam as nossas esperanças.
E o Presidente, então, exalta a capacidade de:
“dedicar-se, de corpo e alma, ao que parecia uma
aventura, ao que ontem constituía um risco, mas hoje
é um triunfo.”
E, para fechar, JK faz o apelo direto aos que ele
chama de “operários do milagre”, dizendo: “os episódios do erguimento desta cidade, mesmo os mais
obscuros,figurarão na história que escrevestes com o
vosso suor.”
Neste discurso, há uma pérola, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, ainda relevante para o estilo e sabedoria de JK, quando ele faz uma definição extremamente apropriada, e marcadamente poética, para o
verbo “recordar”.
Juscelino Kubitschek dizia que recordar é “ver
outra vez com o coração” e que, ali, naquele momento, na véspera da inauguração da Capital, recordava
do seu primeiro encontro com os candangos, “como
se tivesse acontecido há poucos minutos”.
Saúdo os estudantes que nos honram com a
sua presença.
Hoje, 53 anos depois deste pronunciamento inaugural de Brasília, voltamos ao sentido simbólico de
“recordar”, a que se refere JK em seu discurso aos
candangos. O momento de percebermos o quanto
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esta cidade precisa também ser conduzida por um
intenso sentimento generoso que venha do coração.
Algo que revele o quanto amamos Brasília e que este
amor convoca outras competências para uma realização construtora dos novos tempos da Capital. Agir sob
o espírito do entusiasmo que fez nascer Brasília em
“ânimo e fé”, mesmo sob árduas condições de trabalho
e sacrifício, para refazer trajetórias e descobrir novos
caminhos. A tarefa que Juscelino indica, neste mesmo discurso, em que: “Brasília começou a crescer, e o
Brasil começou a crescer também, mais rapidamente,
para recuperar o tempo perdido.”
E, usando o tom de oração final, JK conclamou
aos candangos da construção:
Peço ao Criador que mantenha cada vez mais
coesa a unidade nacional, que nos dê sempre esta atmosfera de paz, indispensável ao
trabalho fecundo e conserve em vós, obreiros
de Brasília, o mesmo espírito forte com que
erguestes a grande cidade.
Palavras sábias que, em nossa reverência, fazemos também nossas.
Chegou o momento de “ver outra vez com o coração” a sempre necessária “coesa unidade nacional” para
um destino maior de país e o bem comum das políticas
públicas. A “atmosfera de paz” e o “espírito forte” que
não nos faltam para contribuir decisivamente no amor
a Brasília, que convoca em sua bandeira “os ventos
do futuro”. Futuro que se aproxima e ao qual diremos,
agora, presentes em coração, força, trabalho e fé.
Parabéns Brasília!
O desafio de viver em uma cidade nascida de um
sonho é renovar, todo dia, nossa vocação para ultrapassar limites, absorver diferenças e vencer adversidades.
Não há desânimo quando lembramos o desempenho heróico dos candangos na árdua construção
anônima de tanta beleza.
Não há tempo, nem espaço, para se omitir, quando sabemos dos princípios de ética e dignidade presentes na vida dos homens públicos que honraram os
primeiros dias da nova Capital.
Não há como evitar a emoção quando sentimos
que a continuidade do sonho está na retomada do
espírito de Brasília, vivida pelos pioneiros e primeiros
servidores de Brasília.
Só há o que afirmar, em atitude comprometida,
hoje, o nosso amor por Brasília, pela continuidade
desse sonho de JK, dos candangos, dos brasileiros,
que também é nosso.
Parabéns Brasília! Um dia, seu amor nos deu
a vida; agora, o nosso amor lhe fará mais viva. Parabéns Brasília!
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento o caro colega, Senador Rodrigo Rollemberg, que também representa Brasília,
o Distrito Federal, Capital do Brasil nesta Casa, pelo
discurso histórico que faz, trazendo as palavras do histórico JK. E eu, como morador da cidade, me associo
plenamente a V. Exª.
Aproveito para registrar aqui a presença dos
alunos do ensino fundamental da Escola Classe 07.
Bem-vindos! O Senado é de vocês. Este Senado
foi construído... O Senador estava comemorando aqui
o aniversário de Brasília. Entrar num espaço como este
e lembrar que foi construido nos anos 50, no século
passasdo, é algo extraordinário. Oscar Niemeyer, com
sua sabedoria, talento e planejamento, Lúcio Costa,
com sua visão e talento, e outros profissionais é que
nos deram isto de presente.
Então, parabéns!
Convido para fazer uso da palavra – o Senador
Randolfe não está – o Senador José Pimentel, como
orador inscrito, Líder do Governo aqui no Congresso
Nacional e meu colega de bancada.
Com a palavra V. Exª, pelo tempo regimental de
20 minutos, Senador.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado.
Sr. Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana,
nosso parceiro de partido e de bancada, quero começar
saudando a sessão solene realizada pelo Congresso
Nacional, nesta manhã, em que se comemorou os 40
anos da nossa Embrapa, na pessoa da nossa Senadora
Ana Amélia, que foi a autora da sessão solene, também subscrita por uma série de outros Parlamentares.
Sr. Presidente, aqui eu registro a importância da
Embrapa na economia brasileira, particularmente na
agropecuária, no agronegócio, deixando claro o papel
dessa instituição na região mais pobre e mais sofrido
do Brasil, que é a Região Nordeste, em especial no
meu Estado, o Estado do Ceará.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero dar como lido o
pronunciamento sobre a Embrapa que havia preparado
para fazer na parte da manhã, mas, em face de uma
agenda, não foi possível registrá-lo, naquele momento.
E aproveito para dizer que, nos últimos 10 anos, o
Brasil vem implantando um modelo de desenvolvimento
centrado no crescimento econômico com geração de
empregos, inclusão social e distribuição de renda – e
a nossa Embrapa é uma forte parceira nesse projeto.
Apesar de todos os desafios e incertezas que
o Brasil enfrentou, no ano de 2012, principalmente
aqueles vinculados ao cenário econômico internacional, conquistamos bons resultados com políticas ou-
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sadas e ações dirigidas que ajudaram a preservar a
nossa economia, os salários e o emprego de milhões
de brasileiros.
O ritmo de crescimento do nosso PIB em 2012
ficou bem aquém do que desejávamos – seja a Presidenta Dilma, seja toda a sociedade brasileira –, é
verdade. Porém, com todos os esforços que fizermos,
poderemos ter geração de emprego, com distribuição
de renda e crescimento econômico.
Se observarmos, em 2012, o Brasil gerou mais
de 1,3 milhão de empregos – e empregos de verdade,
com carteira assinada! – a mais do que havia em dezembro de 2011. Ao mesmo tempo, assistimos a um
crescimento econômico e a uma distribuição de renda,
com a valorização do salário mínimo e com o reajuste,
com ganhos reais na política salarial do ano de 2012.
Se analisarmos os números apresentados pelo
Dieese, mais de 95% de toda a população brasileira
que tem dissídio coletivo teve não só inflação, mas
também ganhos reais, no ano de 2012. E isso permitiu
uma política que intensificasse a geração de emprego,
a formalização dos nossos empregos.
Se observarmos, essa política permitiu que, em
março de 2013, três meses após o ano de 2012, gerássemos – neste março de 2013 – mais de 123 mil empregos formais celetistas, sem levar em consideração
os empregos da administração direta. Esse processo
permitiu ao Brasil, nos anos da gestão da Presidenta
Dilma – em 2011, 2012 e até março de 2013 –, a geração de 3.886.515 empregos com carteira assinada a
mais do que havia em dezembro de 2010. Ao mesmo
tempo, temos assistido a um conjunto de economias
consolidadas, a exemplo da Espanha, de Portugal e
de uma série de outros países, com uma política de
diminuição e de falta de empregos, especialmente
para a juventude.
Enquanto isso, no Brasil, com as políticas desenvolvidas pela nossa Presidenta e pelo nosso ex-Presidente Lula, nós temos assistido à formalização
de mais de 18 milhões de empregos a partir de 2003,
sob o saldo que nós tínhamos em 2002.
É verdade que ainda temos muito por fazer, particularmente por conta da criação da chamada nova
classe média. Já são mais de 40 milhões de brasileiros
e de brasileiras que ascenderam na pirâmide social,
fruto do aumento da sua renda, da distribuição de renda, tendo a micro e a pequena empresa como principal fator de crescimento econômico, de construção do
mercado nacional de massas e, particularmente, da
formulação dessa nova classe média.
Se nós observarmos, de 2007 para cá, a grande demanda dessa nova classe média, que passava
por bens duráveis, aquisição de veículos, aquisição
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da chamada linha branca, aquisição de imóveis, basicamente está sendo atendida pelo Programa Minha
Casa, Minha Vida, na parte habitacional, e pelas políticas de incentivo para a indústria automobilística no
Brasil, particularmente com a isenção do IPI, entre
outros tributos, que foi feita nesse período.
Isso permitiu que a demanda crescente da nova
classe média fosse atendida. Mas, com esse atendimento, surgem novas demandas e, entre elas, a questão da mobilidade urbana, particularmente nas médias
e grandes cidades.
E a questão da mobilidade urbana é o grande
desafio que precisamos enfrentar neste momento, ao
invés de fugir dele. E esperamos que os prefeitos que
tomaram posse em janeiro de 2013, particularmente
das médias e grandes cidades, tenham toda uma agenda voltada para a questão da mobilidade urbana, a fim
de dar respostas e atender aos desafios que ali estão
postos para toda a sociedade brasileira.
Precisamos continuar gerando emprego com crescimento econômico e distribuição de renda. E neste
momento, em que o Brasil vive o pleno emprego, temos
também um conjunto de homens e mulheres que procuram trabalho, procuram emprego e não conseguem
porque não têm qualificação. Para isso, a Presidenta
Dilma lançou o Pronatec, programa de formação de
mão de obra que, na sua fase primeira, envolvia os
institutos federais de educação mais o Sistema S, com
uma grande colaboração nesse setor.
Agora, terminamos de aprovar, na Comissão Mista
da Medida Provisória nº 593, toda uma mudança para
o Pronatec, para que possamos ter, também, outros
setores da iniciativa privada nesse grande programa da
Presidenta Dilma, que é a formação de mão de obra,
para que todos tenham oportunidade e, consequentemente, uma forte saída do chamado Bolsa Família.
Todos nós queremos que, no dia de amanhã, as famílias brasileiras não necessitem mais de assistência
e que cada uma possa se sustentar, com dignidade,
a partir do seu suor, do seu trabalho e das condições
de produção que todos nós temos.
Por isso o programa Pronatec precisava de ajustes, e o Congresso Nacional, na Comissão Mista da
Medida Provisória nº 593, fez essas adequações. Esperamos que a Câmara e o Senado Federal aprovem
essas mudanças para que, efetivamente, nós possamos, cada vez mais, formar mão de obra.
Não podemos esquecer, também, o papel do
programa Brasil Maior, que trouxe um conjunto de
medidas reduzindo a carga tributária, particularmente
desonerando a folha de pagamento das contribuições
patronais para o INSS.
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Nesse item, é bom registrar que tais políticas se
iniciaram com as micro e pequenas empresas, a partir
do Simples Nacional, com a Lei Complementar nº 123,
de 2006, que entrou em vigor em 2007.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, havia apenas
1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil, no final de 2006. Agora, em março de 2013, estamos
chegando a mais de 7,3 milhões de micro e pequenas
empresas formais, fruto dessa política de redução da
carga tributária para formalizar e, ao mesmo tempo,
permitir que Estados e Municípios aumentassem suas
arrecadações. Com o ISS, que é o imposto municipal,
e o ICMS, que é o principal imposto estadual, tanto os
Municípios como os Estados tiveram ganho real em
suas arrecadações com as micro e pequenas empresas.
Ganhou também o Governo Federal e toda a sociedade brasileira, porque 60,2% de todos os trabalhadores
com carteira assinada no Brasil neste 2013 trabalham
em micro e pequenas empresas.
Essa política correta está sendo estendida para as
médias e grandes empresas, empresas que têm carga
tributária através do lucro presumido ou do chamado
lucro real. Para essas empresas, desde 2011, o Governo Federal começou com uma política de redução
de carga tributária, com o olhar voltado principalmente
para aquelas que mais empregam, para aquelas que
mais geram emprego. E essas empresas estão tendo
a substituição da contribuição patronal para a Previdência Social, que era sobre a folha, passando para o
faturamento, para que possamos dar competitividade
àquelas empresas que geram emprego, que priorizam
a mão de obra e que distribuem grande parte dos seus
resultados com seus trabalhadores.
E é por isso que essa política está sendo intensificada em vários outros instrumentos legais, a exemplo
da Medida Provisória nº 601, que trata da prorrogação
do Reintegra até dezembro de 2013, o que implica a
redução da carga tributária do IPI e de outros tributos
e, além disso, fortalece a desoneração da folha de
pagamento.
É bom lembrar também que essas medidas de
fortalecimento do mercado nacional para enfrentar as
dificuldades existentes nas economias consolidadas,
particularmente num mercado como o europeu, vêm
somadas também a uma série de medidas de estímulo
à comercialização, de estímulo à exportação e de redução dos custos, que hoje alcançam toda a indústria
de transformação brasileira.
E os primeiros resultados já são vistos. Se nós
observarmos, nos anos de 2011 e 2012, a indústria
de transformação no Brasil basicamente não gerou
novos empregos, mas, neste 2013, já temos assistido
à geração de empregos na nossa indústria de transfor-
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mação, numa demonstração clara de que as medidas
adotadas pelo Governo Federal vão no rumo certo, que
é exatamente o fortalecimento da nossa indústria, das
médias e grandes empresas de transformação, para
que voltem também a gerar empregos, somando-se
com as micro e pequenas empresas.
É bom registrar que foi protocolado, na semana passada, também no Congresso Nacional, o novo
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse projeto de lei, a exemplo do Plano Plurianual de 2011 a
2015, traz um conjunto de medidas. A primeira delas
é a continuidade da política de ganho real para nosso
salário mínimo, chegando a R$719,48, evidentemente
que aqui ainda será acrescido com o desempenho da
economia de abril a dezembro, como acontece todo
ano, a exemplo de 2012, quando o salário mínimo foi
para R$678,00.
Essa política de ganho real ao salário mínimo permite também atender os aposentados e pensionistas,
agenda essa para a qual nosso Senador Paulo Paim,
ao lado de outros Senadores, tem feito um conjunto
de ações para continuar sua valorização e sua recuperação. Nesse item, nós temos mais de 20 milhões de
homens e mulheres aposentados e pensionistas que
recebem o piso nacional da Previdência Social, que é
exatamente o salário mínimo.
Essa política de valorização do salário mínimo
é também um instrumento de distribuição de renda,
particularmente para as regiões mais pobres do Brasil, a exemplo da Região Norte e da Região Nordeste,
que necessitam de um olhar diferenciado para diminuir
suas desigualdades.
É bom lembrar também que o Projeto de Lei das
Diretrizes Orçamentárias para 2014 traz uma previsão
de crescimento econômico de, no mínimo, 4,5%. E
nós sabemos que, sem crescimento econômico, não
há política de valorização salarial que se sustente. Por
isso, precisamos apostar, trabalhar e se dedicar para
que nossa economia volte a crescer em patamares
acima de 3%.
Neste 2013, todos os indicadores demonstram
que o Brasil crescerá acima de 3%, apesar de alguns
pessimistas procurarem vender dificuldades para ver
se colhem algumas facilidades. Mas o povo brasileiro
os conhece e sabe que, com trabalho e dedicação, nossa economia voltará a crescer a patamares acima de
3%, para que nós possamos manter o pleno emprego
e, acima de tudo, gerar, neste 2013, no mínimo, mais
1,7 milhão de empregos formais sobre um saldo que
nós tínhamos em 2012, que é o planejamento feito pelo
Governo Federal e é o planejamento elaborado pelas
centrais sindicais e pelas confederações dos empregadores neste País.
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Portanto, Sr. Presidente, nós e a sociedade, que
tem passado por uma série de crises econômicas, particularmente a partir de 2008, começamos a assistir a
alguns cenários que permitem o nosso desenvolvimento, seja nos chamados BRICS, os países que integram
esse bloco, seja em algumas economias consolidadas,
a exemplo da economia norte-americana.
Esse esforço todo, no Brasil, é expressado exatamente pela vontade que têm os vários setores da
sociedade, pelo apoio do Congresso Nacional, para
resolver uma série de embaraços e de entraves na infraestrutura a que o Brasil assistiu, e parte deles ainda
existe, a exemplos dos portos.
Nós estamos com a Medida Provisória nº 595 na
agenda do Congresso Nacional, que tem como objetivo destravar exatamente um dos setores fundamentais
para a redução do custo do transporte da nossa produção, o sistema marítimo. Aquela medida provisória tinha
uma série de desafios. O primeiro deles era assegurar
aos trabalhadores a certeza de que não perderiam os
seus direitos e de que teriam a consolidação desses
direitos da Convenção Internacional do Trabalho e,
ao mesmo tempo, a segurança de que esses portos
passariam a ter mais investimento, mais crescimento
e mais geração de trabalho.
Fizemos um conjunto de reuniões com as seis
centrais sindicais e chegamos a bom termo no que diz
respeito aos trabalhadores. Agora, estamos terminando
de ajustar a relação com alguns governos estaduais
que têm a gestão dos seus portos, para que garantam
a descentralização e essa parceria saudável entre o
Governo Federal e os governos municipais.
Esperamos, nesta semana, concluir a votação
dessa medida provisória que trata dos portos, porque
ela é decisiva para a redução do chamado custo Brasil. Para se ter uma ideia, no Nordeste, que vive uma
grande seca – mas, graças a Deus, nos últimos 15
dias, já começou a chover, e ali nós precisávamos e
precisamos de muito milho para alimentar os nossos
animais –, o preço do frete de uma tonelada de milho,
por terra, estava saindo na casa de R$340,00, enquanto
a mesma tonelada, por navio, sai a R$60,00, demonstrando a redução do custo que nós temos quando esse
transporte é feito pela via marítima, por conta da diminuição dos custos e, particularmente, da certeza das
cargas que existem nesse segmento.
Por isso, nós estamos nesse programa da Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2014 juntamente
com o Plano Plurianual, garantindo os investimentos
do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento,
das parcerias...
(Soa a campainha.)
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ...
com os governos estaduais e municipais e com essa
política de redução da carga tributária.
Por isso, Sr. Presidente, eu entendo que essa
forma de dar condução da nossa política econômica,
social e de geração de emprego é a melhor política
para a realidade brasileira. Tanto é verdade que vários
outros países estão vindo ao Brasil analisar por que é
que este País, que até ontem era símbolo de dificuldade, de descrédito internacional, passa a fazer diferente,
e, acima de tudo, o seu povo tem uma dedicação para
o trabalho. E o Presidente Lula e a Presidenta Dilma
sempre registram que a única coisa que eles fizeram
foi acreditar no seu povo, acreditar nos seus trabalhadores, acreditar nos seus empreendedores e, ao
mesmo tempo, deixar claro que o crescimento econômico do Brasil passa por uma política de distribuição
de renda e de fortalecimento do mercado nacional, ao
contrário de outros que entendiam que era preferível
gerar desemprego, reduzir os investimentos públicos
e privados e, com isso, tentar combater a grave crise
econômica que se iniciou em 2008 e que ainda se arrasta por alguns países. O Brasil, ao contrário disso,
resolveu traçar outro caminho, caminho esse a que o
Presidente Lula chamou toda a sociedade brasileira e
a Presidenta Dilma a dar continuidade.
Por isso, quero aqui parabenizar todos os congressistas que tenham ajudado na aprovação do Plano
Brasil Maior e das várias políticas da Presidenta Dilma, seja no Senado Federal, seja na Câmara Federal.
Senador Paulo Paim, por gentileza.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Pimentel, eu vinha vindo aqui para o Congresso e
ouvia V. Exª com esse belíssimo pronunciamento, do
carro, e disse: eu vou chegar em tempo, porque quero fazer um aparte para destacar principalmente – eu
concordo, na íntegra, com o seu pronunciamento, mas
quero destacar...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... a política do salário mínimo. V. Exª, na época, era Ministro
da Previdência, foi fundamental para construir o entendimento, havia aqueles que diziam que nós íamos
quebrar o País. V. Exª e o Presidente Lula foram muito
firmes naquele diálogo com as centrais sindicais, dizendo que era possível, sim, e a Previdência resistiria
a um salário mínimo mais PIB. E hoje, pela projeção
para 2014, o salário mínimo deve estar em torno de
US$365. Olha, é até um número simbólico, porque,
quando o presidente Lula assumiu, o salário mínimo
estava em torno de US$60, e não é só o valor em dólares, mas, sim, o poder de compra. Mais que dobrou
o valor do poder de compra do assalariado brasileiro. V.
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Exª está correto. Quero, mais uma vez, cumprimentar
V. Exª por falar dos aposentados. V. Exª sabe e eu sei
que V. Exª respeita o meu ponto de vista, como eu sei
que, se V. Exª pudesse, já teria feito muito mais, dentro das limitações, mas 20 milhões de aposentados e
pensionistas são beneficiados, isso é inegável, com o
crescimento da inflação mais o PIB do salário mínimo.
Quanto aos outros oito milhões, nós estamos discutindo e tentando construir uma política ainda. Mas eu
quero aqui falar do salário mínimo e cumprimentar V.
Exª. V. Exª sempre foi parceiro nesse debate, desde
o início: “Paim, o salário mínimo dá. O outro lado vamos ter de ver mais na frente, mas o salário mínimo
tenho certeza de que dá para chegarmos lá.” Então,
eu quero, de público, dizer ao povo brasileiro que V.
Exª foi fundamental para termos um salário mínimo
hoje que ninguém discute mais. Ninguém questiona,
porque o Brasil, a partir do governo do Lula, Dilma e
V. Exª, na época, Ministro da Previdência, ajustou isso.
Ficou acertado com as centrais sindicais e com todos
os parlamentares comprometidos que aquela era uma
política permanente. Lembro-me da projeção: se ficarmos até 2023, 2025, poderemos chegar a um salário
mínimo próximo a mil dólares, que é um salário mínimo
de Primeiro Mundo. Parabéns a V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Senador Paulo Paim, eu quero incorporar, na globalidade,
o seu aparte e dizer que essa política é construída por
toda a sociedade brasileira.
Hoje, as centrais sindicais e o setor empregador
têm clareza de que a política de valorização do salário mínimo foi o que permitiu a criação do mercado de
massas do Brasil e, ao lado da micro e da pequena
empresa, a ascensão da chamada nova classe média.
Mas nós precisamos, Senador Paim, criar uma
saída...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ...
para os oito milhões de aposentados e pensionistas
que recebem acima do salário mínimo.
Para os trabalhadores que estão na ativa, nós
construímos dois instrumentos que estão permitindo
a recuperação do poder de compra.
Todos eles recebem a inflação e, ao lado disso,
têm o ganho real, anual, fixado na data base de cada
categoria, e esse ganho real é, basicamente, para
quem tem salário acima do mínimo. Como distribuir
isso para aqueles que, ontem, também contribuíram
com a riqueza nacional?
A segunda questão é a participação nos lucros,
porque, cada vez mais, eles participam da produtividade da sua empresa, do lucro no final do ano, e, recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma lei
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que trata da isenção do Imposto de Renda sobre a
participação nos lucros de até R$6 mil.
Portanto, são esses os dois instrumentos que
nós construímos para os trabalhadores da ativa, para
que eles possam ter ganho real e o aumento da sua
renda mensal e anual, que é o ganho real somado com
a participação dos lucros.
Como fazer para que os aposentados e pensionistas também possam receber esses benefícios, melhorando a sua renda, melhorando os seus recursos para
dar conta dos novos desafios, das novas demandas
que surgem na terceira idade?
Por isso, quero ficar ao lado de V. Exª, meu companheiro de partido, para que a gente possa construir
esse ambiente saudável e positivo que a economia
brasileira suporta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a capacidade de um país de
afirmar e de garantir sua soberania está intimamente
ligada à sua capacidade de produzir alimentos.
O fato, portanto, de sermos a potência agrícola que somos, e que impressiona o mundo, tem esta
dimensão: produzir alimentos, fibras têxteis e fontes
de energia renovável, mais do que uma riqueza econômica, mais do que um fator de bem-estar social, é
elemento central do processo de nossa contínua afirmação como Nação soberana.
Ao buscarmos as razões desses êxitos, alguns
fatores se sobressaem. Entre eles, devem ser destacados, sem dúvida alguma, o dinamismo e a capacidade
de trabalho de nossos produtores rurais, sejam eles
grandes ou ligados à agricultura familiar, e a eficácia
das políticas públicas do Governo Federal.
Outro fator, contudo, sem o qual jamais teria sido
possível chegarmos à situação em que nos encontramos é, indiscutivelmente, o magnífico trabalho de
pesquisa e inovação silenciosamente desenvolvido por
nossos pesquisadores e cientistas agrícolas.
Por tudo isso, é dever de todos nós que temos
compromisso com o futuro do Brasil, lembrar e saudar
o quadragésimo aniversário da Embrapa – Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, uma instituição
que é, hoje, referência mundial.
Em 28 de março de 1973, o Decreto n° 72.020
aprovava os estatutos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, criada pela Lei n°
5.851, de 7 de dezembro de 1972, e estabelecia sua
instalação no prazo de 20 dias. Em 26 de abril de 1973,
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tomava posse a primeira diretoria da nova Empresa,
marcando, assim, o nascimento oficial de uma instituição cuja contribuição para o País tem sido estratégica
ao longo destes 40 anos de história.
Efetivamente, Sr. Presidente, se levarmos em
conta a proporção assumida pela atividade agropecuária na prosperidade do País nas últimas décadas
– hoje quase um quarto do PIB brasileiro é garantido
pelo agronegócio –, não podemos deixar de considerar a atuação da Embrapa como uma contribuição especialmente estratégica para a prosperidade do País.
Não é por acaso que hoje o Brasil tem a maior
produtividade agrícola na América Latina e um índice
de desenvolvimento agrícola superior à média mundial:
esse resultado é consequência de um esforço, do qual
a Embrapa participa como uma das protagonistas. Sem
o trabalho de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de difusão do conhecimento proporcionado pela
Empresa, esse sucesso certamente não teria a magnitude que teve ao longo dessas 4 décadas.
Em 1976, o Brasil tinha uma área de 37 milhões e
318 mil hectares plantados. Segundo estimativas para
este ano, o total poderá ultrapassar os 52 milhões de
hectares – um aumento de 40%. No mesmo período,
a produtividade passou de 1.258 quilos por hectare
para mais de 3.200 (com uma estimativa de ultrapassar
os 3.400 kg/ha na safra deste ano) – um aumento de
mais de 150%. Cresceu a área, mas cresceu também
– em proporção expressivamente maior – a eficiência
e o aproveitamento da terra. Isso certamente não seria possível sem a aplicação intensiva de tecnologia,
proporcionada pela atuação da Embrapa.
Essa combinação de expansão na área plantada
e de aumento da produtividade permitiu que chegássemos a uma safra que, segundo estimativas para este
ano, pode alcançar 183,5 milhões de toneladas – uma
safra 4 vezes maior do que a de 1976/1977. Tudo isso,
Sr. Presidente, digo mais uma vez, a ser creditado, em
boa parte, na conta da Embrapa.
Se olharmos mais de perto, tomando o exemplo
de algumas lavouras em particular, a evolução é ainda
mais notável. Em 1976, as lavouras de feijão ocupavam
4 milhões e 538 mil hectares de área. As estimativas
para 2013 prevêem uma redução desse total para 3
milhões e 188 mil hectares. Mas no mesmo período,
a produtividade cresceu significativamente: de 488
quilos por hectare para algo próximo de 1.000 kg/ha.
O resultado é que, mesmo com a redução da área, a
produção aumentou de 2 milhões e 200 mil toneladas
na safra de 1976/1977 para uma estimativa de mais
de 3 milhões e 200 mil toneladas este ano. Com o arroz, o mesmo aconteceu: a área diminuiu, entre 1976 e
hoje, de quase 6 milhões de hectares para pouco mais

1115

Abril de 2013

de 2 milhões e 400 mil. A produtividade, no entanto,
saltou de 1.500 kg/ha para quase 5.000 kg/ha, o que
permitiu que, apesar da drástica redução de área, a
produção passasse de pouco menos de 9 milhões de
toneladas em 1976/1977 para mais de 12 milhões hoje.
Mesmo lavouras menos expressivas no Brasil, como
a de trigo, tiveram uma evolução notável. Em 1976, a
produtividade das lavouras de trigo no Brasil era de
apenas 655 kg/ha; no ano passado, a produtividade
registrada foi de 2.672 kg/ha.
Tudo isso, mais uma vez, só foi possível graças
ao uso de novas tecnologias, que resultam não apenas
em novas técnicas de plantio, mas também no desenvolvimento de variedades de plantas mais produtivas
e mais adequadas às condições brasileiras. E por trás
de muitos desses desenvolvimentos, está certamente
a nossa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a atuação da Embrapa ao longo de seus 40 anos
de história foi especialmente importante para o desenvolvimento da região Nordeste, que, com suas
peculiaridades climáticas, hidrológicas e orográficas,
põe dificuldades relevantes para as atividades agropecuárias. Quero aqui, Senhor Presidente, destacar
particularmente a importância para o Nordeste da unidade Embrapa Agroindústria Tropical, que tem sede
em Fortaleza, além de dois campos experimentais no
Ceará, um em Curu e outro em Pacajus. Criada inicialmente para atender às necessidades do agronegócio
do caju, hoje a unidade tem uma atuação ampla, que
vai da gestão socioambiental à pós-colheita, passando
pelo melhoramento genético e pelo desenvolvimento
de sistemas de manejo integrado de pragas, abarcando uma variedade expressiva de lavouras, de frutas a
flores tropicais.
Também no Ceará, em Sobral, está outra unidade
da Embrapa que tem um papel estratégico no esforço
de desenvolvimento do semiárido: refiro-me, Senhor
Presidente, à Embrapa Caprinos e Ovinos, criada em
1975 e hoje uma referência mundial na pesquisa relacionada à caprinocultura e à ovinocultura.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, uma instituição
como a Embrapa, com sua história de 4 décadas de
excelência, é um verdadeiro orgulho nacional. Sua contribuição para o progresso da agropecuária brasileira
ao longo desses anos é prova cabal da importância estratégica do investimento em pesquisa e em tecnologia
para garantir o desenvolvimento social e econômico.
Se hoje temos um agronegócio altamente competitivo a nível mundial, muito disso se deve às pesquisas
desenvolvidas e às transferências de tecnologia promovidas pela Embrapa.

1116

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Para concluir, Sr. Presidente, quero aqui deixar
uma saudação especial ao Sr. Maurício António Lopes, atual presidente da Embrapa, por meio de quem
saúdo a todos os dirigentes, pesquisadores e demais
servidores da Empresa. A todos, deixo aqui minhas
congratulações pelos 40 anos de brilhante história e
meus sinceros agradecimentos pelo excelente trabalho que sempre realizaram em benefício da agropecuária brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador José Pimentel,
Líder do Governo no Congresso, ex-Ministro e colega
que orgulha a nossa Bancada, por trazer números tão
consistentes relativos à vida financeira, aos avanços
sociais do nosso País, e fazendo um discurso com
tanta competência na defesa do nosso Governo e da
classe trabalhadora do nosso País.
Eu convido, para fazer uso da palavra, por permuta com a Senadora Ana Amélia, o Senador João
Capiberibe e, em seguida, o Senador Anibal, como
oradores inscritos. E depois sigo com a lista, inclusive
estou eu aqui inscrito também.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, em especial os que nos
acompanham e assistem lá no Estado do Amapá, ontem, domingo, 21, enquanto Brasília comemorava os
53 anos de vida, o Amapá chorava a perda do combativo jornalista Antônio Corrêa Neto.
Tão combativo quanto Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado
no Largo da Lampadosa, na cidade do Rio de Janeiro,
nesse mesmo dia 21 de abril, pelo envolvimento com a
Inconfidência Mineira – um dos primeiros movimentos
organizados pelos habitantes do território brasileiro,
no sentido de conseguir a independência do País em
relação a Portugal.
Corrêa Neto tinha muita semelhança com o inconfidente Tiradentes, pois venerava a justiça e a liberdade.
Sempre que conversava com Corrêa, vinham-me
à mente os versos de Zé Keti:
“Podem me prender / Podem me bater / Podem até
deixar-me sem comer / Que eu não mudo de opinião”.
Eu sou testemunha de uma das prisões de Corrêa. Ele foi retirado da cabine de uma emissora de rádio, preso por causa das opiniões, por causa da sua
manifestação em relação ao poder naquele momento.
Esses versos da composição “Opinião”, de Zé Keti,
que marcaram um período da vida política deste País,
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o período do golpe civil-militar de 1964, também, a meu
ver, marcaram a passagem de Corrêa Neto pela Terra.
Foi dessa forma a atuação de Corrêa Neto na imprensa do Pará e, nos últimos 30 ou 40 anos, do Amapá.
Corrêa passou por emissoras de rádio, de televisão e jornais, sempre fazendo um jornalismo instigante,
mas sem descuidar uma apuração exigente da notícia.
Nos últimos anos, apesar da idade e das dificuldades físicas, vislumbrou na Internet uma ferramenta
de democratização da informação e foi um dos primeiros jornalistas do Amapá a manter um sítio atualizado.
Lembro, ainda, os tempos em que Corrêa dirigiu
o jornalismo da TV Amapá, afiliada da Rede Globo, e,
no jornal matutino “Bom Dia, Amapá” fazia entrevistas
instigantes, às vezes tirando leite de pedra. Lembro
que, na volta do exílio, no início de 1980, eu fui entrevistado pelo jornalista Corrêa Neto, no “Bom Dia,
Amapá”, que era levado ao ar pela repetidora da TV
Globo no Amapá.
Apesar de nossa amizade, mesmo tendo uma
história em comum, Corrêa não tergiversava. Para
Corrêa, o pau que dava em Chico dava em Francisco
também. Por isso, nunca colocou a nossa amizade
acima do jornalismo. O jornalismo vinha sempre em
primeiro lugar para Corrêa Neto.
Sua morte é uma grande perda para o jornalismo
do Amapá, do qual Corrêa foi um dos grandes mestres,
haja vista que ele formou uma legião de jornalistas provisionados, enquanto o Amapá não era contemplado
com um curso universitário de jornalismo.
Domingo, 21 de abril, foi um dia de profunda tristeza para o Amapá. Um enorme sentimento de perda
nos envolve ao ver o indomável jornalista Antonio Corrêa Neto empreender a grande viagem.
Adeus, meu amigo Corrêa. Sua partida esvazia a
grande trincheira do jornalismo combativo da Amazónia.
Encerro as minhas palavras, dizendo, com esse
depoimento sobre o jornalista Corrêa Neto, que ele vai
continuar presente entre nós. É a referência de uma
luta de mais de 30 anos em defesa da cidadania, da
correta aplicação do recurso público. Ele denunciou
seguidamente desvios de recursos, nunca se conformando com a possibilidade de o cidadão ser lesado,
principalmente por aqueles que são escolhidos por ele.
Corrêa teve esse papel importante na imprensa
do Amapá e da Amazônia.
Era isso, Sr. Presidente.
Ficam aqui as nossas homenagens, e peço registro, nos Anais da Casa, desse dia tão triste para
todos nós no Amapá.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu o cumprimento, Senador Capiberibe.
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Como comentei, ainda há pouco, com V. Exª, fiquei
chocado. Conhecia muito Corrêa Neto. Li, no Twitter
dele, na sexta-feira, a postagem em que ele comentava sobre a sua paixão que tinha pelo jornalismo. E,
agora, ser, tão precocemente, no mundo de hoje, com
setenta e poucos anos de idade... Ele, realmente, foi
um exemplo de militância, pelo jornalismo independente, pela Amazônia, o que fazia com muita paixão.
Tive o privilégio de conhecê-lo, como sua filha Márcia.
Cumprimento V. Exª pelo registro que fez aqui, no
Senado, da perda do jornalista Corrêa Neto, que inscreveu seu nome na história da democracia do Estado
do Amapá, que V. Exª tão bem representa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem. Antes de o Senador Anibal
começar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com um pedido de desculpas – e de licença – ao
Senador Anibal, por gentileza, nosso Líder.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a minha inscrição pela Liderança do PT.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O pedido de V. Exª é uma ordem para mim, eu
que sou liderado por V. Exª independentemente de
estar presidindo aqui.
Muito obrigado, Senador Wellington Dias, Líder
do PT na Casa.
Com a palavra, o Senador Anibal pelo tempo regimental de 20 minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana.
Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes
da Rádio Senado, tenho a honra de informar a todos
os brasileiros que nos acompanham pela TV Senado
que, na última quinta-feira, eu estive, à tarde, reunido
com o chefe do gabinete da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Sr. Sílvio Jablonski, que esteve em visita
ao Acre, com sua equipe, para apresentar ao Governo
do Estado do Acre os estudos iniciais realizados pela
Agência Nacional de Petróleo e, ao mesmo tempo,
informar a expectativa bastante elevada que, hoje, a
Agência Nacional de Petróleo tem em relação à bacia
sedimentar do Acre, que envolve tanto o Vale do Juruá,
como uma parte do Estado do Amazonas.
Vale ressaltar que a Agência Nacional de Petróleo já estabeleceu como meta o mês de outubro para
a realização de licitação em busca de empresas interessadas em fazer a prospecção, pelo prazo de cinco
anos, no sentido de comprovar a existência e a viabi-
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lidade econômica de uma importante jazida de gás e
petróleo na região do Vale do Juruá.
Para nós, povo do Acre, Governo do Acre, foi uma
notícia muito importante, especialmente porque veio
acompanhada de uma segurança ambiental completa.
O Sr. Sílvio Jablonski mostrou os mapas dos estudos
realizados, tanto os estudos aéreos quanto os estudos
sísmicos, e esses estudos todos foram realizados fora
das áreas indígenas. Portanto, nós temos total garantia
de que há a preocupação de fazer a prospecção de
petróleo e gás na bacia do Acre, que envolve o Vale
do Juruá e uma parte do Estado do Amazonas, e, ao
mesmo tempo, proteger as áreas indígenas. Não há
nenhuma intenção de fazer exploração ou prospecção
em áreas indígenas.
Digo isso porque, tão logo surgiu a informação,
tão logo foi noticiada a reunião que fizemos no gabinete do Governador com a chefe do gabinete civil, a Drª
Márcia, e que teve também a presença da engenheira Luciene Pedrosa, assessora da Diretora-Geral da
Agência Nacional de Petróleo, Dra Magda Chambriard,
nessa reunião houve o cuidado de parte da equipe da
ANP de apresentar o mapa e fazer uma apresentação
detalhada, com todas as preocupações, tanto no sentido de buscar a viabilidade econômica da prospecção,
no sentido de identificar as empresas que venham a
se interessar por essa prospecção na licitação que vai
acontecer até o mês de outubro, quanto no sentido de
mostrar, ao mesmo tempo, preocupação ambiental, os
cuidados todos que são tomados para que a exploração
de petróleo e gás se dê de maneira ambientalmente
correta, adequada, e que tenha preocupação com a
preservação e, principalmente, com a qualidade de
vida da atual e das futuras gerações.
Eu tive a oportunidade, antes ainda de ser Senador da República, a convite do então Senador Tião
Viana, de visitar a base de Urucu, no Amazonas, e
pude testemunhar, pessoalmente, que, em um local
onde se explora gás e petróleo, os cuidados ambientais são totais. Pode-se garantir que um motorzinho
de rabeta de uma canoa que circula para baixo e para
cima nos rios, com certeza, é mais poluente do que
uma prospecção de gás e petróleo, no que diz respeito
aos cuidados que são tomados. É uma garantia total!
Nesse sentido, eu externei ao Sr. Silvio Jablonski
que nós, do Governo do Acre – Senador Anibal, Senador Jorge Viana, Governador Tião Viana –, estamos
com uma grande expectativa em torno da realização
dessas prospecções, porque, caso seja comprovada
a existência dessas jazidas e caso essas jazidas tenham viabilidade econômica, será algo muito importante para a redenção daquele povo do Vale do Juruá
e de uma parte do Estado do Amazonas, porque a
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preocupação central do Governo do Acre é poder usar
os benefícios dessa energia que vai ser gerada justamente para proporcionar melhor qualidade de vida
e mais investimento ambiental sustentável no Estado
do Acre, dando continuidade a esse esforço que já
vem acontecendo desde o Governo de Jorge Viana,
passando pelo Governo Binho Marques, e agora com
o Governador Tião Viana.
Então, essa notícia de que tudo está pronto e sendo encaminhado para a licitação das empresas para
prospecção de gás e petróleo no Acre, na bacia sedimentar do Acre, a partir do mês de outubro de 2013,
é uma notícia que nós recebemos com muita alegria.
Ouço, com muita atenção, o aparte do Senador
Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Anibal, fiz questão de, recorrendo ao Senador Paim para
que ele me substituísse na Presidência, ter o privilégio
de apartear V. Exª, que traz à tribuna do Senado um
tema da maior importância para o País, especialmente
para o nosso Estado: a possibilidade de termos petróleo ou gás no subsolo do Acre, na Amazônia brasileira,
na parte mais ocidental da Amazônia. Primeiro, V. Exª
tem razão quando traz para cá dados, informações
que dão transparência a essa possibilidade ou aos trabalhos que foram feitos. Eu mesmo, no ano passado,
recebi a Diretora Presidente da Agência Nacional do
Petróleo, que foi sabatinada aqui, e ela colocou, com
toda a tranquilidade, a maneira responsável como esse
tema tem sido conduzido até aqui. V. Exª traz números
novos, traz dados recentes. E, como V. Exª sabe, meu
colega, Senador Anibal, a prospecção de petróleo na
Amazônia e no Acre já ocorreu há décadas e não chegou a bom termo do ponto de vista econômico. Nesse
trabalho feito agora, quando eu ainda era governador,
foram liberados os primeiros R$250 mil para estudos
bem preliminares. O Senador Tião Viana, à época, estava envolvido diretamente com esse tema, promovendo debates no Acre e procurando estabelecer, junto
à ANP e aos órgãos competentes, a possibilidade de
tirar essa dúvida sobre se há ou não petróleo ou gás
no subsolo do Acre. O trabalho foi feito, atendendo ao
licenciamento ambiental, com responsabilidade social,
e, agora, nós chegamos a uma fase realmente nova
nessa trajetória, a possibilidade de se licitar a prospecção, não de explorar petróleo no Acre, uma vez que
ainda não temos essa resposta.
Todo o trabalho feito pela ANP foi concluído. E
agora, como acontece nos outros Estados e regiões do
País, será feita uma licitação para saber quem vai fazer
o investimento para, aí sim, para correr o risco de encontrar ou não petróleo e gás no Acre. Estou traduzindo
isso para ficar bem claro. Há fortes indícios, senão não
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estaria sendo feita a licitação, de ter gás ou mesmo petróleo. Se o volume, se a qualidade é viável economicamente, só agora, com essa nova licitação, com o capital
de risco de empresas inclusive privadas, é que se pode
saber. Mas uma coisa – eu queria concluir este aparte,
novamente parabenizando V. Exª – tem que ficar bem
clara para o povo acriano: a defesa dos povos indígenas, a defesa do meio ambiente é hoje uma prioridade
no nosso Estado. É lamentável que alguns desinformados ou que tenham compromisso com a desinformação
sempre tentem fazer questionamentos. Se existe um Estado que implementou políticas, tomou atitudes em defesa do socioambientalismo foi o Estado do Acre e segue
sendo assim com os compromissos do Governador Tião
Viana. Então, estou bem tranqüilo. Não há possibilidade
de se fazerem grandes mudanças no Acre, mesmo que
se encontrem petróleo e gás. A ideia, por exemplo, pode
ser de montar unidades geradoras de energia elétrica e
vender energia. Seria muito bom. Atender à geração no
Acre e vender para fora. Eu, por exemplo, defendo isso.
Se encontrarmos gás, em vez de fazermos gasodutos,
faremos a geração de energia e a venda dessa energia.
Obviamente isso será feito, caso cheguemos a essa situação, com todo o zelo, como foi feito em Urucum. E o
Brasil tem a tecnologia. Agora, não podemos ver isso com
preconceito nenhum. O Brasil está explorando o pré-sal.
Já são mais de 300 mil barris de petróleo explorados no
pré-sal diariamente. E nós temos o exemplo do próprio
Alaska, nos Estados Unidos, que, do ponto vista social
e ambiental, só ganhou com a exploração do petróleo.
Temos países como a Noruega, um dos países mais
comprometidos com o socioambientalismo no mundo,
que vive da exploração do petróleo. Agora, não vale a
desinformação. E concluo dizendo que vi, neste final de
semana, uma esperteza do Presidente do PSDB no Acre,
Deputado Márcio Bittar, pura esperteza. Esse pessoal,
quando chega perto do calendário eleitoral, começa a ter
uma agenda diferente, vai a procissão, vai a culto, começa a fazer seminários de propostas sobre as quais, aliás,
nunca deram uma palavra de defesa, que é o que está
ocorrendo no Acre. É uma espécie de pirataria que tem
como único objetivo enganar o eleitor. Agora, se for para
valer, a primeira coisa que teriam que ter feito era uma
visita ao Governador Tião Viana, comprometendo-se a
auxiliá-lo, porque Tião Viana é Governador do Acre, de
todos os acrianos. Principalmente, ele tem a responsabilidade de conduzir temas que são de interesse estratégico para o Acre. Eu sou um defensor intransigente do
uso sustentável da nossa floresta e da sua conservação.
Agora, não me restrinjo só à floresta. É muito importante
que encontremos uma maneira de explorar os recursos
minerais e os recursos naturais que o Acre tem, de forma
sustentável. E é esse o propósito. Então, não vamos fazer
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uma confusão antes. A licitação tem que acontecer. Só
depois de alguma empresa ganhar, depois de explorar é
que ela vai chegar à conclusão sobre se há ou não gás
ou petróleo no Acre. E, aí sim, todos nós devemos nos
somar para que seja feita a exploração de forma exemplar, tanto do ponto de vista social como ambiental, e
sempre com muito respeito aos nossos povos indígenas.
Por tudo que me consta, não há nenhum risco, porque
as áreas que em que há possibilidade de exploração – V.
Exª tem os números – não comprometem a cultura e a
história do nosso povo indígena, como V. Exª já colocou e
certamente vai seguir colocando nesse pronunciamento.
Parabéns, Senador Aníbal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
O aparte de V. Exª traz qualidade ainda maior para
este pronunciamento, justamente porque traz elementos
que se somam aos argumentos que estou defendendo
aqui, depois da reunião de que tive a honra de participar
com o Diretor da Agência Nacional de Petróleo, Sr. Silvio
Jablonski, com a Secretária de Gabinete Civil do Governador, Drª Márcia, e a equipe ambiental do Governo do
Acre, porque é um assunto que é tratado de maneira
interdisciplinar dentro do governo. Se se vai tratar de
uma possibilidade de exploração de petróleo e gás, estará, na mesma reunião, o coordenador ou o secretário
do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, que trata
especificamente de um projeto ousado, voltado para o
fortalecimento do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Acre. O Secretário de Meio Ambiente também
se fez presente; a equipe que cuida do Patrimônio Histórico também participa diretamente dessa discussão.
O mais importante é que o Sr. Silvio Jablonski
mostrou o mapa de onde foram feitos estudos, e nenhuma área indígena será atingida; também não será
atingida nenhuma área de preservação permanente.
Isso tudo nos dá muita tranquilidade para dialogar com
a sociedade e dizer que temos grandes possibilidades
de comprovar – ainda no final de 2013, passando por
2014 e 2015, porque os estudos vão-se estender por
pelo menos mais cinco anos – a viabilidade econômica,
com garantia de sustentabilidade ambiental, da exploração de gás e petróleo no Estado do Acre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Anibal Diniz, permita-me, porque sei
que daqui a pouco eles terão que se retirar. Estão conosco os alunos do Colégio JK, Asa Norte, Brasília/
DF. Vocês estão assistindo, na tribuna, ao Senador
Anibal Diniz, que já foi 1º Vice-Presidente desta Casa
e é um dos melhores quadros do Parlamento brasileiro. Sejam bem-vindos!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Paim.
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Sejam todos muito bem-vindos às galerias do
Senado Federal!
Para concluir essa parte do meu pronunciamento,
Senador Paim, o que temos a dizer – e vamos fazer o
grande debate no Estado do Acre – é que esse projeto
de estudos para a identificação da potencialidade de
prospecção de gás e petróleo no Acre é uma preocupação que já vem há pelo menos 12 anos. O Governador Tião Viana era Senador ainda quando correu atrás,
buscou, articulou-se, procurou a nossa Petrobras, procurou a Agência Nacional de Petróleo, identificando-se
com essa causa, e se esforçou ao máximo para isso.
Muita gente achou que não era possível, que não ia
dar em nada, e hoje já temos uma oposição também
querendo se apegar a esse discurso.
É bom que se some todo mundo, somem-se todos
os esforços para que, verdadeiramente, realizemos essa
licitação, com total garantia de preservação ambiental
e de cuidados com as comunidades indígenas, para
que possamos, quem sabe, ter uma grande redenção
do povo do Juruá a partir da exploração dessas jazidas
existentes na Bacia Sedimentar do Acre, que envolve
o Estado do Acre e do Amazonas.
E vale ressaltar, Senador Paim, que está em licitação a construção de um linhão, pela Eletrobrás, que
vai de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, o Município mais ocidental do Brasil. E, caso as duas coisas se
combinem, se tivermos o linhão até Cruzeiro do Sul,
levando energia limpa e substituindo as termoelétricas,
que são muito poluentes e têm grande dispêndio econômico também, porque o transporte de combustível para
essa região é algo muito difícil... Então, se porventura
a gente conseguir, nos próximos anos, a interligação
do linhão da Eletrobrás até Cruzeiro do Sul e caso tenhamos sucesso na prospecção de petróleo e gás lá
no Vale do Juruá, isso significa que o linhão não só vai
levar energia, como vai trazer energia a partir do que
for explorado na região. Então, nós estamos vivendo um
momento de grande expectativa para o povo do Acre,
principalmente para o povo do Vale do Juruá.
Quero dar este testemunho aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...porque
venho acompanhando de perto o esforço do Governador Tião Viana, que é um incansável, que está permanentemente em cada um dos Municípios.
O Acre é um Estado pobre, é um Estado que
passa por extremas dificuldades, principalmente agora,
com essa redução de FPE, que está atingindo todos
os Estados brasileiros. Neste mês de abril mesmo, nós
temos a possibilidade de uma arrecadação a menos
de R$43 milhões no Acre. Isso é extremamente preocupante. E o Governador Tião Viana está incansa-
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velmente tentando compensar as perdas com novas
possibilidades, novas alternativas. Quem sabe, se a
gente tiver sucesso, se for bem sucedida essa prospecção de petróleo e gás no Vale do Juruá, a gente tenha
uma fonte permanente de recursos que possa ajudar o
Acre a ter uma redenção, principalmente nessa região.
Outros esforços estão sendo empreendidos pelo
Governador Tião Viana, buscando financiamento junto
ao BNDES, junto ao Banco Mundial e até mesmo recursos a partir de convênios com o Governo Federal.
Têm sido feitos investimentos para melhorar a
própria renda e o PIB do Acre. O Governador Tião Viana conta com financiamento do Governo Federal num
grande projeto de habitação em Rio Branco. São mais
de dez mil casas do Programa Cidade do Povo para
as famílias que precisam de moradia, principalmente
aquelas atingidas pelas alagações dos últimos anos.
No ano passado é que tivemos a alagação mais forte.
Ao mesmo tempo, o Governador Tião Viana tem
feito uma agenda de Município em Município, apresentando toda uma carta, um portfólio de investimentos
do Governo em cada um dos Municípios a partir de
recursos contraídos em financiamentos, justamente
para assegurar alguma atividade econômica nesses
Municípios e para compensar as perdas que esses
Municípios estão tendo em termos de FPM.
No início da semana, estivemos em Brasiléia,
onde foi lançada a pedra fundamental para a construção do hospital regional do Vale do Acre, que fica em
Brasiléia, mas vai atender aos Municípios de Assis
Brasil, de Epitaciolândia, de Xapuri e de Capixaba. E
todos os prefeitos desses Municípios estavam presentes. Esse hospital, que vai ser um hospital de referência
para essa região, está projetado para o investimento
aproximado de R$50 milhões.
Às vezes, as pessoas não entendem e falam assim:
“Pôxa, se o Governo do Estado está tendo redução de
FPE, como vai assegurar um investimento dessa magnitude?” É porque se trata de investimento a partir de
recursos contraídos em empréstimos junto ao BNDES
e ao Banco Mundial. Então, no que diz respeito aos investimentos, devido ao Estado do Acre ser adimplente e
estar plenamente equilibrado do ponto de vista fiscal, ele
tem conseguido recursos para os grandes investimentos.
Assim, temos que fazer esta associação perfeita:
ao mesmo tempo em que buscamos novas alternativas
econômicas para o Acre, temos que buscar um caminho para conter a redução de Fundo de Participação
dos Estados, que é algo extremamente preocupante
não só para o Acre, mas para o conjunto dos Estados
brasileiros. As desonerações, as isenções de impostos
implementadas pelo Governo Federal têm dado uma
grande contribuição no sentido de garantir a emprega-
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bilidade do trabalhador brasileiro, no sentido de manter
o aquecimento da indústria automobilística, mas têm, ao
mesmo tempo, resultado em um grande sacrifício para
os Estados. Nós precisamos encontrar um caminho junto ao Governo Federal para ter uma compensação, sob
pena de sofrermos uma crise muito maior nos Estados
e Municípios, nos próximos meses, sem previsão das
consequências. O fato é que nós já temos governador
de Estado que estão assumindo que, a continuar essa
redução do FPE, com certeza, a partir dos meses de
julho e agosto, já vai haver Estado impossibilitado de
honrar a sua folha de pagamento no final do mês.
Então, Senador Paim, concluo este meu pronunciamento, dizendo que cumpri agenda no Estado do Acre
no fim de semana. Volto a falar sobre essa agenda ao
longo da semana. Tivemos atividade em Rio Branco e,
depois, fizemos uma viagem pela BR-364 até Cruzeiro
do Sul. Tenho de fazer o debate aqui sobre essa BR, que
é fundamental para a integração do Estado do Acre, dos
vales do Acre até o Vale do Juruá. Nós temos de fazer
a defesa dessa obra, que tem uma importância total
para o desenvolvimento do Estado do Acre. Ao longo
da semana, voltarei à tribuna para relatar, com maior
precisão, o resultado dessa viagem e as preocupações
sobre as quais temos de refletir no Senado Federal.
Muito obrigado, Senador Paim. Espero que, ao
longo da semana, a gente possa fazer um bom debate...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...sobre
a importância de todos os passos que estão sendo dados no Estado do Acre, no sentido de construir uma
vida melhor para todos os acrianos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, 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) – Esse foi o Senador Anibal Diniz.
Agora, seria a vez de um Líder e, depois, a de um
orador inscrito. O Líder fala por cinco minutos. Agora,
seria a vez do Senador Alvaro Dias. O Senador Jorge
Viana está com certa pressa. Há problema de falar,
primeiro, o Senador Jorge Viana? (Pausa.)
Houve concordância do Plenário. Pelo silêncio,
houve concordância.
Senadora Ana Amélia, a senhora trocou a sua
vez. A senhora falará depois de quatro Senadores.
Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não tenho ainda o privilégio de ter sido Líder na Casa, mas,
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como ainda falarão aqui três Líderes, Ana Amélia,
Wellington Dias e Alvaro Dias, vou falar bem pouquinho.
Primeiro, antes de tudo, cumprimento o Senador
Anibal pelo pronunciamento.
Sr. Presidente, venho à tribuna para agradecer
e dizer que são atitudes como esta que me enchem
de orgulho e de satisfação de pertencer à Bancada
do Governo: o Ministro José Eduardo Cardozo, nesse fim de semana, foi a Brasileia para visitar a região
pessoalmente e para observar o trabalho do grupo da
força-tarefa, que, em uma semana, mudou completamente a condução do problema que envolve haitianos
e pessoas de outras nacionalidades que estavam na
fronteira. Havia lá quase 1,5 mil pessoas sem documentação, em situação ilegal.
O Município de Brasileia vivia em sobressalto, em
situação perigosa. O Governador Tião Viana decretou
situação de emergência e pediu ajuda ao Governo Federal. O Senador Anibal veio ao plenário e falou sobre isso,
e eu também o fiz. Foi montada uma força-tarefa. Todos
foram documentados, todos foram cuidados. Milhares
de doses de vacinas foram aplicadas. O fato é que esse
trabalho foi coroado com o envolvimento da Casa Civil,
de Beto Vasconcelos e do Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. O Ministro Eduardo Cardozo foi
a Rio Branco, foi ao Acre, foi a Brasileia, reuniu-se com
a equipe da força-tarefa e conversou com os refugiados.
Dessa maneira, eu me sinto no dever de vir aqui.
Agora, eu, que, antes, vim aqui para cobrar, venho aqui
para agradecer o empenho e o envolvimento direto do
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que mostrou
a sensibilidade que tem e o discernimento de saber a
gravidade de um tema que exigia a presença de uma
autoridade naquela região.
O desafio segue. Não será fácil encontrar uma
solução para aqueles que estão no meio do caminho,
que estão chegando a Brasileia, que estão chegando
ao Acre. Temos de interromper essa rota, para retirar
dali os exploradores, os coiotes, essa verdadeira máfia
que explora essas pessoas, que, além de terem uma
situação de muita fragilidade em seus países, sonham
agora com a possibilidade de entrar no Brasil. Que
a entrada, que o acolhimento dessas pessoas seja
humanitário e seja feito de forma legalizada, sem a
intermediação de exploradores que abusam dos que
buscam uma melhor sorte no Brasil!
Sr .Presidente, além desse agradecimento, eu
queria aqui fazer um rápido registro sobre uma matéria que acabou de receber uma deliberação parcial da
Câmara dos Deputados e que trata da reforma política.
Já falei sobre isso desta tribuna, já atuei nessa questão
na Comissão criada na época pelo Presidente Sarney,
tenho proposições a esse respeito tramitando na Casa.
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Para mim, como Parlamentar, não vejo tema mais
importante do que a reforma política, para que o Brasil
saia dessa armadilha em que eleição não tem fim e em
que a credibilidade da classe política, a cada dia, diminui
mais. Acho que o prestígio perdido pelo Parlamento brasileiro e pelos partidos políticos está diretamente ligado
à ausência da reforma política. É fato que a democracia
brasileira está consolidada e é uma referência, mas o
sistema político brasileiro é débil, é frágil.
Nesta semana, dei entrevista à revista Carta
Capital. Foram generosos comigo, deram-me duas
páginas para falar de pura política. Está abordado na
Carta Capital o tema, que é apaixonante e prioritário.
Mas como se falar de governo, de maioria no Parlamento, de base aliada, sem entrar no mérito da falta
que a reforma política faz?
Na entrevista, falei que quem está governando o
Brasil, não importa quem seja, tem de fazer alianças
que extrapolam os compromissos de campanha, que
extrapolam a visão ideológica. Há arranjos necessários para que se reúnam as condições mínimas para
governar. Não importa se é o PT ou o PSDB que está
no governo, não importa que venha outro partido. Tudo
isso se dá em função da verdadeira anarquia existente
na criação de partidos no País. Falei e sigo falando isso.
Mas venho aqui hoje para discordar um pouco de
uma visão que tem tomado conta do noticiário: de que
é obra do PT, de que é obra do Governo criar barreiras
para o surgimento da Mobilização Democrática (MD), que
é uma soma do PMN com o PPS. Ora, sou Vice-Presidente do Senado, sou do PT, e, pelo menos comigo, até
hoje ninguém falou sobre tal assunto. O estranho é que
ficam pondo isso na conta do Governo e da Presidenta
Dilma! Será que o DEM, antigo PFL, agora obedece ao
PT? Pelo que sei, o DEM votou nessa matéria na Câmara dos Deputados. Eu não gostaria de ser avalista de
uma versão que não é verdadeira. Se uma ampla maioria
do PT defendeu, se outros partidos defenderam, vamos
contar as histórias. Vi debates na televisão, e se omite
isso! O DEM, o antigo PFL é da base do Governo hoje?
Não o é, não! Então, acho que isso significa simplificar.
Estou trazendo o tema, porque sou contra a maneira como esse projeto foi votado, Senador Alvaro
Dias. Eu sou contra! Se essa matéria serve ou não para
atender interesses de um ou de outro, eu, que defendo
intransigentemente a reforma política, que apresentei
uma proposta para tentar tirar o dinheiro sujo da eleição e que tenho uma proposta que limita o gasto do
candidato ou dos candidatos, não vou assinar embaixo.
E mais: anuncio daqui, porque a matéria ainda está
tramitando lá, Senador Alvaro Dias, que vou apresentar
uma emenda, estou elaborando a proposta, para que
as mexidas que limitam o uso de tempo de televisão e
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o fundo partidário só possam valer depois da eleição
do ano que vem. Temos de ser justos: mexer nas regras
do jogo com o jogo em andamento não vale. Se for para
discutir financiamento de campanha e temas para todos
os partidos, acho que isso vale, pois dá tempo. Vai se
discutir coligação partidária e tipo de voto? Vale, vale
para todos! Mas fazer uma regra para servir a alguns
poucos? Não tenho o endosso para fazê-lo.
Estou muito bem no PT, estou satisfeito e feliz. A
minha vida é ligada ao PT, e não vejo perspectiva de
dele sair. Mas o partido que a ex-Ministra, ex-petista
Marina Silva está fundando é um partido legítimo, não
é um partido cartorial qualquer. O outro é uma fundação de dois partidos legítimos.
Então, ouço o Senador Alvaro Dias, só dizendo:
a minha proposta de emenda é no sentido de que está
tudo bem, mas essa regra que mexe só em parte do
jogo e que interfere no jogo só deve valer no dia 08 de
outubro do ano que vem.
Ouço, com satisfação, o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Jorge Viana, a sua emenda já tem o meu voto e o meu
apoio. É evidente que a tese é boa, mas o momento
é inadequado. Estabelece a prática de dois pesos e
duas medidas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Concordo com V. Exª.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Quando
surgiu o PSD, isso interessava a alguns, e se permitiu
que o parlamentar que se filiasse ao partido levasse
com ele o tempo de televisão e, percentualmente, os
recursos do fundo partidário pertencentes ao partido
pelo qual se elegeu. Agora, não serve ao Governo, ou
não serve a alguns, e adota-se outra medida. Antes,
podia; agora, não pode mais. Então, V. Exª tem razão.
Que prevaleça a tese, mas não o casuísmo, não o oportunismo, não a prática de dois pesos e duas medidas!
E que a tese, que é boa, seja aprovada para depois
das eleições! O erro já foi cometido, já se permitiu ao
PSD esse benefício, e, portanto, não se pode negar
agora a outros partidos que se organizam o mesmo
benefício. Enfim, nós necessitamos de uma reforma
política abrangente. O modelo que temos é superado,
é retrógrado, é condenado reiteradamente. Estamos
devendo um modelo político compatível com as aspirações do nosso povo e com a realidade do momento
que vivemos no País. Nós o estamos devendo e não
temos tido a competência para oferecê-lo. Por isso,
esses retalhos apenas comprometem esse processo.
Nós já deveríamos ter oferecido ao Brasil um novo
modelo político. Mas não quero tomar o tempo de V.
Exª. Apenas quero dizer que concordo com a tese,
mas não com a oportunidade. Por isso, a emenda de
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V. Exª corrige o oportunismo, acaba com o casuísmo,
e nós poderemos, dessa forma, aprová-la.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agradeço ao Senador Alvaro Dias. É exatamente esse tipo
de distorção que diminui o prestígio da classe política
e que faz com que o Congresso viva num permanente
questionamento. Eu também, como V. Exª, concordo
com a tese. É óbvio que temos de criar barreiras para
a criação de partidos cartoriais, e, certamente, os partidos que são legítimos, que vêm do anseio da sociedade, dos tempos novos da sociedade, vão ter espaço,
como é o caso da Rede Sustentabilidade. Mas acho que
é um desrespeito essa alteração que se faz. Acho que
isso é casuísmo ou, mais que isso, uma esperteza. Eu,
particularmente, tenho uma posição pessoal contra isso.
Ouço, com satisfação, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Jorge Viana, compartilho integralmente das manifestações de V. Exª e também da posição do Senador Alvaro
Dias em relação a esse assunto e, em especial, ao caso
da ex-Senadora Marina Silva, que, com muita honra,
ocupou seu mandato no Senado, que foi Ministra do
Meio Ambiente e que integrou os quadros do Partido
dos Trabalhadores. O Senador Paulo Paim, o Senador
Pedro Simon e eu assinamos o manifesto para ajudar
na criação da Rede Sustentabilidade. Ora, não seria
coerente de nossa parte, agora, negar o direito de que
ela tenha acesso à participação da atividade político-partidária por conta desse casuísmo que a Câmara
dos Deputados, lamentavelmente, acabou aprovando.
Nem vou discutir o mérito: quem foi que fez isso, quem
é que estimulou, quem é que tem medo da Marina, todas essas coisas. Vou apenas centralizar no essencial:
trata-se de manifestação legítima, de um grupo muito
expressivo da sociedade, que quer uma alternativa
também de poder, e ela representa isso. Senadora
pelo seu Estado, o Acre, V. Exª tem uma relação pessoal com ela. Durante a votação do Código Florestal,
tivemos muitos embates, mas nem por isso esse fato
me tira a vontade e o desejo de ajudá-la nessa missão. Claro, a questão é a oportunidade. Temos partidos demais, mas eu não vou tirar da Ministra Marina
Silva e da liderança dela a criação do Partido, a Rede
Sustentabilidade. Este é um momento importante. Vamos corrigir as distorções no futuro, e não agora, para
inviabilizar a iniciativa dela, com o Partido que ela tão
bem representa. Cumprimento o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu lhe
agradeço, Senadora Ana Amélia.
E veja como é uma questão apenas de coerência: o Senador Alvaro Dias, um atuante combatente em
nome da oposição, toda hora cobrando e questionando;
a Senadora Ana Amélia também, com sua indepen-
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dência. Mas nós, aqui, cada um de uma força política,
temos bom senso e devemos dizer: “A ideia é boa,
mas está no momento errado.” E aí vira oportunismo.
Então, eu cumprimento até o Deputado Edinho
Araújo, que é do PMDB. Ele apresentou esse projeto
no ano passado. Agora, se se puser a toque de caixa a
votação desse projeto, ele já passa a atender a outros
interesses. E não sou favorável, como também fui contra
as mexidas que fizeram: mudou-se reeleição, mudou-se prazo de mandato presidencial, e o Presidente Lula
foi tentado, mas não caiu na tentação, não mexeu nas
regras, quando era Presidente. A Presidenta Dilma também tem compromisso, porque nós devemos seguir o
caminho de não mexer nas regras do jogo com o jogo
em andamento, e voto se disputa e se ganha nas urnas.
Acho que é muito importante que o Senado, com
esse equilíbrio que temos aqui, caso venha essa distorção
votada na Câmara dos Deputados, possa fazer o ajuste.
Eu, particularmente, devo dizer que lamento muito
a saída da ex-Ministra, minha companheira Marina, do
PT, assim como o Senador Paim, o Senador Anibal,
todos nós lamentamos. Meu desejo é que um dia ela
volte para o PT, mas não posso deixar de reconhecer
que ela é uma legítima representante de importantes
movimentos sociais, é uma voz importante para o País.
Ela está procurando construir um partido mais
que legítimo, ou tão legítimo quanto o meu, o PT, e
outros que existem e que não devem encontrar esse
tipo de dificuldade pelo caminho. Já chegam as barreiras que ela tem que enfrentar, ou que se tem que
enfrentar, para quem quer fazer um partido direito, pela
porta da frente, neste País. Para os que querem fazer
partidos cartoriais, partidos apenas para negociatas de
véspera de eleição, por horário, tempo de televisão e
fundo partidário, parece-me que é fácil. Há verdadeiros
profissionais em fundar partidos. Mas para quem quer
fazer com legitimidade, com perspectiva de colaborar
com a democracia, como é o caso do Rede Sustentabilidade, aí enfrenta todo tipo de má sorte.
Então, eu queria agradecer a V. Exª e só dizer,
por último, que acho que, se é para debater algo muito importante, que resgate a confiança do cidadão no
sistema político-eleitoral brasileiro, eu apresentei uma
proposta. Ela está na CCJ, esperando o Relator. Vou
pedir que haja uma relatoria indicada pelo Presidente
da Comissão, Vital do Rêgo.
Minha proposta é simples, porque a lei dá limites
para quem doa dinheiro na campanha, mas não dá limite nenhum para o candidato.
Um magnata, por exemplo: ele estabelece gastar
R$50 milhões, R$100 milhões, R$500 milhões, R$1 bilhão, gasta, e, às vezes, leva uma eleição, compra uma
eleição. Isto para mim é prioridade: tirar o dinheiro sujo

1123

Abril de 2013

da eleição, estabelecer a igualdade, para que prevaleçam as propostas. Para mim, é isto: estabelecer teto.
Está aqui o meu projeto, benfeito, com a Consultoria me ajudando. Estabelece teto, com base na
eleição passada, os que gastaram mais; estabelece o
teto da futura eleição para Deputado, para Senador,
para Governador, e assim sucessivamente.
Isso ajudaria, porque acredito que, se não dá para
fazer a reforma política, que defendo, pelo menos que
a gente trabalhe para tirar o dinheiro sujo da eleição.
Depois do Ficha Lima, dinheiro limpo na eleição.
Essa é a tese que defendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento V. Exª.
Permita-me assinar embaixo o seu pronunciamento. Ele não só uma homenagem à nossa querida Marina.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu sei da amizade de V. Exª. Ela ligou também
para nós e disse que caminharia com V. Exª; como
também, claro, limitar o gasto exagerado de quem recebe o dinheiro, e não só de quem doa.
Parabéns a V. Exª!
Como Líder, até com tolerância, ele já permitiu que
o Senador Jorge falasse antes, Senador Alvaro Dias.
Convido-o a vir à tribuna.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Presidente, enquanto o nosso Líder se encaminha à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pois não, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria só de fazer um registro.
O Município de Tarauacá, no Estado do Acre,
está comemorando esta semana o seu centenário de
existência, e o Prefeito daquela cidade, o Dr. Rodrigo
Damasceno, juntamente com a sua equipe, preparou
uma grande festa. Ele tem recebido pessoas de todo o
Estado do Acre, e também há uma programação cultural e política acontecendo nesses dias lá.
Então, eu queria fazer este registro aqui, do plenário do Senado.
Essa atividade vai se estender até a próxima
quarta-feira, no Município de Tarauacá, no Estado do
Acre, ao longo da BR-364.
Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Feito o registro, V. Exª será atendido na forma
do Regimento.
Senador Alvaro Dias, pela Liderança do PSDB.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu considero da maior
gravidade o que está ocorrendo nas relações Brasil/
Bolívia. Não há como ignorar fatos que são surpreendentes até, diante da passividade do Governo brasileiro.
Eu quero inicialmente cumprimentar a Rede Bandeirantes, que tem atuado quase que solitariamente na
defesa de brasileiros que se encontram sequestrados
na Bolívia. A expressão é correta. Houve um “sequestro”
de 12 brasileiros na Bolívia, que estão presos de forma
ilegal, absolutamente arbitrária, injusta e desumana.
Quem viu ontem o Canal Livre, da TV Bandeirantes, deve estar possuído da indignação que toma conta
de mim no dia de hoje. Eu ouvi um relato competente
da Drª Maristela Basso sobre o que está ocorrendo
com esses 12 brasileiros na Bolívia.
São dois fatos que caminham paralelamente: o
sequestro dos brasileiros e o asilo do Senador Roger
Pinto, acolhido na Embaixada do Brasil em La Paz.
É bom rememorar: esses brasileiros estão presos
porque assistiam a uma partida de futebol, em Oruro,
entre Corinthians e San José, da Bolívia. Cinco desses
brasileiros estavam fora do estádio, quando houve um
incidente fatal que levou a vida de um jovem boliviano.
Os outros sete estavam no estádio, mas em localidade
diferente daquela que promoveu o incidente. Portanto,
não há nenhuma prova de que esses 12 brasileiros são
responsáveis pela morte do boliviano.
Mas as coisas evoluíram, e esses brasileiros que
estão presos foram submetidos ao calabouço, foram
submetidos a uma espécie de tortura. São submetidos
a uma espécie de tortura. Nas noites frias da Bolívia,
são colocados no pátio, nus, para serem observados
por todos os presos daquela penitenciária. Já estão
doentes. Alguns deles gravemente enfermos.
Quando tivemos o pleito dos advogados de defesa
para que se vistoriasse, com a presença deles, o local
do incidente no estádio de futebol, surpreendentemente o Governo brasileiro se opôs a essa providência.
Tanto é que, num primeiro momento, ela não se efetivou. Houve necessidade de recurso da advocacia de
defesa para que ocorresse a vistoria no local em que
aconteceu o incidente, na presença dos 12 brasileiros
que se encontram presos – na verdade, sequestrados.
O Embaixador provisório, Eduardo Saboia, declarou
que tinha ordens para não concordar, em nome do Governo
do Brasil, com aquela providência judiciária; e disse que
não tinha que dar explicações porque era simplesmente
um servidor cumprindo ordens. Isso é muito grave! Por
que esse conluio do Governo do Brasil com o Governo da
Bolívia? O que há por detrás da prisão desses brasileiros?
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E o que é mais grave, Sr. Presidente, o Ministro
José Eduardo Cardozo esteve na Bolívia, pretendendo
uma audiência com o Presidente Evo Morales. Ficou
à espera 18 horas, 19 horas, 20 horas, e a audiência
não ocorreu. Pediram que conversasse com o Ministro
Quintana, e a postura do nosso Ministro não poderia
ser outra: não aceitou a sugestão. Afinal, recentemente,
o Ministro Patriota esteve em audiência com o Ministro Quintana, que é um homem do governo boliviano
que tem relações estreitas com o narcotráfico. Recentemente, a revista Veja publicou matéria informando
sobre a participação efetiva do Ministro Quintana nos
negócios do narcotráfico boliviano.
O que há não é um desrespeito; nesse caso, não
foi desrespeito com o Ministro Eduardo Cardozo, que
agiu com dignidade. Há um desrespeito ao Brasil; há
uma afronta ao Brasil. O sequestro desses brasileiros
é uma afronta ao nosso País. O Governo do nosso
País está agindo covardemente. Não é apenas a passividade, é a covardia, a cumplicidade. O Governo do
Brasil está sendo cúmplice de um sequestro na Bolívia,
e isso tem que ser denunciado.
O Sr. Roger Pinto, Senador boliviano, perseguido
pelo governo Morales, que se asilou na nossa Embaixada, também está proibido de receber visitas. No dia
28 de maio completará um ano nesse cárcere privado,
porque nem mesmo sol ele pode tomar. Ou seja, um
senador boliviano em cárcere privado na Embaixada
brasileira, porque sequer sol pode tomar. Há um ano,
e a posição do Brasil é contemplativa!
Em relação aos torcedores que se encontram
presos, ou sequestrados, na Bolívia, a Drª Maristela
Basso, que é da Faculdade do Largo de São Francisco,
ingressará com um apelo à Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, junto à OEA, exatamente porque se trata de um desrespeito aos direitos humanos.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Em
relação ao governo da Bolívia, a postura é de xenofobismo. A postura do governo boliviano é contra o Brasil.
Foi assim no final de abril de 2006, quando o governo de Evo Morales decidiu nacionalizar a exploração
dos negócios de petróleo e gás no país, e o Presidente ordenou a ocupação pelo Exército dos campos de
produção das empresas estrangeiras, sobretudo da
Petrobras. As refinarias da Petrobras foram ocupadas
por militares e funcionários da estatal boliviana com a
complacência do Governo brasileiro, com a omissão
do Governo brasileiro, com essa covardia que se instalou no Governo do nosso País, diante de democracias frágeis e sistemas autoritários de governo, sob a
camuflagem institucional do Estado de direito.
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A democracia boliviana é uma frágil democracia,
tanto é que um Senador da República é obrigado a se
exilar na embaixada de outro país. E qual é o comportamento do nosso Governo? É de absoluta complacência,
é de cumplicidade. São dois fatos caminhando paralelamente, e, certamente, a prisão desses brasileiros, ou
o sequestro desses brasileiros se dá exatamente no
campo da revanche. Há um revanchismo visível pelo fato
de o Brasil ter acolhido, na sua embaixada, o senador
boliviano. Em que pese o fato de o Governo brasileiro
aceitar as imposições de Evo Morales, cabe, sim, uma
intervenção da OEA neste caso. No caso do Senador
Roger Pinto, cabe também uma ação dirigida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que
se respeite a Convenção sobre Asilo Diplomático, que
foi assinada em Caracas, no dia 28 de maio de 1954.
Sr. Presidente, nós não podemos ficar calados diante
desses fatos. E não basta o discurso da tribuna. Pretendo
apresentar um requerimento à Comissão de Relações
Exteriores convidando o Embaixador da Bolívia para
que se pronuncie junto aos Senadores desta Comissão,
para que nós possamos questioná-lo, para que ele possa
apresentar as justificativas para as atitudes que ocorrem
na Bolívia, porque a ordem jurídica daquele país está
também sendo afrontada nesse caso do sequestro dos
torcedores brasileiros. Não há respeito à ordem jurídica
da Bolívia. Por isso, a prisão é ilegal. E nós queremos
ouvir, se possível, do Embaixador da Bolívia no nosso
País, as razões que levam o governo boliviano a manter
brasileiros presos e a impedir que um senador da república tenha salvo conduto para sair do País, já que, ameaçado de morte, lá não pode permanecer.
Quero, mais uma vez, ao final, enaltecer a ação
da Rede Bandeirantes, que é o veículo de comunicação
no Brasil que está dando importância a esses fatos, que
são gravíssimos, são da maior importância, e nos surpreende o descaso que há no nosso País. São seres
humanos que lá estão submetidos a uma situação de
desumanidade, de violência, em razão de serem brasileiros. A justificativa é esta: são brasileiros. Por isso, estão
sendo maltratados na Bolívia; a Bolívia das refinarias
invadidas pelos militares; a Bolívia dos carros roubados
no Brasil e comercializados naquele país; a Bolívia de
agricultores brasileiros, que lá trabalham perseguidos;...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... a
Bolívia do narcotráfico, que infelicita famílias no Brasil.
E o Governo brasileiro se comportando com a passividade e a covardia que não se recomenda a qualquer
governo de qualquer país.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Alvaro Dias, permita-me que eu diga que,
claro, todos estamos preocupados com a situação dos
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brasileiros na Bolívia. Por isso, acho que a Comissão
de Direitos Humanos do Senado também tem que se
pronunciar. Mediante a provocação de V. Exª, positiva,
que façamos essa audiência na Comissão de Relações
Exteriores e também na Comissão de Direitos Humanos.
Não há como o Congresso não se posicionar sobre a
situação dos brasileiros que lá estão.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Seria
interessante, Senador Paim – inclusive eu não integro
a Comissão de Direitos Humanos, V. Exª com brilhantismo a integra –, um convite à advogada Maristela
Basso, que tem diagnóstico...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, Presidente.
A Drª Maristela Basso, que é a advogada desses
brasileiros, tem o diagnóstico completo da realidade
vivenciada neste momento lá na Bolívia. Seria interessante que ela fosse convidada para audiência pública
na Comissão de Direitos Humanos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Neste momento, seria uma Senadora inscrita,
a não ser que V. Exª concorde...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do
microfone.) – Com certeza, será um prazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a tolerância e a bondade da Senadora
Ana Amélia, passamos a palavra ao Líder Wellington
Dias, sendo que, neste espaço de cinco minutos, terei a mesma tolerância que tive com o Senador Alvaro
Dias, que falou em torno de dez minutos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro,
quero registrar que temos que cuidar, com todo o carinho, e assim estamos fazendo, dos atletas brasileiros
que enfrentam este momento. Ao mesmo tempo, tenho
a convicção de que a área de relações exteriores do
Brasil defende sempre os interesses dos brasileiros, os
interesses do nosso País, e assim também o fará, de
forma corajosa e democrática, respeitando os acordos
que existem entre todos os países.
Antes de entrar no tema que me traz aqui, quero,
Sr. Presidente, trazer outro assunto. Tive, nesse período, uma agenda importante no meu Estado. Há poucos
dias, tratei aqui de investimentos feitos pela empresa
Suzano, como a própria empresa diz, por problemas
de ordem financeira e, ao mesmo tempo, por ações
judiciais que a impedem de continuar os investimentos, provocadas pelo Ministério Público Federal, num
questionamento de quem faz o licenciamento, se o Governo Estadual ou se o Governo Federal, por meio do
Ibama. Havia uma decisão de suspender investimentos na região de Teresina, Palmeirais, Monsenhor Gil.
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Na semana passada, recebi em meu gabinete –
ele já havia estado com o Governador do Estado – o
Presidente da Suzano, Dr. Walter, e sua equipe. E aqui,
a partir de entendimentos feitos com o Governo da
Presidenta Dilma, com o Ministro Fernando Pimentel,
com o Presidente Luciano Coutinho, foi possível reverter a situação, no sentido de que a empresa mantenha
o compromisso da retomada desses investimetnos.
Devemos buscar soluções para os problemas colocados, inclusive com a possibilidade de parcerias com
outras empresas. E o mais importante, medidas para
que as pessoas que ali já trabalham... Já foram feitos
investimentos da ordem de R$500 milhões, de um total
de aproximadamente R$5 bilhões que estão previstos,
e eu acredito que, com essa medida, nós temos todas
as condições de ter essa confiança, considerando que,
ainda hoje, quando estava em Teresina, fizemos uma
reunião com o Prefeito Pila e com lideranças do Município de Monsenhor Gil, e ali, juntamente com outras
lideranças – destaco aqui o trabalho do ex-Prefeito
também, Noronha, e isso é algo que está acima dos
partidos naquele Município –, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Governo do Estado, ficou acertada a criação de medidas emergenciais para proteger
esses trabalhadores que já estavam em atividades.
Destaco ainda, Sr. Presidente, uma agenda que
tivemos aqui, na semana passada, com prefeitos e a
bancada federal, com o Ministro Fernando Bezerra, tratando da retomada da Região Integrada de Desenvolvimento da grande Teresina, com a presença do Prefeito
de Teresina, Firmino Filho, além de outros prefeitos do
Estado do Piauí e do Prefeito Luciano Leitoa, do Estado
do Maranhão. A bancada federal do Piauí e do Maranhão unidas para que tenhamos a implantação da Ride.
O Ministro prontamente estabeleceu ali um calendário.
Trato aqui também do Abril Vermelho, que acompanhamos. Visitamos o acampamento dos sem-terra.
Também da Semana do Índio. Realizamos audiências
na Câmara e no Senado. Quero apresentar à Presidenta
Dilma e a vários membros da sua equipe a pauta que
nos foi apresentada aqui esta semana.
Destaco, ainda, a agenda que está marcada para
o próximo dia 30, em Teresina. É uma data que está
sendo trabalhada com o Governo do Estado e com a
Associação dos Prefeitos Municipais do Piauí, no sentido de garantir um encontro de 12 Ministérios. Alguns
Ministros irão pessoalmente a Teresina �������������
para uma reunião de trabalho com os 224 Municípios do Estado do
Piauí. Parabenizo a Presidenta Dilma por essa iniciativa.
Segundo a Ministra Ideli, que coordena esse trabalho,
é da própria Presidenta essa ideia. Após o encontro
que tivemos aqui em Brasília, no início do ano, agora
é o Governo que vai aos Estados para dar solução,
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Município a Município, às obras em andamento, aos
convênios, aos programas, enfim, o que considero da
maior importância. Então, a nossa bancada federal e eu,
pessoalmente, consideramos uma medida fundamental
para o desenvolvimento do nosso Estado.
Sr. Presidente, quero tratar aqui de uma agenda
que fiz esses dias, comandada pelo Partido dos Trabalhadores, com a presença da nossa bancada estadual
na Assembleia. O Deputado Fábio Novo, que é o nosso
Presidente, tem comandado esse trabalho, bem como
a minha suplente de Senador, Regina Sousa. Destaco
aqui a presença dos Deputados João de Deus Sousa, do Deputado Merlong Solano, da Deputada Flora
Izabel, da Deputada Rejane, do Deputado Cícero Magalhães, dos Deputados Federais Nazareno Fonteles,
Jesus Rodrigues e Assis Carvalho. Estivemos, junto
com o Governo do Estado, na inauguração da agência
do INSS na cidade de Altos. Lá, com a Prefeita Patrícia, com sua equipe, com vereadores e lideranças de
vários partidos, comemoramos uma das 11 agências
do INSS que estão sendo inauguradas em meu Estado.
Ali, anunciei também a importância desse trabalho
para facilitar a vida dos trabalhadores rurais. Iniciada
lá atrás, no governo do Presidente Lula, quando ainda
era Ministro, e hoje é nosso colega, Senador José Pimentel, uma emenda do Deputado Nazareno Fonteles,
que deu essa importante condição de ter as agências
do INSS em mais regiões do Estado do Piauí, assim
como em outros Estados brasileiros.
Ali, nós tratamos não só do aniversário do Partido dos Trabalhadores, desses 10 anos de um governo
democrático e popular, mas também de novos investimentos na área da educação, saúde, social...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Destaco aqui o pleito da construção da BR-226 ali, naquele
Município. Eu ainda com essa equipe tive a oportunidade de visitar os Municípios de Beneditinos, onde tratamos com lideranças dos diferentes Partidos sobre a
necessidade de retomada da obra da unidade de saúde, quadras poliesportivas, Unidade Básica de Saúde.
Estive no sindicato dos trabalhadores rurais, tratando de um projeto de piscicultura e de irrigação,
como também da conclusão da ponte sobre Rio Gameleira. Eu destaco ainda a visita que fizemos a Pau
D’Arco, onde tratamos sobre investimentos no MEC.
Lá temos de dar solução a uma situação de inadimplência do Município. Alto Longá, onde foi cobrada a
conclusão da rodovia que vai em direção a São João
da Serra, onde a ponte sobre o Rio Poty, iniciada no
meu governo, já ficou pronta. Também foi cobrada a
BR-226. Ali foi cobrada pela liderança, e aqui destaco o
ex-prefeito César Sindô, que pede que no asfaltamen-
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to seja contemplada uma alça sobre o povoado Buriti
Só. E ainda o Município de Novo Santo Antônio, onde
também foram apresentados projetos para a construção de barragens, para equipamentos da unidade de
saúde que ficou pronta e o Prefeito Edgar Bona, que
acaba de tomar posse, também pediu apoio para várias ações, dentre elas a ponte sobre o Rio Canudos,
que considero da maior importância para o Município.
Essas visitas, portanto, têm sido de grande destaque, não só pela participação de lideranças dos mais
diferentes Partidos. Fico feliz, porque em cada Município,
Sr. Presidente, independentemente das disputas locais,
tivemos a presença de lideranças de todos os Partidos.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Finalmente, quero aqui Sr. Presidente, na verdade, dar
como lido pronunciamento em que trato sobre o aniversário de 53 anos de Brasília e transcrevo aqui com
base em um pronunciamento feito pelo nosso Governador Agnelo. Reconheço daqui todo o esforço de sua
equipe para fazer um projeto ousado.
Entendo que o Distrito Federal teve poucos momentos em toda a sua história com tantos investimentos,
e não só o estádio Mané Garrincha, do qual acompanhamos a construção, mas nos 53 anos eu diria que
quem ganha é o povo do Distrito Federal.
É uma cidade que representa a síntese de muitos
brasileiros e brasileiras, moram muitos piauienses aqui no
Distrito Federal. Hoje é um território cheio de oportunidades.
E vejo aqui esse esforço do nosso Governador,
que conhece bem os seus problemas e desafios, e trabalha no sentido de garantir qualidade de vida, mais
planejamento urbano; mais segurança; uma melhor
educação para as crianças e jovens; maiores cuidados com o meio ambiente, uma saúde pública digna
e atenciosa aos seus doentes.
Então, nesse aniversário da cidade, e eu ressalto
aqui esse pronunciamento, que eu espero que possa
ser contemplado na íntegra, Sr. Presidente, registrando
que, verdadeiramente, há o que comemorar, e grandes
desafios que, com certeza, esperamos ver vencidos
aqui na Capital. No aniversário da cidade, precisamos
realizar uma profunda reflexão sobre os problemas e
os desafios de Brasília, nos diz o Governador Agnelo.
E todo o Brasil, diz ele, sabe...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – …
que a cidade atravessou uma grave crise institucional
e política, por isso que ainda maior é o seu desafio.
Então, dou como lido aqui este pronunciamento
e, com certeza, parabenizo o povo do Distrito Federal,
que nos recebe com todo o carinho.
Muito obrigado.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
Discurso Aniversário 53 anos de Brasília
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
Brasília acaba de completar 53 anos de idade.
Há cinco décadas esta cidade é a síntese dos
esforços de milhares de brasileiros e de brasileiras.
Um território cheio de oportunidades!
Brasília é a cidade de quem estuda; de quem trabalha; de quem produz; de quem acredita no esforço pessoal, mas também de quem não abre mão de ‘viver em
sociedade e acreditar na solidariedade entre as pessoas...
Brasília cresce! Fica maior a cada dia.
Os seus problemas e os seus desafios são os
mesmos de qualquer outra grande metrópole do Brasil:
Brasília quer mais qualidade de vida; mais planejamento urbano; mais segurança; uma melhor educação para as crianças e para os seus jovens; maiores
cuidados com o meio ambiente; uma saúde pública
digna e atenciosa aos seus doentes.
No aniversário da cidade precisamos realizar
uma profunda reflexão sobre os problemas e os desafios de Brasília.
Todo o Brasil sabe que a cidade atravessou uma
grave crise institucional e política.
A Brasília que foi entregue ao governador Agnelo
Queiroz, do PT, estava afundada em dívidas; inadimplente
com o Governo Federal, mal cuidada e muito maltratada!
Nos últimos dois -anos o governador Agnelo trabalhou duro para virar a página dessa triste história
que marcou recentemente o Distrito Federal.
Todos assistiram aos ataques covardes e infundados contra a pessoa do governador.
Assistiram a sua coragem de abrir sigilo bancário;
de enfrentar esquemas fraudulentos que pretendiam
ingressar na administração pública do DF; de auditar
contratos suspeitos; de exigir na justiça a devolução
dos recursos desviados por corruptos do passado e
instaurar a decência na gestão do bem público.
Brasília tem muito a comemorar nesses 53 anos
de idade.
Comemorar a sintonia do governador Agnelo com
a presidenta Dilma.
Brasília e o Brasil hoje estão de mãos dadas!
Na área da saúde, a maior prioridade da gestão,
as ações conjuntas empreendidas pelo Ministério e
pela Secretaria de Saúde do DF estão presentes em
diversas áreas:
No Caminhão da Mulher – 3 unidades móveis
que atendem mulheres pobres com exames básicos
da saúde feminina (mamografias/ papanicolau e ultras-
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sonografias). Mais de 30 mil mulheres já receberam
esses serviços;
A saúde avança também na ampliação da rede
de atendimento. 4 UPAS já foram construídas e estão
funcionamento;
O Mutirão das cirurgias; que já proporcionou há mais
de 4 mil pessoas a resolução da sua enfermidade; zerando inclusive a fila para o caso das cirurgias de catarata;
O Brasil Sorridente; programa federal de assistência à saúde bucal é uma realidade no DF, como também é a modernização e o fortalecimento da atuação
das equipes do SAMU.
O governador reformou e também reconstruiu
pronto socorro de vários hospitais públicos e outros 28
centros de saúde foram modernizados e revitalizados.
Inaugurou uma nova farmácia de distribuição de
remédios de alto custo na cidade de Ceilândia.
Contratou, por concurso público, mais de 10 mil
profissionais entre médicos, enfermeiros, assistentes
e auxiliares de saúde.
Brasília é recordista no número de transplantes
de coração e de córnea. O número UTVs foi ampliado
em mais de 200 novos leitos. Um rede de Clinicas da
Família – com 42 unidades – está sendo entregue à
população. A cobertura do Programa Saúde da Família,
que era de apenas 12% no DF; com Agnelo passou
para mais de 30% em dois anos.
Mais de mil pacientes foram retirados dos hospitais para receberem tratamento nos seus domicílios,
com a humanização dos cuidados pela família e o treinamento e o acompanhamento profissional. Ou seja,
mil leitos foram disponibilizados por conta do ‘atendimento em casa dos pacientes crónicos.
Todas essas realizações na área de saúde são
inquestionáveis.
Não há governo antes de Agnelo que investiu
mais nesta área; que tenha contratado mais; que tenha
atendido tanto quanto o atual governo do DF.
Só hão consegue ver e reconhecer essas conquistas aqueles atacados pela cegueira eleitoral ou
pela dor de cotovelo político.
Na área da mobilidade urbana, a dobradinha do
governador Agnelo com a presidenta Diima também
está dando resultados.
O PAG Mobilidade trouxe para o DF uma vasta carteira de empreendimentos na área do transporte público:
Destaco a construção do Expresso DF – Eixo
Sul (Trecho Gama/Santa Maria até o Plano Piloto); a
expansão do metro em mais duas estações na Ceilândia e em Samambaia; a expansão até o começo
da Asa Norte; a retomada do VLT; o BRT Eixo Oeste
– Taguatinga/Ceiiândia e o túnel rodoviário’ ao final da
EPTG – centro de Taguatinga.
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Seiscentos quilómetros de ciclovias estão sendo
construídas em diversas cidades do DF.
Portanto, essa sintonia tirou Brasília da inadimplência; das dívidas; e da vergonha.
O governo Agnelo também se dedica ao cuidado
com as pessoas.
Cuidar das crianças; dos jovens; daqueles que
precisam de mais saúde; das pessoas com deficiência;
das mulheres e dos idosos.
No governo Agnelo, gente tem mais valor do que
qualquer outra coisa!
Foi por isso que houve a parceria com a sociedade civil e hoje funciona o Hospital da Criança José
de Alencar, atendendo mais de 5 mil crianças por mês.
Estão sendo construídas 65 creches públicas.
Estarão disponíveis mais de 20 mil vagas para a educação infantil.
Foi implantado o cartão para a compra de material escolar pelas famílias mais pobres. O ensino
integral – com 10 horas aulas e 5 refeições por dia –
já beneficiam milhares de estudantes e dezenas de
escolas públicas.;
Foi construído o CentroPop, que acolhe, ampara
e respeita o morador de rua do Distrito Federal.
Nas escolas públicas da área rural do DF as
crianças agora recebem além da merenda escolar um
café da manhã.
Os agricultores familiares vendem a sua produção
para o governo local, através do programa de apoio a
Agricultura Família, o PAPA-DF.
O GDF constrói 4 novas unidades de internação
e recuperação dos adolescentes em conflito com a lei!
O CAJE, vergonha de Brasília e do Brasil, será
demolido e no seu lugar surgirá um novo modelo de
atendimento aos adolescentes.
Vinte mil famílias pobres foram incluídas no Programa Bolsa Família.
A alegria de saber ler e escrever já é realidade
para mais de 6 mil jovens e adultos, por ação do DF
Alfabetizado.
O Programa QualifiCopa proporcionou aos jovens mais qualificação profissional e oportunidades
de trabalho.
Graças ao governador Agnelo o usuário dos serviços de transporte será finalmente respeitado.
Ônibus velhos; inseguros e sujos em breve serão
outra página virada na história do DF.
Com muita persistência; vencendo mais de 130
ações judiciais e administrativas, o governador concluiu
a licitação para a troca de todas as operadoras dos
serviços de ônibus e a renovação da na capitai federal.
Algo que não era feito desde a fundação de Brasília, ou seja, há mais de 50 anos.
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Nenhum governador teve a coragem de enfrentar os barões do transporte público coletivo do DF.
Agneio teve.
Não só realizou a licitação como interveio e assumiu o controle operacional de um poderoso grupo
de empresa de ônibus.
Brasília finalmente terá um serviço de transporte
com qualidade e com dignidade.
O Programa Acelera DF, com mais de 189 obras
civis; injeta na economia local R$ 1,9 bilhão em investimentos na recuperação do asfalto das ruas e avenidas; na ampliação e construção de rodovias;na oferta
de esgotamento sanitário.
Brasília convive hoje com a menor taxa de desemprego da história, segundo dados do Dieese.
Foram gerados nos últimos 2 anos 100 mil novos
postos de trabalho.
Foram criados no DF vários canais institucionais
para ouvir e interagir com a sociedade organizada.
O Conselho de Desenvolvimento Económico e
Social reúne 80 personalidades públicas da capital
federal discute os principais problemas e indica as
melhores soluções para superá-los.
O Orçamento Participativo é hoje o espaço onde
a população encontra no governo a garantia de que
as suas prioridades serão atendidas e respeitadas.
Há uma mesa permanente de negociação com as
diversas entidades representativas dos trabalhadores.
O GDF acaba de ceíebrar um acordo histórico
com ‘ os professores e as professoras da rede pública.
Um acordo que vai impedir que se tenha greve
na rede pública de ensino nos anos de 2013 e de2014.
Um acordo que proporcionou aos professores do
DF o atendimento de reivindicações históricas e um
reajuste de até 32% nas remunerações.
No governo Agnelo não houve e não há violência desmedida ou brutal contra nenhum grupo social
ou manifestante.
Houve tolerância nos momentos mais tensos, mas
também houve rigor e firmeza no cumprimento da lei.
A Secretaria de Transparência e Controle do DF,
pioneira na administração pública, é um modelo na
postura de radicalizar o acesso da população às informações sobre as despesas e os recursos do governo.
O portal da transparência é um dos mais avançados da federação.
A lei de acesso à informação vigora e o cidadão
tem assegurado o direito de saber sobre todos os atos
do governo.
A postura vigilante do governador quanto à probidade administrativa selou uma grande marca na sua
gestão: não há denúncia que não seja apurada; e tam-
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bém não há nenhum responsável devidamente apontado em processo legal que não seja punido!
Grandes responsabilidades estarão nas mãos do
governador para os próximos dois anos.
A cidade será a anfitriã da abertura da Copa das
Confederações, já no próximo dia 15 de junho.
Receberá sete grandes jogos durante a Copa do
Mundo de 2014.
Milhares de torcedores brasileiros; milhares de
torcedores de diferentes países terão a oportunidade
de serem acolhidos com carinho e respeito pelos moradores da capital federal.
Brasília se preparou bem para Copa das Confederações e para a Copa do Mundo.
A Presidenta Dilma realizou a concessão para a
iniciativa privada do Aeroporto Internacional Juscèlino Kubistchek.
Com isso, a capital vai receber R$700 milhões
para a ampliação e modernização do seu aeroporto.
Temos aí o Estádio Nacional Mane Garrinc ha.
Brasília é a capital do Brasil. Capital de todos
nós brasileiros.
O estádio terá 71 mil assentos. 226 sanitários. 12
vestiários. 22 elevadores. 60 escadas. 50 rampas. 40
bares. E 14 lanchonetes.
O Estádio Nacional de Brasília Mane Garrincha
é mais do que um estádio. Nele haverá até jogo de
futebol, mas não servirá apenas ao futebol como proclamam alguns incautos.
Temos em Brasília na verdade uma Ecoarena.
Nessa mega arena ocorrerão diversas e múltiplas
atividades sociais, culturais, artísticas, religiosas e turísticas. Grandes eventos nacionais e internacionais
agora terão um espaço apropriado e bem localizado.
Portanto, quero concluir parabenizando Brasília
pelos 53 anos de fundação.
Parabenizar o governador Agnelo pelo trabalho
desenvolvido e pela agenda construída para o futuro
da capital do Brasil.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Tudo bem, Senador Wellington Dias, eu estava
dando o mesmo tempo que eu dei para o Senador
Alvaro Dias. Por isso, V. Exª ainda tinha mais dois minutos, mas, gentilmente, cedeu espaço para a nossa
Senadora Ana Amélia, que está aguardando e permitiu que outros três Senadores falassem antes que ela.
Então, convidamos à tribuna, nesse momento,
Senadora Ana Amélia, pelo tempo de 20 minutos, com
a tolerância da Presidência, se assim for necessário.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Senador Paulo Paim, meu colega da Bancada do Rio
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Grande, Srs. Senadores, nossos telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, não é próprio
de falar das homenagens que a gente recebe, mas,
como eu recebi duas, Senador...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Já cumprimento a V. Exª, porque eu já falei também,
e eu acho que não há nada de mais poder ouvir V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... eu
queria explicar por que eu vou falar, porque eu queria
compartilhar esta honraria que eu recebi do Ministério
do Exército, da Ordem do Mérito Militar, na sexta-feira,
Dia do Exército Brasileiro, com os meus eleitores. Uma
comenda dessa natureza, Senador, tem a ver com o
exercício do nosso mandato e ela só existe em função
do nosso trabalho. O reconhecimento é uma espécie de
pagamento que recebemos pela dedicação que temos
aqui. Então, eu fiquei muito honrada e quero compartilhar, não só a comenda da Ordem do Mérito Militar, que
eu recebi na sexta-feira, mas também a Medalha da Inconfidência, a Grande Medalha da Inconfidência, que eu
recebi em Ouro Preto, neste domingo, numa cerimônia
muito importante pelo simbolismo que aquela cidade
de Ouro Preto tem, no centro da praça, Senador Pedro
Taques, próximo àquele enorme obelisco, encimado
por Tiradentes, na frente do Museu da Inconfidência.
A minha alegria foi muito grande e também a
compartilho com os meus eleitores por ter recebido a
Medalha da Inconfidência, reconhecida nacionalmente.
Agradeço ao Governo de Minas Gerais, na pessoa do seu Governador Antonio Anastasia, e do Vice-Governador, Alberto Pinto Coelho, que é o Presidente
do meu Partido naquele Estado, especialmente porque
estava sendo homenageado com o Grande Colar da
Medalha da Inconfidência o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, que fez
um discurso exaltando os ideais libertários e usou uma
frase que, para mim, foi a mais bonita pronunciada, que
foi: “Liberdade é uma expressão ou uma palavra que
poucos explicam, mas todos entendem.”
Então, é exatamente esse o espírito da Inconfidência Mineira, da liberdade que os mineiros expressam na sua própria bandeira, manifestam pela contribuição que deram ao escrever a história do Brasil com
o olhar, o esforço e até o sacrifício da morte em favor
e em defesa da liberdade.
Eu queria agradecer muito o recebimento dessas
duas medalhas também ao nosso colega, Senador
Aécio Neves, e compartilhar a honraria. Agradeço essas duas distinções que compartilho com os eleitores.
Mas eu gostaria também de sublinhar, Senador Paulo
Paim, em relação ao Exército. Eu tenho grande respeito
pelas instituições militares, pelo que elas representam
para o País. E eu gostaria de referir aqui os projetos estra-
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tégicos que são indutores da transformação, eu diria não
do Exército, mas da transformação tecnológica do Brasil.
Quando se pensa em Exército, em armamento,
logo se pensa em guerra ou em defesa. Mais do que
isso, a área militar é, na produção desses equipamentos
de defesa, um grande indutor de acesso à tecnologia,
de inovação tecnológica.
Então, os projetos Astros 2020, Sisfron ou Recop
– Projeto de Recuperação da Capacidade Operacional,
Defesa Cibernética, Senador Paim, Proteger e Guarani, além de Defesa Antiaérea representam na composição de projetos estratégicos aquilo que o Ministério
do Exército, o Comando Militar também do Exército,
tem como prioridades. Nós, aqui – eu, pelo menos –,
na Comissão de Relações Exteriores, com muita honra, farei um grande esforço para lutar em favor desses
grandes projetos, porque não são para a área militar,
mas para todo o desenvolvimento tecnológico brasileiro na hora em que, no século XXI, está-se falando
em TI, tecnologia da informação, em 4.0, no setor industrial, que é a conversa que os computadores fazem
entre si que a área da cibernética, a área da indústria
de defesa representará como acesso à tecnologia.
Então, eu queria agradecer muito essas distinções e
compartilhá-las com os eleitores.
Mas eu queria tratar de um assunto, Senador
Paim, que aflige milhares de famílias do nosso Rio
Grande do Sul, certamente, de outros Estados brasileiros, que é relacionado ao consumo abusivo de drogas
e entorpecentes, uma ameaça à saúde dos usuários e
um problema social com impactos preocupantes, não
apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo.
Só quem tem um conhecido, um amigo ou alguém da
família dependente de algum tipo de droga, sabe o
drama que é lidar com essa situação.
Recentemente, aliás, ouvimos do ex-jogador Casagrande, agora, comentarista de televisão, a libertação que teve das drogas, mas graças à ação de um
filho dele que, involuntariamente, o internou numa
clínica. E ele reconheceu, depois de desintoxicado, já
descobrindo a recuperação da autoestima e o retorno à vida e à atividade que faz, descobrindo que, não
fosse aquele gesto do filho de interná-lo compulsória
ou involuntariamente, ele talvez não estivesse conversando, falando e voltando ao trabalho.
Então, penso que o exemplo do Casagrande, que
teve a coragem de expressar num livro sobre os seus
demônios, pode contribui decisivamente para aquilo
que estamos trabalhando aqui.
O filme “O Acordo”, que está em cartaz nos cinemas, conta a história também real de um pai de
família, interpretado por Dwayne Johnson, que vê o
mundo desabar quando o filho do primeiro casamento
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é preso por porte de drogas. Mesmo sendo vítima de
uma emboscada, o filho é condenado a 10 anos de
prisão. Inconformado, o pai coloca a própria vida em
risco, infiltra-se em um complicado esquema ilegal de
tráfico de drogas, para ajudar as autoridades policiais
a fim de atenuar, deste modo, a pena do filho preso.
Se um pai é capaz de fazer isso por um filho,
imaginem as mães e outros familiares que convivem
com filhos, muitos deles implorando pela internação
compulsória ou por uma solução que diminua o sofrimento provocado pela dependência química?
A família também adoece com o usuário e cria-se uma situação de desespero e descontrole, como
mostram as estatísticas oficiais.
Só no Rio Grande do Sul, o número de usuários
de crack, uma das drogas mais devastadoras da atualidade, aumentou, nos últimos 10 anos, de 0,2% para
0,8% da população do meu Estado, segundo dados do
Ministério da Saúde. Significa que dos 10,6 milhões
de habitantes gaúchos, 85,5 mil, lamentavelmente, já
são hoje dependentes de crack.
As estatísticas do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, órgão vinculado à Secretaria
Nacional Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça – que será coordenada pelo Defensor Público de
São Paulo Vitore André Maximiano, nova nomeação
publicada hoje no Diário Oficiai da União – mostram
que o consumo de drogas, independentemente do tipo,
ocorre em 22,8% da população.
O crack já é utilizado por 0,7% dos brasileiros. A
cocaína, consumida por 3,2% da população, está entre
as drogas mais usadas no País, de acordo com levantamento domiciliar feito com base em informações de quase 8 mil entrevistados com idade entre 12 e 64 anos, de
108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes.
São estatísticas que, certamente, quando atualizadas, mostrarão uma realidade ainda mais preocupante!
Não podemos fechar os olhos para esses fatos. Esta
Casa tem a obrigação de debater o assunto e propor
medidas que, em conjunto com outras iniciativas já
existentes no Poder Público e no setor privado, viabilizem a melhora da qualidade de vida da população,
com mais segurança, mas, sobretudo, com mais saúde.
Na última sexta-feira, a Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo debateu essa questão, especialmente sobre a internação compulsória de dependentes
químicos, tratada no PLS nº 111, de 2010, substitutivo
de minha autoria apresentado ao projeto do ex-Senador
Demóstenes Torres. Essa proposta foi aprovada neste
mês pela Comissão de Assuntos Sociais desta Casa,
presidida pelo competente e aplicado Senador Waldemir Moka, do PMDB do Mato Grosso do Sul. O projeto
de lei prevê, entre outros pontos, a determinação judi-
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cial de encaminhamento a tratamento ou à internação
compulsória de usuário de drogas.
Queria, sobre este aspecto, Senador João Costa,
chamar atenção para um detalhe.
A área de direitos humanos tem muita preocupação, com fundamentadas razões, em evitar que a
internação compulsória signifique a perda dos direitos
individuais. É uma violência à cidadania.
Na verdade, substitutivo, como a própria palavra
já diz, substitui. O substitutivo que eu fiz, Senador Pedro Taques, altera radicalmente, porque o projeto original do Senador Demóstenes previa inclusive o apenamento do dependente químico, multa e internação,
independentemente de qualquer análise de saúde,
tratando mais como segurança pública e repressão
do que propriamente internação para desintoxicação
e recuperação do dependente químico.
Nesse substitutivo, foram resguardados esses direitos individuais. É claro que um cidadão sob o efeito
de drogas não tem discernimento para saber se está
fazendo bem ou mal, como disse Casagrande naquela
entrevista reveladora: “Eu perdi o senso.” Mas o gesto
de amor que seu filho teve de interná-lo compulsoriamente salvou-o das garras da dependência química,
da cocaína, do crack, da maconha, de todas as drogas.
No caso do substitutivo, Senador Pedro Taques, primeiro, só o juiz pode determinar; segundo, antes de o juiz
se manifestar, um grupo formado por três profissionais de
saúde, incluindo um médico e, se possível, um psiquiatra,
deve dizer se o dependente precisa ser internado. Só então, depois dessa avaliação médica, o juiz vai determinar,
se ele entender assim, a internação compulsória.
Portanto, retira a multa, retira o aprisionamento. As
pessoas não vão caçar o dependente, porque, para ser
internado, será necessária a palavra dos especialistas
em saúde. Preservam-se, assim, todas as condições
em relação aos direitos individuais.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senadora Ana Amélia, inicialmente, quero cumprimentá-la
pela honraria recebida em Minas Gerais: a Medalha
da Inconfidência. Poucos brasileiros e poucas brasileiras recebem essa homenagem. V. Exª é uma daquelas
pessoas cuja homenagem não vai ficar só pregada na
roupa, mas é recebedora desse preito. Parabenizo o
Governador do Estado de Minas Gerais pela escolha
e também o conselho, a comissão que faz a escolha
por V. Exª ter sido distinta com essa medalha. Quanto
à segunda parte da sua fala, existe um preconceito
em relação a essa internação. Dizem que ofende os
direitos fundamentais do cidadão. Eu pergunto a V. Exª,
neste debate que nós estamos a fazer: qual a diferen-
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ça de um indivíduo para este copo? Este copo é uma
coisa. Este copo não tem dignidade. Este copo não é
um fim em si mesmo; é um meio para atingir um fim.
O indivíduo tem dignidade. E uma das características
da dignidade, uma das expressões da dignidade é a
liberdade: a possibilidade de escolher o seu destino;
a possibilidade de ter a opção de fazer escolhas, de
eleger caminhos. Eu pergunto: aquele cidadão que está
drogado pode fazer escolhas? Ele está “coisificado”; ele
está se transformando em uma coisa. Nós precisamos
“descoisificar” esse cidadão. Eu sou favorável a este tipo
de internação. O Ministério Público do Estado de São
Paulo realiza um trabalho semelhante na Cracolândia.
Eu sou favorável a isso. Ninguém quer desrespeitar direitos fundamentais daquele cidadão. O que se busca
é retirar-lhe a característica de coisa, porque ele não
pode escolher o seu destino; ele não tem mais a autodeterminação, que nos faz diferentes deste copo. Por
isso, eu sou favorável e quero manifestar o apoio a esse
substitutivo de V. Exª. “Ah, sim, nós estamos violando
direitos fundamentais do cidadão.” A Constituição garante o direito à existência, mas essa existência não
é qualquer existência. Deve ser uma existência digna
no seu sentido moral, no seu sentido material. E uma
existência digna no sentido moral significa direito de
ter direitos. E aquele cidadão viciado se encontra na
mais baixa situação de degradação humana está se
transformando em uma coisa, e precisamos ajudá-lo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É exatamente esse o sentido da alteração feita nesse substitutivo, Senador Pedro Taques.
Eu penso que os exemplos estão aí para nos
revelar a oportunidade de encararmos esta questão
dessa forma, com racionalidade, mantendo as condições pragmáticas do atendimento de resolver essa
questão. Caso contrário, poderemos entrar num beco
sem saída nessa matéria que está, digamos, dizimando
muitas famílias, destruindo muitas famílias por conta
de um membro da família ser dependente de crack.
O assunto foi muito discutido na Comissão de
Assuntos Sociais, e o projeto, aprovado por maioria,
com o voto contrário do Senador Humberto Costa, que
tem se dedicado a essa questão, e do Senador Eduardo Suplicy, foi encaminhado à Comissão de Direitos
Humanos, onde terá caráter terminativo. Eu só espero
que esse projeto não seja, na Comissão de Direitos
Humanos, mutilado, porque, como eu expliquei – V. Exª
é advogado, homem das leis, e sabe disso –, claramente ele não retira nenhum direito individual do cidadão,
que, enquanto está sob o efeito da droga, não tem discernimento sobre si mesmo. Depois de observadas as
regras de atendimento e após a análise médica, um
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juiz precisa dar a palavra. Não se pode simplesmente
jogar o cidadão dentro de uma clínica.
É preciso também ter uma visão clara da necessidade de darmos apoio às chamadas, hoje, equivocadamente – eu penso –, comunidades terapêuticas.
Estou trabalhando intensamente na criação de um
marco regulatório sobre essas instituições, que deveriam ter outro nome: casas de acolhimento, casas de
ressocialização, casas para recuperar a autoestima,
como quiserem. A palavra terapêutica dá ideia de uma
clínica com a necessidade de médicos. A comunidade
hoje reúne as pessoas que sofrem da dependência,
que sofrem da doença chamada dependência química, exatamente para, no conjunto, seja com orientação
religiosa, seja com orientação filosófica, buscarem a
recuperação da sua autoestima e se libertarem das
drogas, porque a dependência é, como dizem os especialistas, uma doença.
Então, essas entidades, as chamadas hoje comunidades terapêuticas estão fazendo um papel extremamente importante. O Senador Wellington Dias aqui
tem trabalhado muito. Ele conhece, no Estado dele, no
Piauí, assim como eu conheço no Rio Grande do Sul
o que tem sido feito. Nós ouvimos depoimentos aqui
de muitas comunidades que deixo de citar, para não
cometer injustiça, e de outras tantas que, espalhadas
pelo Brasil, estão fazendo um trabalho social de grande
relevância, salvando muitos e muitos jovens da dependência química, da dependência das drogas e recuperando esse cidadão ou essa cidadã para o convívio
familiar, para o trabalho, enfim, para a própria vida.
É uma questão importante essa, que merece a
atenção desta Casa. Temos debatido o assunto com
o Governo Federal e com especialistas nessa matéria. A meu ver, existe uma visão conflitante sobre o
problema dentro do Governo. O Ministério da Justiça
trata o tema como um assunto de segurança pública
e, por isso, tende à repressão, enquanto o Ministério
da Saúde tem uma percepção clara...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...de que
a dependência química é uma doença e, como tal, deve
ser tratada. Foi isto que nós buscamos: adaptar o projeto
nesse Substitutivo do PLS nº 111, referido há pouco.
É preciso esclarecer que o dependente químico é
um doente, e não um criminoso. É claro que ele pode ser
um criminoso na hora em que mata ou assalta para ter
dinheiro para comprar droga; mas, antes de ser um dependente químico, ele é um doente. Ele não precisa de
cadeia, mas de um tratamento adequado, supervisionado.
A visão do substitutivo é muito mais humanista e
focada na saúde pública. Precisamos desse equilíbrio.
A sociedade quer uma resposta, e o Poder Público pre-
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cisa se posicionar sobre este problema tão presente
na nossa sociedade.
Como médico, o Senador Waldemir Moka também demonstrou preocupação com o tema. Segundo
ele, existem muitos usuários de drogas que nunca se
tornam viciados. Mas há outros, segundo o Senador,
que até matam com o objetivo de adquirir dinheiro para
o consumo de mais drogas, requerendo, neste caso,
a internação compulsória. Por isso, a importância de
uma comissão técnica para avaliar cada situação antes
de determinar a internação do paciente, como prevê o
substitutivo que eu elaborei.
Nos debates feitos nesta Casa, o Senador Sodré
Santoro disse que as chances de os usuários de drogas se tornarem viciados e, posteriormente, traficantes
são muito grandes. Não há dúvida de que o consumo
de drogas aniquila a juventude e
���������������������
aumenta o sofrimento dos usuários, mas, sobretudo, das suas famílias.
As ações que têm sido adotadas em São Paulo,
no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Belo Horizonte e
em outras capitais brasileiras mostram que o debate
sobre a internação compulsória de dependentes químicos se torna cada vez mais urgente e necessário.
Dados recentes divulgados pelo Jornal Estado
de Minas mostram que, após mais de um ano do lançamento de um megaprograma de combate às drogas chamado Crack, é possível vencer, que previa a
aplicação de R$4 bilhões até 2014, apenas – apenas,
Senador João Costa – R$147 milhões foram previstos
no Orçamento do ano passado, e, desse somatório,
apenas R$16,8 milhões, ou seja, 10,8% do total, foram efetivamente aplicados no programa, coordenado
pelo Ministério da Saúde, Educação, Justiça e Secretaria de Direitos Humanos. O cenário fica ainda mais
dramático se considerarmos que, no mesmo período,
o Ministério da Saúde foi obrigado a desembolsar
R$116,8 milhões com mais de 150 mil internações de
dependentes de droga.
A situação preocupa também no caso do Fundo
Nacional Antidrogas (Funad), que financia programas
de vários Ministérios. Dos R$322,5 milhões autorizados
para uso em 2012, apenas 4,6% do valor, ou seja, R$14,8
milhões foram, de fato, destinados à finalidade do fundo.
Lamentavelmente, ações básicas de prevenção
e assistência aos usuários de drogas não têm saído
do papel. Enquanto isso, famílias inteiras sofrem em
busca de internação ou de uma saída possível para
um drama tão difícil e recorrente em nosso País.
O respeitado médico Drauzio Varella acompanha dependentes de crack há mais de 20 anos e tem
dito, repetidas vezes, por que é favorável à internação
compulsória dos usuários de crack que perambulam
pelas ruas feito verdadeiros zumbis.
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a autoridade médica, todas as experiências mundiais com a liberação de espaços públicos
para o uso de drogas foram abandonadas porque houve
aumento da mortalidade. Ninguém conhece, por isso,
o melhor método para tratar a dependência de crack.
Certamente, a internação compulsória não acabará
com o consumo dessa violenta droga, principalmente
se as medidas públicas não vierem acompanhadas da
criação de serviços ambulatoriais que ofereçam suporte
psicológico e social para a reintegração social do usuário.
O consumo de crack é uma epidemia e deve ser
tratada como tal! Se a decisão de internar pessoas com
a sobrevivência ameaçada pelo consumo da droga amadureceu a ponto de ser implantada, vamos nessa direção.
É pouco, mas é o primeiro passo. Liberdade é diferente
de irresponsabilidade ou displicência, desleixo ou ainda
negligência. Não podemos fechar os olhos para esse
grave problema. As famílias que vivem na pele esse drama esperam ações de nossa parte. Essa é uma delas!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. João Costa.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Srª Senadora Ana Amélia, gostaria de parabenizá-la pelas merecidas homenagens que a senhora recebeu: a Ordem do Mérito Militar, na sexta, e a
Medalha da Inconfidência, no domingo. A senhora é
um orgulho para o povo do Rio Grande e um orgulho
também para os brasileiros.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Com relação à droga, essa epidemia que está
tomando conta do Brasil, nós precisamos, Senadora,
tratar os usurários de droga e suas famílias com amor,
mas precisamos ser implacáveis com os traficantes.
Senador Pedro Taques, é muito importante V. Exª
estar aqui. Nós estamos analisando aqui o Projeto de Lei
nº 236, o futuro Código Penal, que está descriminalizando o uso de drogas com relação à droga suficiente para
ser usada por até cinco dias. Normalmente, um usuário
de crack usa cinco pedras por dia; cinco vezes cinco dias
são 25 pedras. Se o traficante se encarregar de pegar dez
usuários – traficantes da periferia, traficantes do morro,
do entorno de Brasília – e se esses dez estiverem com
25 pedras cada um, eles vão destruir qualquer centro de
cidade: destroem Palmas, que é menor; destroem Brasília, que é maior; e destroem São Paulo.
Então nós precisamos ser cada vez mais duros
com os traficantes, mas precisamos saber amar os usuários e suas famílias, que sofrem muito. Penso que nós
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precisamos caminhar na direção de equacionar tudo
isso e melhorar a vida desse grupo que sofre tanto.
Muito obrigado.
Considerando a ausência do Senador Valdir Raupp, concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, eu vou trocar com o Senador Pedro Taques porque, em seguida, vou ficar presidindo, para V. Exª falar.
Então, o Senador Pedro Taques fala agora, eu falo em
seguida, depois eu ficarei para ouvir V. Exª. Naturalmente, vou ouvir também o Senador Romero Jucá, como
ouvi o belo pronunciamento da Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Concedo, então, a palavra ao Senador Pedro
Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, agradeço inicialmente a S. Exª, o Senador Paulo Paim, nobre representante do Rio Grande
do Sul, que me permitiu fazer essa inversão.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
amigos que nos acompanham pela Agência Senado,
amigos das redes sociais, no meu primeiro ano de
mandato, 2011, falei aqui e em dezenas de jornais, sites e rádios sobre a anunciada intenção do Governo de
Mato Grosso de repassar a Organizações Sociais (OS)
o comando das unidades hospitalares do Estado. Sob o
argumento – isso do Governo do Estado em 2011 – de
que a saúde estava “um caos”, o atual Governo – que
apesar de todo esse discurso é, na verdade, a continuidade da gestão anterior – queria livrar-se de suas
responsabilidades, entregando as decisões da saúde
pública nas mãos de entidades privadas. Desde aquele
momento eu critiquei de forma veemente essa proposta.
Como qualquer mato-grossense e brasileiro, Sr.
Presidente, que luta por melhores condições e pelo
fortalecimento da saúde pública, não posso me furtar
de alertar sobre os perigos da privatização de um direito fundamental do cidadão. A Constituição estabelece o direito à vida, o direito à existência, mas não é
qualquer vida, não é qualquer existência. A vida tem de
ser digna, e para que seja digna, cada pessoa precisa
ter as condições de saúde para viver. E isso não vem
acontecendo, ao menos no Estado de Mato Grosso.
De 2011 pra cá, venho apurando inúmeras denúncias de possíveis irregularidades e superfaturamentos nos pagamentos da Secretaria Estadual de Saúde
para cinco Organizações Sociais, que receberam o
poder de hospitais públicos em Mato Grosso. Mais recentemente, o Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso ��������������������������������������������
confirmou que esses indícios realmente existem. No início deste mês, o Tribunal de Contas formou

ABRIL 2013

Terça-feira 23 20579

uma comissão técnica para apurar irregularidades nos
contratos do Estado com essas entidades privadas. A
medida foi necessária para que o Tribunal aprofunde
a investigação a respeito do que essas chamadas Organizações Sociais estão fazendo com os hospitais
públicos do Estado do Mato Grosso.
Mas onde estão as possíveis falhas, Sr. Presidente? Quando o Tribunal de Contas examinou as contas
do Fundo Estadual de Saúde de 2011, no meio de 134
falhas – 134 irregularidades –, muitas delas classificadas
como gravíssimas, descobriu-se também que o Governo do Estado pagou mais de R$10 milhões às Organizações Sociais, sem a devida prestação dos serviços
para os quais elas foram contratadas – mais de R$10
milhões foram pagos sem a devida prestação do serviço!
Ao mesmo tempo, a Secretaria de Saúde atrasa de forma reiterada os repasses devidos por lei aos
Municípios para custear os hospitais e unidades de
pronto-socorro, como foi o caso do Município de Várzea
Grande, Município vizinho, lindeiro à capital de Mato
Grosso. Mais da metade não foi repassada.
A Secretaria de Saúde vem distribuindo os recursos aos Municípios de forma aleatória, sem qualquer
critério, de forma desorganizada, prejudicando, assim,
as finanças do gestor municipal, que é, na prática,
quem tem a missão de manter abertas as portas dos
hospitais e unidades de saúde para receber a pessoa
que precisa desse atendimento.
Os exemplos do descaso são inúmeros. Há mais
ou menos duas semanas, uma criança com apenas dois
dias de vida morreu por falta de vaga na UTI no pronto-socorro de Várzea Grande. A vaga havia sido solicitada no dia do nascimento do bebê, na mesma unidade,
devido a problemas cardíacos, mas todos os seis leitos
da UTI neonatal estavam ocupados. Morreu aquele ser.
Nem quando o cidadão vai à Justiça, Sr. Presidente, para assegurar o direito à saúde, consegue esse
atendimento, que é um direito constitucional. Decisões
recentes proferidas em favor de pacientes do SUS, em
Sinop, no norte do Estado do Mato Grosso, a 503km
de Cuiabá, foram descumpridas pelo Poder estadual e
pelo Poder municipal. Decisões judiciais que não são
cumpridas! Os casos dizem respeito a uma gestante
que necessitava de uma unidade de terapia intensiva
para realizar o parto e a um homem que precisava de
uma cirurgia cardíaca. Isso é muito grave.
Amigos de Mato Grosso, o Governo não entrega
aos prefeitos os recursos do SUS, que devem por lei,
ser aplicados por eles, prefeitos, na manutenção da
saúde pública, mas o Governo, Sr. Presidente, não tem
qualquer dúvida na hora de pagar a essas entidades
privadas valores muito acima dos que paga aos próprios
Municípios e que sequer são aplicados na prestação
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do serviço público que foi contratado, como encontrou o Tribunal de Contas do nosso Estado. Não falta
dinheiro, falta cuidado, falta respeito à lei e ao direito
do cidadão a uma saúde pública que traga dignidade.
Mas o que são essas tais Organizações Sociais,
Sr. Presidente, que hoje tomam conta de seis dos maiores hospitais e centros públicos de saúde do Estado
de Mato Grosso? São entes privados supostamente
sem fins lucrativos que receberam, sem licitação, o
direito de dirigir os hospitais públicos, usando o seu
patrimônio e os seus servidores e sendo pagos pelo
Estado para fazer isso. Uma autêntica privatização da
saúde pública. É a chamada capitalização dos lucros
e socialização dos prejuízos.
Neste caso, não se trata de hospitais privados
que prestam serviços ao SUS e recebem por esses
serviços, como muitas Santas Casas espalhadas pelo
nosso Estado. A Santa Casa de Cuiabá tem mais de
cem anos. Ao contrário, são ONGs, organizações não
governamentais, em geral desconhecidas no nosso
Estado, que ganham o direito de operar os hospitais
públicos, o patrimônio público, e receber por isso. É
claro que todos os controles, todos os cuidados que
uma prefeitura tem que cumprir para prestar o serviço
de saúde não passam nem na porta dessas entidades,
Sr. Presidente. Não passam nem perto.
A pressa de privatizar era grande. Na contratação
desses organismos, o Governo do Estado ignorou o
Conselho Estadual de Saúde, contratou entidades que
não tinham o registro profissional e os documentos
necessários, combinou pagamentos em valores não
justificados, aceitou fazer pagamentos sem qualquer
informação sobre os serviços que foram realmente
prestados. Não se sabe o que ocorreu.
Sr. Presidente, a desculpa para tudo isso era que
o serviço de saúde ia melhorar. É claro que era uma
desculpa esfarrapada. O atendimento de emergência
por esses hospitais privatizados não obedeceu aos
padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Saúde.
O acesso da população ao atendimento médico, aos
leitos, aos exames, não cumpriu os padrões mínimos
de igualdade ao acesso universal, ficando a critério
dos próprios hospitais quem vai e quem não vai ser
atendido. Um absurdo.
Pior ainda: o dinheiro público foi pelo ralo. E o ralo
está podre, o ralo está fedendo. Os bens comprados com
dinheiro público pelas entidades privadas para equipar
os hospitais não foram incorporados ao patrimônio do
Estado. Muito bonito isso! Como se diz em Mato Grosso, faz-me rir, Sr. Presidente. As entidades receberam
muito dinheiro do Estado, sem comprovar que prestaram os serviços que prometeram oferecer ao cidadão.
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O Ministério Público de Contas, que oficia junto ao
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, listou os
números, que são impressionantes: R$5.4 milhões foram
pagos ao Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde,
que administra vários hospitais públicos em todo o Estado;
R$3.2 milhões foram pagos à Associação Congregação
de Santa Catarina, que atua no Hospital de Cáceres, cidade a 220km a oeste de Cuiabá. Mais, Sr. Presidente,
R$3.000.000 repassados para a Sociedade Beneficente
São Camilo, que administra a unidade de Rondonópolis,
a 220km ao sul de Cuiabá. Tudo sem a devida prestação
dos serviços pelos quais elas foram contratadas.
Meus amigos, a saúde pública em Mato Grosso
está sendo desmantelada por essa privatização disfarçada. Eu não sou contra, Sr. Presidente, a prestação
de serviços por empresas privadas. Não sou contra. A
lei que cria o SUS permite e incentiva a participação
de prestadores privados, mas define que será feita em
caráter suplementar: primeiro, pública; depois, filantrópica; depois, privada. Está na lei. Existem duas leis que
regulamentam isso, a Lei nº 8.142 e Lei nº 8.180, em
caráter suplementar, como uma ajuda, um complemento à saúde pública. Por exemplo, um Município que tem
uma boa rede de postos de saúde de emergência pode,
sim, contratar alguns serviços mais especializados, como
cirurgias e exames laboratoriais com hospitais realmente privados. Isso é possível, pagando, evidentemente,
só por aqueles serviços que esses hospitais realmente
prestem. Isso está previsto na lei e é corriqueiro em todo
o País. Está na lei, nós temos que cumprir.
Mas a saúde de Mato Grosso optou pela privatização da malandragem, do chamado jeitinho. Enquanto,
Sr. Presidente, muitas Santas Casas fazem um enorme
esforço para manter as portas abertas, atender a população e só depois de muito tempo recebem pelo que
fizeram – isso se receberem, e valores muitas vezes
irrisórios –, o Governo do Estado de Mato Grosso chama entidades privadas desconhecidas, entrega a elas
o patrimônio público dos hospitais, entrega de forma
antecipada o dinheiro e fica esperando de braços cruzados que tudo seja usado da melhor forma possível,
para atender à população. Um absurdo!
Enquanto as prefeituras recebem, de forma imprevisível, desordenada, os recursos para o atendimento mais importante, que é o do posto de saúde
e o da emergência, e recebem um valor mínimo por
cada paciente que deve atender, essas entidades privadas recebem muito mais, um valor muito maior, por
paciente, e nem se dão ao trabalho de justificar o que
fizeram com o dinheiro. Não se dão ao trabalho. Fazem de conta que o trabalho não é feito por elas. Mas
o dinheiro lhes é entregue.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso não é
privatizar, isso é destruir. É fazer sumir o pouco dinheiro
que o Estado tem pelos ralos da ilegalidade. E aqueles
mesmos ralos, ralos podres da corrupção. Não são denúncias vazias, não é falatório, são constatações formais
de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso, que vem desempenhando um trabalho seriíssimo
e correto no exercício de suas atribuições constitucionais,
que é fiscalizar. Aliás, para isso servem os tribunais de
contas. Quando os tribunais de contas não fiscalizavam,
muitos reclamavam. Agora que os tribunais de contas estão fiscalizando, existem os outros, os amigos do alheio,
que estão reclamando igualmente, Sr. Presidente.
Para minha alegria, concedo um aparte ao Senador Cícero Lucena, digno representante da Paraíba.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Obrigado, Senador Pedro Taques, V. Exª, como sempre,
traz um assunto que é de total interesse do País. Tem
tudo a ver com o dia a dia e com o grande problema
que é hoje a saúde no Brasil, quer seja no atendimento
público, quer seja nas agências complementares de
saúde, quer seja nas empresas privadas, nós estamos
tendo cada dia o sentido e o sentimento do agravamento. Mas, especificamente, no tema que V. Exª traz, há
dois anos, eu usei a tribuna desta Casa para registrar
a minha preocupação, que refletia o sentimento do
povo paraibano quando da privatização ou pirataria
do serviço público, como V. Exª aqui traz também. O
principal hospital público do Estado da Paraíba é o
Hospital do Trauma Humberto Lucena, em João Pessoa. Esse hospital, que vinha sendo gerido diretamente pelo Estado, passou então a ser administrado pela
Cruz Vermelha. Eu fiz audiência pública para mostrar
que não era a Cruz Vermelha, que no subconsciente
do brasileiro, ou até internacionalmente, presta com
grandes louvores serviço de atendimento, por exemplo, em grandes conflitos internacionais e em guerra.
Era uma ONG do Rio Grande do Sul, uma Oscip, uma
OS, que até hoje está administrando o Hospital do
Trauma na cidade de João Pessoa. E para maquiar,
Senador, esse serviço, primeiro, ela mesma compra
a farmácia, medicamentos sem licitação que dizem
que é de parente dos gestores. Ela mesma terceiriza
o serviço de lavanderia, também sob os seus interesses. Ela mesma faz a manutenção dos equipamentos
com terceiros, também todos eles vinculados a essa
instituição. Da mesma forma tem uma conivência do
governo do Estado, porque, para não dizer que eles
pioraram o atendimento ou que reduziram a quantidade de atendimento, o governo do Estado disponibiliza
outros hospitais na cidade para que sejam depósitos
de possíveis pacientes que vão morrer. Então baixou o
índice de mortalidade no hospital, mas porque retiram

ABRIL 2013

Terça-feira 23 20581

de lá e mandam, na hora de morrer, para outro hospital. Utilizam inclusive desse tipo de procedimento. O
ClickPB, mais recentemente, na semana passada, por
exemplo, que é um portal da Paraíba, publicou o caso
de que o irmão de um dos gestores dessa Oscip tinha
feito uma doação de R$300 mil para a campanha do
Governador do Estado da Paraíba. Prova? Mera coincidência. E fez para o partido num dia e o partido, no
outro dia, depositou na conta da campanha, como o
senhor bem disse, com mera coincidência. Quero dizer
que o senhor traz mais uma vez um tema que precisa
ser aprofundado. Não quero com isso, com a mesma
cautela que V. Exª teve, generalizar a possível contratação de outras prestadoras de serviço, porque, por
exemplo, no Estado de São Paulo, tem exemplos com
a USP, com o Instituto do Coração, com a Santa Casa,
podem fazer com os hospitais universitários, com uma
série de entidades que são filantrópicas e que são honestas, humanizadas, responsáveis, coerentes, competentes. Então, aí sim, terão o nosso apoio. Agora, essa
“pilantropia”, essa terceirização, na verdade terceiriza
um recurso público para poucos em sacrifício de muitos com a piora do atendimento público.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Cícero. V. Exª é um conhecedor – porque já foi prefeito – e sabe qual é a dificuldade da saúde.
A saúde no mundo, todos nós sabemos, é altamente
tecnológica. Por ser altamente tecnológica é muito cara,
a saúde curativa. Temos de investir na saúde preventiva.
Temos de investir, sim, na saúde preventiva, através dos
agentes comunitários de saúde, de agentes de combates
às endemias, nos programas de saúde familiar, em saneamento, na defesa do meio ambiente. Na saúde curativa,
como é cara, o Estado não vai poder dispor.
Sou favorável à iniciativa privada, sim, nessa relação.
Agora, as leis estabelecem de forma complementar. A lei
estabelece que a saúde tem de ser pública, aliás, está
na Constituição, depois filantrópica; depois, a iniciativa
privada pode, sim, sem pilantragem e sem coincidências
dessa ordem que V. Exª aqui relatou. Não podemos generalizar. Existem, sim, prestadoras que desenvolvem o
seu papel conforme os princípios estabelecidos no art.
37, da Constituição, com eficiência, com economicidade.
Agora, o que existe de pilantra nessa relação, e muitos!
Nós, Sr. Presidente, Parlamentares do Estado de
Mato Grosso, estamos aqui no Congresso tentando defender nosso Estado para que não perca receitas com
as mudanças de repartição tributária que estão impostas
pelo Governo Federal. Mas não vai adiantar nada garantirmos aqui a receita do Estado, através do aumento
do valor do FPE, através da questão da unificação das
alíquotas do ICMS, através da questão dos royalties do
petróleo, isso não vai adiantar que nós aqui possamos
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fazer essa defesa da receita do Estado se o governo
joga o dinheiro fora com malandragens dessa natureza.
A população mato-grossense precisa entrar conosco
nessa luta. Precisamos retomar os hospitais públicos de
Mato Grosso para a gestão do Estado. Saúde pública se
faz com boa gestão, com seriedade e não com jeitinho.
É lógico que é possível – e defendo isso, a iniciativa privada na saúde – mas de forma complementar, de forma
suplementar, conforme está na legislação. É possível isso.
A saúde deve ser pública. Aliás, não é só isso que vem
sendo privatizado no Estado de Mato Grosso.
Sou favorável à privatização. Mais um escândalo no
Estado de Mato Grosso. A privatização aqui, e vamos a
outro tema, Sr. Presidente, “mudando de trote para galope”, como dizem alguns, a privatização aqui constada também chegou ao setor de formação, ao setor de educação.
Por exemplo, a história dos Municípios mato-grossenses foi completamente distorcida em um livro
usado em um curso de capacitação gratuito oferecido
pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da
Secretaria de Trabalho e Assistência Social, visando a
Copa de 2014, em Cuiabá.
Imaginem o que a Secretaria contratou! Uma
ONG, uma empresa privada para levantar a história de
Mato Grosso e formar, qualificar os cidadãos do nosso
Estado para atendimento aos turistas.
A cidade de Cáceres, por exemplo, de acordo
com o livro, teria sido fundada por “um grupo de excomungados gatos de botas que carregavam bandeiras, índios tabajaras, freiras lésbicas celibatárias e de
fugitivos de um circo de horrores holandês”. Isso está
em um livro, Sr. Presidente!
A apostila era usada por alunos do curso de
qualificação para atendente em hotelaria e turismo.
O objetivo era “instruir” a população – e digo instruir
com todas as aspas possíveis – sobre elementos da
história de Mato Grosso.
Sobre Barão de Melgaço, uma cidade centenária,
o livro diz que se trata de um pântano, com apenas
2,5% de terra firme e
De acordo com as lendas passadas de geração
a geração, a primeira habitação [eu não posso
pronunciar a palavra aqui] naquele ‘c... de mundo’
foi feita por um tal de Lourenço Tomé em meados do século XIX, que cuidava de uma pequena roça produtora de sanguessugas medicinais.
O Município também é chamado, no livro, de
‘atoleiro inóspito’ e de ‘porcaria’.
Reafirmo aqui a posição do Professor Gabriel
Novis Neves, ex-Reitor da Universidade Federal do
Estado de Mato Grosso. Ele disse, nesta semana, em
um de seus artigos:
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O complicado disso é entender porque um
governo que possui uma excelente universidade (Unemat) recorra aos préstimos de uma
empresa privada para a elaboração de um
documento feito para ’instruir’ [a população].
Existe a Unemat, a Universidade Federal de Mato
Grosso. Aliás, criada no governo do ex-Governador e
hoje Senador Jayme Campos. Existe a Unemat, a Universidade Federal de Mato Grosso. Para que contratar
uma empresa privada, que, ao que consta, recebeu
R$13 milhões? Repito: R$13 milhões!
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – E
já encerro, Sr. Presidente.
Mato Grosso possui profissionais de competência
reconhecida nessa área e que poderiam, perfeitamente,
ser convocados para essa tarefa. O governo do Estado
não aprova as nossas instituições. Não concorda com
a Unemat, não concorda com a Universidade Federal
de Mato Grosso, entende que não existam pessoas
preparadas. O Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Mato Grosso, um dos seus membros titulares,
o Professor Paulo Pitalugo, historiador do Estado de
Mato Grosso, reconhecido historiador, que tem um cabedal da história do nosso Estado, também escreveu
um artigo criticando esse tipo de falácia.
Qual o currículo dos empresários que detonaram,
com sua sabedoria e eficiência, o saber das universidades, do Instituto Histórico, dos membros da Academia
Mato-Grossense de Letras e tantos estudiosos do nosso
passado, Sr. Presidente? Não foram chamados para trazer o seu conhecimento. É muito mais fácil a contratação
de uma empresa – R$13 milhões – para fazer cartilhas.
Eu quero crer que a Secretária de Trabalho seja
uma mulher de bem. Eu acredito que ela seja uma mulher de bem, digna e honrada. A Secretária de Trabalho
do nosso Estado, a Primeira-Dama do nosso Estado, a
Dona Roseli Barbosa, a Srª Roseli Barbosa, cujo trabalho na Secretaria de Trabalho do nosso Estado eu quero
reconhecer. Agora, esse tipo de falha não é possível.
E o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não pode quedar-se silente, não pode ficar deitado
em berço esplêndido, esperando a investigação. O Ministério Público tem que investigar, sim, essa pessoa
jurídica que recebeu esses valores, para saber o que
efetivamente está a ocorrer.
Eu agradeço, Sr. Presidente, a extensão do tempo e agradeço a S. Exª o Senador Paulo Paim, pela
oportunidade da permuta.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Sr. Senador Pedro Taques, eu não consigo entender por que os governadores de um Estado ou de
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outros Estados não aprendem com a própria experiência ou com a experiência de outros Estados.
Nós tivemos, em Tocantins, também uma terceirização ou privatização, em 2011. Acabaram com a
saúde, que já estava próxima do fim; agora acabaram
de destruir tudo que poderia recomeçar.
Então, essas experiências, seja em Tocantins, pelo
visto também em Mato Grosso, precisam servir como
lições, precisam ter um caráter pedagógico, porque é
cada vez pior, e o povo pagando cada vez mais caro
por uma saúde cada vez pior.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
que falará pela liderança do PMDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero saudar todos aqueles que nos
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, e quero agradecer ao Senador Paulo
Paim, por ter possibilitado a inversão e eu poder, rapidamente, Sr. Presidente, fazer um registro de dois projetos.
O primeiro projeto, de minha autoria, pretende
enquadrar a inseminação artificial, a fertilização in vitro
e congêneres, como um serviço de industrialização;
portanto, passível de ICMS, retirando esse mesmo
serviço da cobrança do ISS.
Por que isso? Porque o processo de inseminação
e de fertilização, a produção de embriões, tem várias
etapas e, ao fazer a inseminação, havendo ICMS, a
indústria que contrata o trabalho se credita e, portanto,
ajuda no ciclo produtivo. Da forma como está sendo
cobrado hoje, com ISS, alguns Estados também entendem que é um processo industrial e está havendo, em
alguns casos, bitributação: cobrança de ISS – Imposto
Sobre Serviço – e de ICMS – Imposto sobre Circulação
de Bens e Mercadorias.
Então, na verdade, o meu projeto pretende clarificar
essa questão e colocar a inseminação como ICMS, podendo ser deduzido o crédito desse procedimento quando
da cobrança final do produto acabado ou da sua venda.
É o Projeto de Lei do Senado nº 94, complementar, porque trata efetivamente de sistema tributário. Eu
gostaria de registrar que o estou acompanhando nas
comissões permanentes, pedindo pressa, porque sem
dúvida nenhuma é um setor que cresce e que precisa
ser fortalecido no nosso País.
Nós temos o rebanho maior do mundo. Na verdade, somos o maior produtor de carne do mundo, o
maior exportador, e temos de incentivar ainda mais a
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racionalidade, a tecnologia, a qualidade do nosso rebanho. E esse é um caminho para essa questão.
O outro assunto a que eu gostaria de me referir
rapidamente é o projeto de lei da Senadora Vanessa
Grazziotin, o Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2011,
que amplia a representação do conselho da Suframa,
Superintendência da Zona Franca de Manaus, colocando dois representantes do setor acadêmico-científico no conselho da Suframa e um representante da
Associação de Municípios dos Estados, que são Acre,
Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia.
Portanto, é a ampliação do Conselho Deliberativo
da Suframa, trazendo do Município e da sociedade civil
organizada da área científica representantes para discutir.
É importante registrar que o Governo é majoritariamente representado nesse Conselho por Ministérios.
Então, é uma representação enorme a do Governo.
Portanto, esse ingresso de mais três representantes
não altera a posição do Governo, mas amplia o debate,
areja o debate; democraticamente, traz à participação
outros segmentos que precisam falar nesse Conselho,
não só os representantes dos Estados, mas também
os representantes dos Municípios e o representante
das universidades da área científica.
Então, já dei parecer favorável a esse projeto na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e estou
pedindo ao Senador Vital do Rêgo que paute o projeto
para que possamos dar andamento a essas questões.
Agradeço a oportunidade de fazer os dois registros
e peço a transcrição dos dois projetos a que me referi.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 94, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de
julho de 2003, para aplicar a não incidência
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do
Distrito Federal, às atividades de inseminação
artificial, fertilização in vitro e congêneres.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 2° da Lei Complementar
n° 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
“Art. 2º.............................................................
........................................................................
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IV — atividades de inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
............................................................... ”(NR)
Art. 2° Fica excluído da lista de serviços anexa
à Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003,
o subitem 5.04.
Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
O Brasil possui um rebanho bovino de 212,8
milhões de cabeças, com uma produção anual de 32
bilhões de litros de leite (pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2011, do IBGE) e de carne de 9.210 mil
toneladas equivalente-carcaça (USDA, 2012). A atividade pecuária gerou, em 2011, um PIB, ou seja, riqueza para o Brasil, de R$278,8 bilhões (CEPEA, 2012).
Apesar dos números surpreendentes, o rebanho
bovino brasileiro apresenta baixa eficiência produtiva. Um
dos grandes entraves da baixa produtividade é a qualidade genética de nossos animais. Os produtores brasileiros
utilizam muito pouco as biotecnologias da reprodução,
técnicas mundialmente empregadas para promover melhoria genética dos rebanhos. O uso programado de biotecnologias da reprodução visando à eficiente multiplicação de animais de produção e ao rápido ganho genético
do rebanho pode proporcionar aumento significativo da
produtividade e maior retorno econômico à agropecuária.
Entretanto, para que essa realidade se estabeleça,
uma das condições é adequar a tributação da atividade de “produção in vitro de embriões animais”, para
deixar claro que o processo de produção de embriões
constitui industrialização e não prestação de serviço.
A Lei Complementar (LCP) n° 116, de 31 de julho de 2003, que trata do Imposto sobre Prestação de
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência
dos Municípios e do Distrito Federal, no subitem 5.04
de sua lista de serviços anexa, relaciona a inseminação artificial, a fertilização in vitro e congêneres como
fato geradores do tributo.
Ocorre que a produção in vitro compreende, mas
não se resume à inseminação artificial, nem à fecundação in vitro. Mas, a partir do momento que essas atividades passaram a constar da lista anexa à LCP n° 116,
de 2003, os Municípios se viram autorizados a exigir o
ISS sobre essas operações, mesmo que compreendidas
na complexa atividade industrial de atividade de produção in vitro de embriões, compelindo as produtoras a
emitirem nota fiscal de prestação de serviços.
Efetivamente, o processo de produção in vitro
dos embriões bovinos, ovinos e caprinos consiste na
execução de diversas atividades e etapas de produção,
iniciando-se com a aspiração dos ovários das doadoras
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para coleta de ovócitos (óvulos imaturos aspirados com
auxílio de equipamento). Posteriormente, os referidos materiais coletados passam por um processo denominado
de maturação e em seguida são destinados à fertilização.
Para a consecução dessas atividades, são necessários laboratórios equipados com maquinários
apropriados e de alta tecnologia. Na produção in vitro
dos embriões, utiliza-se um grande número de insumos específicos para o desenvolvimento e transformação do material genético, tais como: ovócitos, sêmen,
hormônios, meios de maturação, fertilização e cultivo,
contendo todos os ingredientes necessários à formação do embrião, gases especiais, etc.
Uma vez realizada a fecundação, os óvulos são
levados ao meio de cultivo específico para que se chegue ao estágio de embrião. O meio de cultivo é dotado
de condições (atmosférica, de temperatura e de nutrientes) ideais para o desenvolvimento dos embriões.
A proveniência dos embriões e do sêmen pode
ocorrer de duas maneiras: (i) o cliente solicita que seja
encaminhado veterinário para a sua fazenda e discrimina os animais que deverão ser submetidos à aspiração
e coleta, sendo que o material coletado é levado para
os laboratórios da produtora; e (ii) o cliente solicita o
tipo de embrião que deseja e a produtora adquire o
sêmen e óvulos de terceiros e produz o embrião seguindo as especificações solicitadas.
Cessado o referido processo, os embriões que
se desenvolverem perfeitamente (aqueles que não são
descartados) são levados às “Centrais” – fazendas de
terceiros – que se responsabilizam por promover a transferência dos embriões em fêmeas receptoras (“barrigas
de aluguel”), as quais são, posteriormente, transportadas
para as fazendas dos pecuaristas que encomendaram
os embriões, ou são transferidas nas próprias receptoras dos pecuaristas em suas respectivas propriedades.
Desse modo, observando-se as características
intrínsecas ao processo de produção de embriões
praticado, seja em relação a cada uma das atividades realizadas, seja no que se refere aos insumos
empregados, infere-se que o resultado a ser atingido
com a execução de tal processo não é outro senão
o de modificar ou transformar os materiais genéticos
coletados em embriões desenvolvidos, prontos para
serem utilizados na inseminação. A produção de embriões, portanto, tem nítido caráter industrial, já que o
processo enquadra-se perfeitamente no conceito de
industrialização, mais especificamente na modalidade
de transformação, previsto no inciso I do art. 4° do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI – Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010) e no
parágrafo único do art. 46 do Código Tributário Nacional.
Sobre o tema e em linha com o disposto acima,
note-se que a
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Divisão de Tributação (DISIT) da Superintendência da Receita Federal do Brasil da 10ª Região Fiscal,
na Solução de Consulta nº 246, de 19 de dezembro
de 2007, adotou exatamente o mesmo entendimento,
ou seja, de que a realização de coleta de sêmen, de
processamento e embalagem do produto em ampolas não tem natureza jurídica de prestação de serviço.
No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) celebrou o Convênio ICMS
70, de 1992, com o objetivo de desonerar da tributação
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), as operações realizadas com embrião ou sêmen.
Pelo exposto, fica patente que a produção de
embriões se enquadra no conceito de industrialização
contido na legislação do IPI, não consubstanciado prestação de serviços sujeita ao ISS. Ainda no que se refere
à diferenciação da natureza jurídica do fato gerador do
ISS e do IPI, é clara a lição de José Eduardo Soares
de Melo (IPI – Teoria e Prática, São Paulo, ed. Malheiros, 2009, p. 92) quando explica que a prestação de
serviço demanda esforço humano, pessoal, que pode
(ou não) traduzir-se em um bem corpóreo ou mesmo
implicar a utilização de materiais, sem que desvirtue
sua efetiva natureza: é uma obrigação de fazer. Dessa
forma, o IPI se distingue do ISS fundamentalmente pela
prática de operações jurídicas (de cunho tecnológico),
implicando obrigação de dar um bem (a exemplo do
ICMS), objeto de anterior elaboração.
Contudo, como visto acima, a LCP n° 116, de
2003, em virtude de seu subitem 5.04, dá margem à
tributação da atividade de produção in vitro de embriões bovinos, ovinos e caprinos pelo ISS, o que, representa uma injustiça tributária, ainda gera insegurança
jurídica. Assim, nossa intenção com este projeto de
lei é dirimir por completo o conflito quanto aos tributos
incidentes na comercialização dos embriões, de maneira que incidam na operação apenas o IPI e o ICMS.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
PARECER
N° , DE 2013
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 255, de 2011 – Complementar, da
Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a
Lei Complementar n° 134, de 14 de janeiro
de 2010, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus
– SUFRAMA.
Relator: Senador Romero Jucá
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I – Relatório
O Projeto de Lei sob exame, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, tem por objetivo alterar o art.
2° da Lei Complementar n° 134, de 2010, para incluir,
entre os membros que devem compor a referida instituição, dois representantes do setor acadêmico/científico, e um representante da Associação de Municípios
dos Estados indicados no inciso II do dispositivo, ou
seja, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.
O projeto acrescenta, ainda, § 6º do art. 2º, para
determinar que os representantes do setor acadêmico/
científico e seus respectivos suplentes serão indicados,
um pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia – INPA e
o outro indicado em sistema de rodízio entre as instituições federais de ensino superior instaladas na área
de atuação da Suframa, a cada dois anos.
Na justificação, a autora argumenta que, apesar
da participação do Executivo Federal, estadual e municipal no Conselho da entidade, ainda faltam representantes do setor acadêmico-científico, que contribuiriam
para o aprimoramento técnico das pesquisas no setor,
e, ainda, representantes da Associação de Municípios
envolvidos, muitas vezes esquecidos nas políticas de
desenvolvimento. Estes últimos poderiam contribuir
com as diretrizes, planos, programas e ações a serem
desenvolvidas pela instituição.
II – Análise
O Projeto não fere a Constituição Federal nas
suas cláusulas pétreas, e nem afronta os preceitos
magnos referentes à iniciativa exclusiva do Presidente
da República, estipulados nos arts. 61 e 84.
Embora trate de alteração a dispositivo de Lei que
versa sobre órgão público, não intenta inovar substancialmente as determinações contidas na Lei Complementar n° 134 de 2010, mas quer tão somente dotar
o Conselho de representantes aptos a enriquecer sua
estrutura e aprimorar o cumprimento de sua missão, de
definir diretrizes, planos, programas, projetos e ações a
serem desenvolvidas na área de atuação do Sufrania,
conforme o disposto no art. 1º da Lei.
Dessa forma, não interfere na direção superior da
administração federal, atribuição privativa do Chefe da
Nação de acordo com o inciso II do art. 84 da Constituição Federal, e nem envolve disposições vinculadas
a sua organização e funcionamento, passíveis de alterações por meio de decreto, de acordo com a letra
a do inciso VI do mesmo preceito magno.
Atende, igualmente, aos ditames da técnica legislativa consubstanciados na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 2008, com a redação dada
pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.
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A iniciativa, a nosso ver, é plena de mérito, pois
certamente os representantes do setor acadêmico-científico e o representante dos municípios mencionados contribuirão para o aprimoramento dos debates a
serem realizados pela entidade, com vistas a cumprir
seu objetivo, definido no art. 1º da Lei. Tudo isso nos
leva a opinar pela acolhida da proposição.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, e no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2011.
Sala da Comissão,

O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Obrigado, Senador Romero Jucá. Defiro a
transcrição.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente.
Antes que o nosso colega Paulo Paim chegue à
tribuna, eu queria lembrar que hoje é o Dia da Comunidade Luso-Brasileira. Todos os portugueses e descendentes merecem a nossa lembrança neste 22 de abril.
Eu queria também lembrar apenas a frase do Embaixador de Portugal no Brasil, Francisco Ribeiro Teles:
As relações entre Portugal e Brasil vivem um
excelente momento do ponto de vista político,
econômico, social e cultural, assente num vasto e crescente número de interesses comuns
e numa multiplicidade de iniciativas e ações
conjuntas que se pretende aumentar e melhorar. Existe, obviamente, ainda margem para,
desejavelmente, se intensificar o nosso relacionamento, nomeadamente ao nível econômico,
volume de trocas comerciais, investimentos e
parcerias recíprocas mutuamente vantajosos,
a ligação aos mais diversos níveis e das mais
variadas áreas entre os nossos dois povos, a
dinâmica das respectivas sociedades civis, o
acrescido fluxo de deslocações e movimento de cidadãos portugueses e brasileiros em
Portugal e no Brasil.
Aliás, Porto Alegre, a capital do nosso Estado,
Senador Paim, tem voo direto para Lisboa, uma de-
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terminação e uma boa iniciativa de fazer uma maior
integração com a nossa pátria mãe, como dizíamos,
o nosso Portugal, com quem temos um vínculo histórico indissolúvel. É bom comemorar exatamente o Dia
da Comunidade Luso-Brasileira, e o faço também em
homenagem a todos os descendentes de portugueses
ou com cidadania portuguesa em nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo registro.
Passo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna, neste momento, para falar
de um tema que me marcou muito. Venho falar sobre
alienação parental.
Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, fui procurado por pais e mães que dedicaram
a sua vida para debater essa questão do conflito, no
momento em que os pais se separam, que fica com a
criança. A criança usada indevidamente, como instrumento até de barganha do pai ou da mãe. A separação
é legítima e normal, quando o casal não se entende
mais e quer caminhar de forma diferente. Agora, os
filhos não podem pagar a conta!
Por isso, dia 25 de abril é o Dia Internacional da
Alienação Parental e, como fui relator dessa matéria, a
partir desse grupo de pais e mães que me procuraram
e hoje é lei, venho à tribuna falar desse tema.
Sr. Presidente, o que há de mais importante num
ambiente familiar do que viver em harmonia? Pais e
filhos em congraçamento permanente, em meio a muita alegria, numa convivência salutar que lhe propicie
o crescimento individual e da própria célula familiar?
Pois é! O mundo mudou. O mundo mudou muito
nos últimos anos!
O que deveria ser um núcleo permanente de
convivência, em meio a muito amor, como previsto
nos preceitos religiosos e não religiosos, segundo os
quais o casamento era para durar “até que a morte os
separe”, atualmente está se tornando cada vez mais
raro. Os casais se separam, muitas vezes de forma litigiosa, e as consequências recaem, infelizmente, sobre os filhos, a começar pelos interesses em relação
à guarda paterna.
Por isso, associações de Portugal, da Espanha,
dos Estados Unidos e do Brasil envolvidas na luta por
direito de pais separados se esforçaram por estabelecer uma data para reflexão e outras ações sobre o
tema. Surge, assim, 25 de abril, que passou a ser o
Dia Internacional de Conscientização sobre Alienação Parental.
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Sr. Presidente, senhoras e senhores, a alienação
parental tem como marca, infelizmente, a implantação
de falsas memórias e abuso do poder parental e está
se tornando mais comum a cada dia que passa. Certamente, já temos tomado conhecimento de fatos que
ocorrem nos nossos meios de convivência – no trabalho, entre amigos, na vizinhança, e em outros grupos.
Trata-se da influência ou pressão injustificadas
que uma criança ou adolescente recebe, fazendo com
que passe a ter restrições em relação a um dos genitores. Acaba por gerar o afastamento entre pais e filhos
e o desenvolvimento de sentimentos negativos, como
ódio e indiferença.
A alienação pode ser promovida pelo pai, pela
mãe, pelos avós ou qualquer pessoa que conviva de
maneira próxima e possa influenciar a criança ou o
adolescente.
Isso leva à conclusão de que são necessários pelo
menos três participantes para a ocorrência da alienação parental: o alienador, o alienado e o filho ou filha.
Sr. Presidente, o alienador é a pessoa que pretende que o filho apresente restrições em relação a um
dos genitores; o alienado é aquele dos genitores que
não convive permanentemente com o filho.
O termo alienação parental só se aplica quando
a mãe ou o pai alienado não der motivo, isto é, não
apresenta comportamentos que possam resultar na
construção de uma imagem negativa. Aliás, a alienação é a violação de um direito do genitor e da criança,
que pode trazer sérias consequências emocionais e
psicológicas. Ocorre cada vez com maior frequência
na atualidade, pois os casamentos são muito menos
estáveis e duradouros do que no passado. Isso é fato e
é real. Antigamente, quando as separações não eram
comuns, as crianças e adolescentes acompanhavam
de perto o comportamento dos genitores, estando menos sujeitos às influências que provocam a alienação.
Sr. Presidente, a alienação parental não é um
tema exclusivo do meio jurídico. A
�������������������
própria denominação tem origem na área da Medicina. Foi um médico
psiquiatra americano, Richard Gardner, que propôs,
ainda em 1985, a denominação Alienação Parental,
que no Brasil se tornou conhecida como Síndrome da
Alienação Parental (SAP).
No meio médico, a síndrome se apresenta como
um processo que consiste em programar uma criança,
vejam bem, para que ela odeie ou recuse a presença
de um dos genitores. Instalada a síndrome, a própria
criança dá a sua contribuição na campanha para desmoralizar o genitor alienado, geralmente recusando a
sua companhia, o que acaba por resultar na quebra
dos vínculos paternos. Claro, isso incentivado por um
dos dois. Para inibir a disseminação dessa síndrome,
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visto que a separação de casais, cada vez mais frequente nos dias atuais, constitui um campo fértil para
o seu crescimento, o Congresso Nacional aprovou, em
2010, uma lei específica sobre o tema, a Lei nº 12.318,
de 26 de agosto de 2010, que define, em seu art. 2º:
Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica
da criança ou do adolescente promovida ou
induzida por um dos genitores, pelos avós ou
pelos que tenham a criança ou adolescente
sob a sua autoridade, guarda ou vigilância
para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos com este.
E a própria lei – de que eu tive a alegria de ser
o Relator, a pedido desse grupo de pais e mães –, no
parágrafo único do art. 2º, apresenta algumas ações
que podem ser consideradas fatores de alienação, não
descartando outras que podem ser classificadas como
tal pelo juiz ou mediante perícia:
........................................................................
I – realizar campanha de desqualificação da
conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;
II – dificultar o exercício da autoridade parental;
III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;
V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou
adolescente, inclusive escolares, médicas e
alterações de endereço;
VI – apresentar falsa denúncia contra genitor,
contra familiares deste ou contra avós, para
obstar ou dificultar a convivência deles com a
criança ou adolescente;
VII – mudar o domicílio para local distante, sem
justificativa, visando a dificultar a convivência
da criança ou adolescente com o outro genitor,
com familiares deste ou com avós.
Sr. Presidente, Senador João Costa, tive a satisfação de atuar como relator da proposição que deu
origem à Lei da Alienação Parental, que considero importantíssima para o benefício das nossas crianças e
dos nossos adolescentes. Foi uma iniciativa louvável,
que veio lá da Câmara, do Deputado Regis de Oliveira, autor do Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2010
(PL nº 4.053, de 2008, na origem).
Sua ementa deixava bem claro o propósito da
futura norma e vinha assim redigida: “Dispõe sobre a
alienação parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069,
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de 3 de julho de 1990”. (Interferência promovida por
um dos genitores na formação psicológica da criança,
para que repudie o outro, bem como atos que causem
prejuízos ao estabelecimento ou manutenção do vínculo com este.)
Esse projeto veio ao Senado em 26 de março
de 2010 e foi distribuído para a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) e para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
O relatório, de minha responsabilidade, foi aprovado
na CDH em 9 de junho de 2010, na íntegra. O de responsabilidade do Senador Pedro Simon foi também
aprovado lá na CCJ em 7 de julho de 2010, mantendo
o relatório original. Foi uma tramitação bastante rápida
aqui no Senado, com decisão terminativa.
Esse tema passou a fazer parte do ordenamento
jurídico brasileiro, na forma da Lei nº 12.318, de 26 de
agosto de 2010.
Como afirmei no relatório que apresentei na CDH,
a lei visa o seguinte:
Busca interferir no âmbito privado para proteger crianças e adolescentes de práticas autoritárias e tirânicas que, na tentativa indevida
de enfraquecer laços afetivos, causam sérios
prejuízos psicológicos às crianças, visto que
crianças e adolescentes compõem o segmento
mais vulnerável no caso de conflitos familiares
relacionados ao exercício parental.
Julgo importante trazer à tona, ainda, uma das
conclusões de audiência pública realizada aqui e na
Câmara dos Deputados, que também consta do relatório por mim apresentado na oportunidade da votação na CDH:
A alienação parental, também chamada de
implantação de falsas memórias, é forma de
abuso emocional, que pode causar à criança ou
ao adolescente sérios distúrbios psicológicos.
Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade, este
pronunciamento para cumprimentar a escritora Glória
Perez e o Diretor-geral da novela Salve Jorge, Marcos
Schechtman, por estarem abordando este tema tão
importante em horário nobre da Rede Globo.
É muito positivo que essas questões sejam pontuadas, assim como já havia ocorrido em relação a outros
temas. O��������������������������������������������
Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, a questão dos autistas são temas que as
redes de TV estão tratando com muita competência.
Por isso, Sr. Presidente, eu aqui reflito, neste momento. Ao mesmo tempo em faço a reflexão, dou meus
cumprimentos por essa novela estar tratando o tema.
Eu tenho assistido com muita atenção à forma como
aquele casal trata o filho, que é quem está pagando
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a conta; e por isso o casal será enquadrado, claro, na
Lei Parental, porque lá é um fato criado pela escritora,
mas que, na vida, é um fato real que acontece com
centenas e centenas de casais.
E assim, tenho certeza, outros temas relacionados a esse campo dos direitos humanos nós haveremos de ver e ouvir no nosso sistema de comunicação,
enfim, na mídia.
Quero cumprimentar também o jornal Zero Hora,
do Rio Grande do Sul, e a sucursal em Caxias do Sul,
o jornal Pioneiro, que publicaram excelente matéria relativa à alienação parental, como um alerta a todos e
a todas. Tema sobre o qual eu – e repito de novo – e o
Senador Pedro Simon fomos Relatores, aqui no Senado.
Espero, sinceramente, Sr. Presidente, que o 25
de abril... E falo hoje a pedido das associações que
me solicitaram que relatasse o tema, porque hoje ele
estaria assistindo, mas vai ser no dia 25, daqui a três
dias – que esse 25 de abril, Dia Internacional de Conscientização sobre Alienação Parental, sirva para muita
reflexão e para que as pessoas tomem conhecimento
dos males causados pelo comportamento excludente
de alguns genitores e parentes, que tentam incutir nas
crianças e adolescentes restrições contra o genitor que
não detém a guarda paterna ou materna.
O afastamento das crianças ou as restrições desenvolvidas em relação à convivência a que têm direito
os genitores certamente não deixa de causar danos
emocionais e psicológicos aos filhos, muitas vezes de
difícil solução, porque eles ficam entre o pai e a mãe,
entre a mãe e o pai.
A Lei 12.313, de 2010, constituiu, sem dúvida,
um grande avanço na adequação das regras de convivência para a sociedade atual.
Meus cumprimentos aos pais e às mães, porque foram eles que construíram esse projeto, levaram
para a Câmara, depois vieram em massa ao Senado
e aqui, depois de audiências públicas, muita conversa
e muitas reuniões, aprovamos o projeto e a Presidenta sancionou.
Os filhos não têm culpa de os pais se verem incapazes de conviver por mais tempo juntos, ou nos
casos em que sequer chegaram a uma convivência
mais estreita. Eles merecem usufruir do amor e da
proximidade dos genitores, um amor que a própria
natureza se encarrega de tornar presente reciprocamente em filhos e pais.
Todos os esforços para evitar a alienação parental são bem-vindos, em benefício de uma convivência
mais saudável entre as pessoas, para que tenhamos
um Brasil cada vez melhor, um mundo cada vez melhor,
porque essas crianças de hoje, os jovens de hoje, como

1144

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

eu dizia, quando aqui relatamos o Estatuto da Juventude, serão aqueles que vão dirigir o País do amanhã.
Os jovens de hoje serão os grandes empresários
do amanhã. Os jovens de hoje serã os grandes Senadores de amanhã, as grandes Senadoras. Os jovens
de hoje serão os Governadores, Deputados, Prefeitos.
Serão os que vão presidir o País do amanhã. Essa é
a lei da vida, é irreversivel. E, por isso, tínhamos que,
neste momento, fortalecer esse debate tão positivo da
alienação parental.
E fiz questão de fazê-lo no dia de hoje, porque
sei que esta fala que aqui proferi vão reproduzir no dia
25, em muitos locais em que aqueles que trabalharam
diretamente com o tema não poderão naturalmente
estar presentes.
Por fim, Sr. Presidente, ainda quero aproveitar V.
Exª, porque sei que cuida também com carinho do tema.
Como eu não estava aqui no Dia do Índio, que foi no
dia 21 de abril – eu não estava aqui, naturalmente porque caiu em um domingo –,quero aqui também deixar
registrado o meu pronunciamento sobre o Dia do Índio.
Ao relembrar as cerimônias que aconteceram no
Congresso e na sociedade brasileira lembrando o Dia
do Índio, presto aqui também a minha homenagem a
toda essa nação do povo indígena e a todos aqueles
que de uma forma ou de outra se dedicaram a defender a vida dos povos indígenas e a própria qualidade
do seu hábitat natural. Mas ao contrário destes, muitos fatores negativos ganharam corpo, as queixas dos
povos indígenas aumentam a cada ano mais intensamente; a voz de protesto ganha as ruas, repercutindo,
inclusive, aqui no Congresso Nacional...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –... E nós
vimos o protesto que eles fizeram quando da ocupação da Câmara dos Deputados e depois dos palácios
de Brasília.
Neste ano, registro a realização, em Brasília, da
Mobilização Indígena Nacional em Defesa dos Territórios Indígenas, com a presença de mais de 600 representantes de 73 povos e várias organizações indígenas
de todas as regiões do Brasil.
O propósito dessa mobilização, como assinala a
declaração em que é enunciada, é a defesa dos direitos
indígenas, principalmente o direito sagrado às terras,
territórios tradicionais e bens naturais.
Por esse motivo, Sr. Presidente, é que houve uma
grande manifestação lá na Câmara dos Deputados para
que os índios fossem chamados a debater e analisar a
Proposta de Emenda à Constituição n° 215, de 2000,
a qual, segundo os povos indígenas, entre outras alterações, pretende transferir do Executivo para o Le-
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gislativo a competência para demarcação das terras
indígenas, a que eles são contrários.
Munidos de seus adereços tradicionais: chocalhos, tambores, tacapes e lanças, os índios adentraram o recinto da Câmara dos Deputados e lá fizeram
o seu protesto.
Lembrei-me aqui dos dias da Constituinte, em que
estive de 1987 a 1988. Naqueles tempos, este Parlamentar também presenciou inúmeras manifestações
de negros, de índios, de pobres, de sindicalistas, que
adentravam a Casa do Povo pedindo para que, na sua
ótica, os direitos fossem respeitados.
Inúmeras vezes recebemos aqui também, no
Senado, como Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, os representantes dos povos indígenas.
Sr. Presidente, até agora vigorava, na legislação
brasileira, perspectiva que compreendia o tratamento
da questão indígena por meio da assimilação e da integração, permitindo que os índios fizessem a defesa
dos seus territórios. E, neste momento, eles se sentem ameaçados.
Assim, a nova perspectiva da Carta Magna empenhava-se em fazer valer a ideia de que aos índios
devem ser garantidas as condições para que vivam sua
vida, e não a vida da sociedade brasileira. Isso significa
a proteção dos direitos dos povos indígenas, como a
garantia e reconhecimento de sua organização social,
costumes, línguas, crenças, tradições e, sobretudo, da
terra que tradicionalmente sempre ocuparam.
Pois bem, Sr. Presidente, Senador João Costa,
no dia 16 de abril, o Plenário da Câmara sentiu vivo o
espírito da Constituinte, porque lá fazíamos os grandes
debates da nova Constituição, chamada por Ulisses
de Constituição Cidadã. Todos sabem que estou entre
aqueles que se opõem ao desrespeito aos princípios
da Constituição Cidadã de 1988.
Parece claro que a finalidade da PEC 215, de
2000, é precisamente introduzir ainda mais empecilhos
e obstáculos aos processos de demarcação, tornando-os impraticáveis.
Como observou o antropólogo Márcio Meira,
conhecedor da questão por ter exercido a presidência da Fundação Nacional do Índio nos últimos cinco
anos, a aprovação da proposta é um desastre político
para o País, abrindo frente de conflitos de alto risco e
difícil previsibilidade, pois, nas suas palavras, “tirar do
Executivo e levar ao Congresso é igual a dizer que nenhuma terra indígena será demarcada mais no País”.
Parece não serem suficientes, para os interesses outros que patrocinam esta PEC, as enormes
dificuldades enfrentadas, nos dias de hoje, para que
os processos de demarcação sejam levados a termo.
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Neste abril indígena, aproveito sempre para lembrar que o Brasil dispõe de 1.044 territórios. Estão regularizadas pouco mais de um terço, 363. Atualmente,
eles representam cerca de 13% do território brasileiro.
Os povos indígenas reivindicam 348, porém a Funai
ainda não iniciou os processos de demarcação respectivos, encontrando-se em tramitação 335.
A posse precária da terra repercute na situação
socioeconômica dos indígenas brasileiros, comprometendo a todos, porque o conflito se instala, e, não
havendo solução, nós sabemos que o conflito pode
levar à morte agricultores e índios. O que nós queremos é a solução.
Aproveito para dizer, Sr. Presidente – e peço que
considere na íntegra o meu pronunciamento –, que a
saída, nesta situação, não é alguém pensar que estou pregando que os agricultores devem perder suas
terras. Eles foram induzidos pelos governos da época,
Senador, para que lá estivessem os agricultores. Por
meu entendimento, eles merecem ajuste e indenização, tanto dos territórios quilombolas como das terras
indígenas, para que eles possam ter a sua terra, a sua
plantação, mas a indenização devida, pela forma como
foram conduzidos a ocupar aquele espaço de terra. Se
o Governo indenizar os agricultores, com certeza todos ficarão num convívio fraternal: índios, agricultores
e também quilombolas.
Eu me lembro de um fato, no Rio Grande do
Sul, quando levei essa proposta e percebi que muitos
preferiam indenização e outros queriam ficar. Assim,
encontrou-se um convívio, eu diria, até familiar entre
índios, quilombolas e agricultores. Alguns índios preferiam indenização, alguns quilombolas preferiam indenização e alguns agricultores preferiam indenização.
Mas outros agricultores queriam ficar na terra, outros
quilombolas queriam ficar na terra e outros índios queriam ficar na terra. Fez-se um meio-termo: os que queriam indenização foram indenizados, por preço justo;
os que queriam ficar na terra, ficaram na terra. Esse é
o caminho, para evitar o conflito na linha do entendimento, do bom senso, não querendo sacrificar ninguém.
Sempre digo que temos de trabalhar na linha de
combater o ódio, a violência e preservar os direitos
humanos. Aí, olhar para todos: olhar para o agricultor,
aquele imigrante que aqui chegou; olhar para os afrodescendentes quilombolas; e olhar para os índios, na
busca de uma solução coletiva em que todos se sintam
abraçados pela Nação, abraçados pelo Estado. Que
haja uma situação em que cada um possa dizer: eu
estou aqui porque aqui quis ficar; ou eu me desloquei
para outra região, fui indenizado pelo Estado, e aqui
estou muito bem.
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Enfim, Sr. Presidente, essa é a nossa fala porque
o Executivo tem que ter compromisso com essa causa
e não jogar para o Congresso Nacional.
É isso, Senador João. É uma alegria estar aqui
sob a Presidência de V. Exª e fazer esse pronunciamento, tanto da alienação parental como, terminando,
lembrando um pouco a luta dos povos tradicionais,
mas não deixando, também, de lembrar os nossos
imigrantes agricultores.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o que há de mais importante no ambiente
familiar do que viver em harmonia? Pais e filhos em
congraçamento permanente em meio a muita alegria
numa convivência salutar e que propicie o crescimento
individual e da célula familiar?
Pois é! O mundo mudou muito nos últimos anos!
O que deveria ser um núcleo permanente de
convivência em meio a muito amor, como previsto nos
preceitos religiosos, segundo os quais o casamento
era para durar “até que a morte os separe”, atualmente
está se tornando cada vez mais raro.
Os casais se separam, muitas vezes de forma
litigiosa, e as consequências comumente recaem também sobre os filhos, a começar pelos interesses em
relação à guarda paterna.
É por isso que associações de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos e do Brasil envolvidas na
luta por direitos de pais separados se esforçaram por
estabelecer uma data para reflexão e outras ações
sobre o tema.
Então o dia 25 de abril passou a ser o Dia Internacional de Conscientização sobre a Alienação Parental.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a alienação
parental se caracteriza pela implantação de falsas memórias e abuso do poder parental e está se tornando
mais comum a cada dia que passa.
Certamente já temos tomado conhecimento de
fatos que ocorrem em nosso meio de convivência –
no trabalho, entre amigos, na vizinhança, e em outros
grupos.
Trata-se da influência ou pressão injustificadas
que uma criança ou adolescente recebe, fazendo com
que passe a ter restrições em relação a um dos genitores.
Acaba por gerar o afastamento entre pais e filhos
e o desenvolvimento de sentimentos negativos, como
ódio e indiferença.
A alienação pode ser promovida pelo pai, pela
mãe, pelos avós, ou qualquer pessoa que conviva
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de maneira próxima e possa influenciar a criança ou
adolescente.
Isso leva à conclusão de que são necessários pelo
menos três participantes para a ocorrência da alienação parental: o alienador, o alienado e o filho ou filha.
O alienador é a pessoa que pretende que o filho
apresente restrições em relação a um dos genitores;
o alienado é aquele dos genitores que não convive
permanentemente com o filho.
O termo alienação parental só se aplica quando
a mãe ou o pai alienado não der motivo, isto é, não
apresenta comportamentos que possam resultar na
construção de uma imagem negativa.
Aliás, a alienação é a violação de um direito do
genitor e da criança, que pode trazer sérias consequências emocionais e psicológicas.
Ocorre cada vez com maior frequência na atualidade, pois os casamentos são muito menos estáveis
e duradouros.
Antigamente, quando as separações não eram
comuns, as crianças e adolescentes acompanhavam
de perto o comportamento dos genitores, estando menos sujeitos às influências que provocam a alienação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a alienação
parental não é um tema exclusivo do meio jurídico. A
própria denominação tem origem na área da medicina.
Foi o médico psiquiatra americano Richard Gardner que propôs, ainda em 1985, a denominação Parental Alienation Syndrome (PAS), que, no Brasil, se
tornou conhecida como Síndrome da Alienação Parental (SAP).
No meio médico, a síndrome se apresenta como
um processo que consiste em programar uma criança
para que odeie ou recuse um de seus genitores sem
justificativa.
Instalada a síndrome, a própria criança dá sua
contribuição na campanha para desmoralizar o genitor
alienado, geralmente recusando sua companhia, o que
acaba por resultar na quebra dos vínculos paternos.
Para inibir a disseminação dessa síndrome, visto
que as separações de casais, cada vez mais frequentes nos dias atuais, constituem um campo fértil para o
seu crescimento, o Congresso Nacional aprovou, em
2010, uma lei específica sobre o tema.
A Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, define, em
seu artigo 2º: “Considera-se ato de alienação parental
a interferência na formação psicológica da criança ou
do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou
adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância
para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.”

ABRIL 2013

Terça-feira 23 20591

E a própria Lei, no parágrafo único do artigo 2º,
apresenta algumas ações que podem ser consideradas fatores de alienação, não descartando outras que
podem ser classificadas como tal pelo juiz ou mediante perícia. São:
I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;
II – dificultar o exercício da autoridade parental;
III – dificultar contato da criança ou adolescente
com genitor;
IV – dificultar o exercício do direito regulamentado
de convivência familiar;
V – omitir deliberadamente a genitor informações
pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente,
inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;
VI – apresentar falsa denúncia contra genitor,
contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou
dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;
VII – mudar o domicílio para local distante, sem
justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares
deste ou com avós.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a satisfação de atuar como relator da proposição que deu
origem à Lei da Alienação Parental, que considero
importantíssima para o benefício das crianças e adolescentes no mundo atual.
Foi uma iniciativa louvável do Deputado Régis
de Oliveira, autor do Projeto de Lei da Câmara nº 20,
de 2010 (PL 4.053, de 2008, na origem). Sua ementa
deixava bem claro o propósito da futura norma, e vinha assim redigida: “Dispõe sobre a alienação parental
e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990. (Interferência promovida por um dos genitores
na formação psicológica da criança para que repudie
o outro, bem como atos que causem prejuízos ao estabelecimento ou manutenção de vínculo com este.)
Esse projeto veio para o Senado em 26 de março
de 2010 e foi distribuído para a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) e para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
O relatório de minha responsabilidade foi aprovado na CDH em 9 de junho de 2010 e o de responsabilidade do Senador Pedro Simon foi aprovado na CCJ
em 7 de julho de 2010. Foi uma tramitação bastante
rápida no Senado Federal, com decisão terminativa
nas Comissões.
Esse tema passou a fazer parte do ordenamento
jurídico brasileiro na forma da Lei nº 12.318, de 26 de
agosto de 2010.
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Como afirmei no meu relatório perante a CDH
do Senado Federal, a Lei “busca interferir no âmbito
privado para proteger crianças e adolescentes de práticas autoritárias e tirânicas que, na tentativa indevida
de enfraquecer laços afetivos, causam sérios prejuízos
psicológicos”, visto que “crianças e adolescentes compõem o segmento mais vulnerável no caso de conflitos
familiares relacionados ao exercício parental”.
Julgo importante trazer à tona, ainda, uma das
conclusões de audiência pública realizada na Câmara
dos Deputados, que também consta do relatório por
mim apresentado na oportunidade da votação na CDH:
“A alienação parental, também chamada de implantação de falsas memórias, é forma de abuso emocional,
que pode causar à criança ou ao adolescente sérios
distúrbios psicológicos.”
Srªs e Srs. Senadores, aproveito este pronunciamento para cumprimentar a escritora Glória Perez e o
diretor-geral da novela Salve Jorge, Marcos Schechtman, por estarem abordando este tema, tão importante,
em horário nobre da Rede Globo.
É muito positivo que essas questões sejam pontuadas, assim como já havia ocorrido em relação a outros temas também muito relevantes, como a pessoa
com deficiência, ou os idosos, tratados em novelas
anteriores. E, assim como, tenho certeza, outros mais
ainda serão abordados.
Quero cumprimentar, também o Jornal Zero Hora
do RS e a sucursal, em Caxias do Sul, Jornal o Pioneiro, que publicaram excelente matéria relativa à alienação parental, tema sobre o qual eu e o meu amigo,
Senador Pedro Simon, fomos relatores.
Espero, sinceramente, Senhor Presidente, que
este 25 de abril, Dia Internacional de Conscientização
sobre a Alienação Parental, sirva para muita reflexão e
para que as pessoas se inteirem dos males causados
pelo comportamento excludente de alguns genitores
e parentes, que tentam incutir nas crianças e adolescentes restrições contra o genitor que não detém a
guarda paterna.
O afastamento das crianças ou as restrições desenvolvidas em relação à convivência a que têm direito
os genitores certamente não deixa de causar danos
emocionais e psicológicos aos filhos, muitas vezes de
difícil solução.
A Lei 12.318, de 2010, constituiu, sem dúvida,
um grande avanço na adequação das regras de convivência para a sociedade atual.
Os filhos não têm culpa de os pais se verem incapazes de conviver por mais tempo, ou nos casos em
que sequer chegaram a uma convivência mais estreita.
Eles merecem usufruir do amor e da proximidade dos genitores, um amor que a própria natureza
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se encarrega de tornar presente reciprocamente em
filhos e pais.
Todos os esforços para evitar a alienação parental são bem-vindos, em benefício de uma convivência
mais saudável entre as pessoas, para que tenhamos
um Brasil e um mundo melhores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ao relembrar as cerimônias solenes do
Congresso Nacional de comemoração do Dia do Índio
dos anos passados, prestando atenção ao conteúdo
dos pronunciamentos e das manifestações em Plenário, podemos constatar que o quadro desesperador da
condição de vida dos índios não se alterou.
Ao contrário, muitos fatores negativos ganham
corpo, as queixas dos povos indígenas aumentam com
cada vez maior intensidade, a voz de protesto ganha
as ruas, repercutindo aqui, no Congresso Nacional.
Neste ano, registro a realização, em Brasília, da
Mobilização Indígena Nacional em Defesa dos Territórios Indígenas, com a presença de mais de 600 representantes de 73 povos e várias organizações indígenas
de todas as regiões do Brasil.
O propósito dessa mobilização, como assinala a
declaração que a enuncia, é a defesa dos direitos indígenas, “principalmente o direito sagrado às nossas
terras, territórios tradicionais e bens naturais”.
Pois esse movimento paralisou, na semana passada, os trabalhos do Plenário da Câmara dos Deputados, em protesto contra a criação de comissão
especial destinada a analisar a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) nº 215, de 2000, a qual, entre
outras alterações, pretende transferir do Executivo
para o Legislativo a competência para demarcação
de Terras Indígenas (TIs).
Munidos de seus adereços tradicionais, chocalhos, tambores, tacapes e lanças, os índios adentraram
o recinto do plenário da Câmara dos Deputados para
pressionar diretamente os parlamentares, causando
grande impressão.
Lembrei-me dos dias da Constituinte de 1987/1988.
Naqueles tempos, este Parlamento exerceu, com as
últimas consequências, o predicado de Casa do Povo.
Inúmeras vezes, recebemos, aqui, os povos indígenas para celebrar a refundação de uma República
que se queria inclusiva e respeitadora dos direitos das
comunidades tradicionais.
Até então, vigorava, na legislação brasileira, perspectiva que compreendia o tratamento da questão
indígena por meio da assimilação e da integração,
corolários da história de aniquilamento dos povos indígenas brasileiros.
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Assim, a nova perspectiva da Carta Magna empenhava-se em fazer valer a ideia de que aos índios
devem ser garantidas as condições para que vivam sua
vida, e não a vida da sociedade brasileira.
Isso significava a proteção dos direitos dos povos indígenas, como a garantia e reconhecimento de
sua organização social e costumes, línguas, crenças,
tradições e, sobretudo, da terra que tradicionalmente
ocupam.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, no 16 de abril,
o Plenário da Câmara dos Deputados sentiu vivo o
espírito da Constituinte de 1987/1988. Todos sabem
que estou entre aqueles que se opõem ao desrespeito
dos princípios da Constituição de 1988.
Parece claro que a finalidade da PEC nº 215, de
2000, é precisamente introduzir ainda mais empecilhos e obstáculos aos processos de demarcação de
TIs, tornando-as impraticáveis.
Como observou o antropólogo Marcio Meira, conhecedor da questão por ter exercido a presidência da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) nos últimos cinco
anos, a aprovação da proposta é um desastre político
para o País, abrindo frente de conflitos de alto risco e
difícil previsibilidade, pois, nas suas palavras, “tirar do
Executivo e levar ao Congresso é igual a dizer que nenhuma terra indígena será demarcada mais no País”.
Parece não serem suficientes, para os interesses
escusos que patrocinam esta PEC, as enormes dificuldades enfrentadas, nos dias de hoje, para que os processos de demarcação de TIs sejam levados a termo.
Neste Abril indígena, aproveito sempre para lembrar que o Brasil dispõe de 1.044 TIs. Estão regularizadas pouco mais de um terço delas, ou seja, 363.
Atualmente, elas representam cerca de 13% do
território brasileiro. Os povos indígenas reivindicam 348
TIs, porém a FUNAI ainda não iniciou os processos de
demarcação respectivos. Encontram-se em tramitação
335 processos de demarcação de TIs.
A posse precária da terra repercute na situação
socioeconômica dos indígenas brasileiros, comprometendo a sua sobrevivência.
O Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, de 2010, revela que a
população indígena brasileira inscreve-se em quadro
geral de ação econômica irregular, pouco qualificada,
pouco produtiva e subalterna.
Segundo o levantamento, realizado a partir de
mais de seis mil entrevistas com mulheres de 113
aldeias, 62% dos domicílios indígenas têm renda do
trabalho remunerado, o que indica uma inserção importante na economia de mercado e na economia monetária como assalariados de baixa renda.
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O comércio de produtos agropecuários gera renda para 36,8% dos lares indígenas, ao passo que o de
produtos extrativos compõe renda para 18,2% dos lares.
É uma população que conta com o apoio do Estado para compor renda, pois 19,7% recebem aposentadoria e 63,9%, algum tipo de benefício social.
Diferentes fontes de renda no mesmo domicílio
revelam atividade econômica irregular e heterogênea. Apenas 28,1% dos domicílios têm renda com a
comercialização de produtos de artesanato ou culturais, práticas econômicas sustentáveis, porém a coexistência com outras fontes de renda parece sugerir a
insuficiência daquela.
Os dados sobre a condição nutricional e de saúde
não deixam dúvidas sobre o fato de tratar-se de uma
população com renda bastante baixa. A situação das
crianças é dramática.
A falta de território compele os índios à economia
urbana de subsistência, empobrecida e patogênica,
muito diferente da economia indígena de caça, coleta
e pesca coletivas, que depende da demarcação das
terras onde possa ser praticada.
Talvez esteja neste fato a razão da permanência da questão indígena nos horizontes dos grandes
problemas nacionais. Trata-se de vastas porções de
terras, regularizadas e a regularizar, a confrontar-se
com a pressão agressiva da expansão de fronteiras
proporcionada por fortes interesses econômicos, do
agronegócio à exploração mineratória, e pela urgência
de realização de grandes projetos de infraestrutura em
áreas de reserva.
Os indígenas não podem ser considerados e não
querem ser vistos como um dos elementos do custo
Brasil, ou seja, meros constrangimentos que operam
sobre os investimentos e a produção, opondo obstáculos e arestas ao pleno desenvolvimento econômico.
Queremos discutir em que medida as peculiaridades da nossa formação histórica conduziram a que,
na formação do mosaico da população brasileira, os
indígenas continuem sendo manifestação viva da nossa diversidade étnica e racial.
Temos o privilégio, que foi desperdiçado por tantas outras nações, cujos processos de modernização
“assimilaram” os seus agrupamentos constitutivos em
uma só forma, um só padrão cultural, que se constituiu
como hegemônico daquela formação; temos o privilégio, Senhoras e Senhores Senadores, de contar com a
expressão viva de um dos principais caudais da nossa
formação histórica.
No Brasil, vivem aproximadamente 238 povos indígenas, que contabilizam 817.963 pessoas, segundo
os dados do IBGE. É uma contribuição de saberes milenares e de estoques de práticas econômicas, sociais
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e culturais que pode servir de maneira também peculiar
ao nosso desenvolvimento econômico, social e cultural.
Mais de três quartos das terras indígenas concentram-se na Amazônia brasileira. Na condição de
guardiões da floresta, os povos indígenas têm prestado
relevante serviço de preservação de nossos recursos
naturais, como é notadamente reconhecido entre os
ambientalistas.
Algumas áreas são muito sensíveis. Chamaria
atenção, particularmente, para os povos indígenas do
vale do Rio Xingu, uma das áreas de reservas indígenas mais delicadas.
O posicionamento das TIs é estratégico para a
conservação do vale, pois constitui imenso corredor de
áreas protegidas de aproximadamente 26 milhões de
hectares, constituído pelo bloco de TIs do médio Xingu,
pelo mosaico de Unidades de Conservação da Terra
do Meio, pelo bloco de TIs Kayapó, no sul do Pará, e
pelo Parque Indígena do Xingu, situado no norte de
Mato Grosso.
Sabemos que a luta pelos direitos indígenas é
árdua. Hoje, aqui mesmo no Congresso Nacional, há
lobbies imensos de interesses reconhecidamente anti-indígenas, fortemente articulados a poderosos grupos
econômicos, basicamente interessados nos destinos
futuros das terras indígenas.
Recupero a mensagem deixada, na solenidade
do ano passado, por Marcos Terena, quando citou a
passagem de Rondon, que dizia: “morrer, se preciso.
Matar, nunca”.
É uma mensagem de paz, e estamos aqui para
difundi-la. Mas também é uma jura inarredável de defesa dos direitos indígenas. Estamos juntos nesta luta.
Solenidades como aquela da semana passada,
nestes momentos difíceis, nos permitem renovarmos
as manifestações de apoio e solidariedade para com
os povos indígenas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Sr. Senador Paulo Paim, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua sensibilidade social de compartilhar
temas tão árduos, às vezes, como essa alienação
parental, que destroem as famílias, que machucam,
as crianças ficam entre seus pais, mas ficam também
entre as mentiras e as verdades.
Gostaria de convidá-lo para presidir o Senado enquanto eu vou à tribuna proferir meu pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Considere
na íntegra esse pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Defiro como lidas as demais peças do pronunciamento de V. Exª, que sejam consideradas como lidas.
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O Sr. João Costa deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra, neste momento, (Fora do
microfone.) ao Senador João Costa, Senador do Partido Pátria Livre, que até o momento estava presidindo
a sessão do Senado da República.
V. Exª tem o tempo de 20 minutos, com a tolerância desta Presidência.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Senador Paulo Paim, em seu nome permita-me cumprimentar os demais Senadores e Senadoras, os Senhores e as Senhoras presentes, os que nos assistem
e nos ouvem pela TV e pela Rádio Senado e aqueles
que acompanham esta missão do Parlamento pelas
redes sociais.
Senador Paulo Paim, Sr. Presidente, o que me
traz aqui é um descontentamento com relação à falta
de igualdade e à falta de segurança que têm vivido os
servidores comissionados não só desta Casa, mas de
todos o serviço público brasileiro.
Eles não têm direito à indenização, a título de
FGTS; eles não têm direito a nenhum tipo de estabilidade; podem ser exonerados ad nutum, sem qualquer
justificativa; podem ser exonerados em pleno período
de gravidez, aqui as mulheres; podem ser exonerados
durante o período de uma doença, da recuperação de
uma doença. Alguns são há 18 anos, Sr. Presidente,
ou mais, servidores comissionados do Congresso Nacional e se forem exonerados amanhã, de manhã, não
terão um dia de indenização. Após 18 anos, após 20
anos, após 22 ou 23 anos, não importa...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nem sequer aviso prévio.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Nem
sequer aviso prévio.
Eu assisti a uma luta travada pelo senhor, com
todos os Senadores e Senadoras, em relação às garantias e aos direitos trabalhistas e previdenciários
das empregadas domésticas. Uma luta no sentido de
melhorar a condição de seres humanos que já não
aguentavam mais viver às vezes à margem dos seus
direitos. Mas no Brasil, Sr. Presidente, quando nós enxergamos que um grupo foi atendido, que um grupo
foi protegido, nós descobrimos outro grupo. É mais ou
menos se o cobertor fosse pequeno e nós tivéssemos
que proteger muita gente.
Mas com essas considerações, Sr. Presidente,
eu ingressei com o Projeto de Lei nº 139, na última
semana, no qual peço que o art. 51 da Lei nº 8.112
seja alterado e que na redação do inciso V conste uma
indenização “por tempo de serviço, destinada a indeni-
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zar servidor ocupante de cargo em comissão, quando
de sua exoneração”.
Nas hipóteses de demissão a bem do serviço
público ou não, não importa, eu penso que não devemos pagar essa indenização, mas nas hipóteses de
simples exonerações, nós precisamos ter, precisamos
criar essa indenização.
O art. 52-A, desse dispositivo passaria a ter a
seguinte redação:
A indenização estabelecida no inciso V, do art.
51, [essa que eu acabei de ler] será devida por
ocasião da exoneração do servidor ocupante
de cargo em comissão, na proporção de oito
por cento dos vencimentos mensais, por cada
mês de efetivo tempo de serviço.
[E no parágrafo único eu digo:] A indenização
de que trata este artigo não é devida na hipótese de demissão do servidor em comissão,
em consequência de falta disciplinar.
Sr. Presidente, nós precisamos corrigir uma injustiça. Antes os servidores tinham o FGTS. Depois, com
a estabilidade, não se justificava mais o FGTS, e nós
tiramos. Mas há os empregados da iniciativa privada,
ou quando regidos pela CLT, que têm FGTS, porque
a estabilidade é menor.
Então, no momento em que conquistam a estabilidade, não faz sentido haver mais uma indenização
mensal. Mas os servidores comissionados não têm
qualquer tipo de estabilidade, são demissíveis ad nutum, são demissíveis de acordo com a vontade de seu
chefe, da vontade daquele que os nomeou.
Então, não podemos continuar convivendo, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, com tamanha injustiça. O Brasil precisa crescer. Eu era menino e meu pai me falava do Brasil do futuro, meu pai
morreu e não viu o Brasil do futuro. Mas de uma coisa
tenho certeza, Sr. Presidente, nós não vamos chegar
ao Brasil do futuro com injustiças, nós não vamos chegar ao Brasil do futuro tirando de quem trabalha. Nós
vamos chegar ao Brasil do futuro trabalhando e reconhecendo os direitos daqueles que trabalham.
A proposição apresentada visa a suprir, a sanar,
essa lacuna da lei, corrigindo uma grande injustiça cometida contra os dedicados servidores públicos ocupantes de cargos em comissão.
Com essas considerações, Sr. Presidente, penso que a primeira etapa, a primeira parte de meu pronunciamento, já se encerrou. Essa etapa é preciso
corrigir. No meu projeto, Sr. Presidente, toco apenas
na criação de uma indenização de 8% por mês. Não
toquei naquele impedimento de exonerar no período
da gravidez, de exonerar no período de doença, mas
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um projeto começa com um passo. Esse passo já dei,
mas as sugestões e colaborações precisam ser dadas.
Emendas a esse projeto, se for o caso até um projeto
substitutivo, mas precisamos caminhar para a frente,
Senador Agripino, precisamos corrigir essa injustiça.
Não são servidores de um dia, não são servidores de
uma semana, são servidores, às vezes, de décadas,
servidores que vão se aposentar sempre ocupantes
de cargos em comissão. São servidores que são exonerados de uma hora para a outra e não recebem um
centavo! Servidores que vão para suas casas, que não
têm seguro-desemprego, que não têm aviso prévio, que
não têm nada. São servidores que não sabem como
vão criar seus filhos até conquistar novos empregos.
E é em nome desses servidores, em nome da dor
e do sofrimento que todos enfrentam que nós precisamos reagir. Vamos diminuir as desigualdades, vamos
criar um País mais justo. Assim, vamos chegar perto,
nos aproximar de um Brasil do futuro.
Um outro ponto, Sr. Presidente, diz respeito ao
projeto de lei que apresentei, o de nº 139... Desculpem-me. Na verdade, é o 138, pois o de número 139
é referente dos servidores comissionados.
No Projeto de Lei nº 138 eu busco, Sr. Presidente, regulamentar e possibilitar a adoção do nascituro,
assim considerado aquele que não nasceu e que está
no ventre materno.
Precisamos criar instrumentos e opções para a
mulher antes da gravidez; opções para a mulher e para
o bebê durante da gravidez e depois dela também.
Opções que possam levá-las a ter uma relação sexual
cada vez mais responsável, a ter uma gravidez cada
vez mais planejada e que possam colocá-las cada vez
mais distantes dos abortos que estão sendo feitos no
Brasil. Abortos, às vezes, injustificáveis; abortos com
sequelas gravíssimas para as mães.
E o que penso não é travar um luta entre ativistas pró-aborto e aqueles que são contra o aborto. A
luta que precisamos travar juntos é uma luta em que
buscamos opções a favor da vida. Nós precisamos defender a vida. E só poderemos encontrar essas opções
depois de muita conversa, de muito diálogo.
Com essas palavras, Sr. Presidente, eu gostaria
de agradecer os mais de 100 e-mails que recebi de
quinta-feira para cá, todos eles me parabenizando pelo
pronunciamento que fiz no final da tarde de quinta-feira,
quando me posicionei contra o aborto e critiquei duramente o anteprojeto do futuro Código Penal, em que
a vida é banalizada.
Um projeto que ampliou, de forma injustificável,
as diversas formas de aborto que já temos ou, no mínimo, as três formas que já existem.
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Então, agradeço todos aqueles que enviaram
mensagens, mensagens de apoio, mensagens na direção que tenho adotado: nós precisamos conversar,
mas é preciso conversar criando alternativas e opções
para as mulheres, respeitando a individualidade de
cada um e defendendo o nascituro. Precisamos criar
um cadastro de nascituros que vão ser adotados, de
pais que querem adotá-los, esse cadastro precisa ser
sigiloso, principalmente com relação ao nome da gestante. E, se for o caso, em decisão fundamentada, os
juízes precisam deferir a utilização de pseudônimos,
para que as gestantes tenham a segurança de que a
sua identidade será preservada na adoção do nascituro.
Com essas considerações, Sr. Presidente, agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador João Costa, que faz o seu
pronunciamento, e, entre eles, permita, todo o conjunto
muito bom, mas fortalecendo os servidores da Casa,
porque, é verdade, não são nem celetistas, porque
eles não têm o direito de celetistas. Já que eles não
são estatutários, vamos colocá-los como celetistas,
pelo menos isso. Aí, eles teriam direito aos mesmos
direitos da empregada doméstica. Não têm os direitos
que as empregadas domésticas hoje têm. Claro que
é importante que a empregada doméstica tenha esse
direito, mas que os servidores da Casa também tenham. Pelo menos aviso prévio, Fundo de Garantia, sei
que o Senador Agripino, que vai usar a palavra agora,
concorda com a tese, não é, Senador?
Passo a palavra, nesse momento, não sei se V.
Exª concluiu.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Não.
Só agradecer e obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento V. Exª.
Senador José Agripino, com a palavra, fala como
Líder, mas, se quiser falar também como orador inscrito, V. Exª teria um tempo maior.
Posso colocá-lo como orador inscrito?
Então, eu o colocarei como orador inscrito, porque
são vinte minutos e, como Líder, são cinco.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª que escolhe.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os vinte?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Não. Meu pronunciamento não vai...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Então, fica como Líder.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Aí eu serei tolerante com V. Exª, assim...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Agradeço a generosidade de sempre, Senador Paulo
Paim.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, a
minha palavra hoje diz respeito a um fato que, para mim,
é importante, como político, porque já foi tratado neste
plenário, já é assunto recorrente e precisa ter um fim.
V. Exª, creio, é fundador do PT, é petista de muito
tempo, e eu entendo que o Partido de V. Exª é composto, na sua origem, por muitos líderes sindicais, por
sindicalistas, e, num segundo momento, por ideólogos
que foram se aproximando de um movimento popular
que desaguou num partido político, que terminou ocupando a Presidência da República, legitimado pelo voto
direto do povo do Brasil.
Existem serviços prestados? Existem. Existem
equívocos? Na minha opinião, existem. Os serviços
prestados, evidentemente, são objeto de cumprimentos;
e aquilo que não é republicano, aquilo que é incorreto
merece, até por parte da oposição, a crítica construtiva, que é o que eu pretendo, neste fim de tarde de
segunda-feira, abordar.
Eu me refiro ao caso Rosemary Noronha, que
descobri pela matéria da Veja, capa da Veja deste final de semana, que era, a exemplo do ex-Presidente
Lula, de Delúbio Soares, de Silvinho Pereira, de Berzoini, que foi Ministro da Previdência, uma ativista de
movimento sindical nos anos 90.
Ela é colocada como militante sindicalista dos
anos 90 – eu não sabia – e, neste movimento de militante nos anos 90, ela teria se aproximado do ex-Presidente Lula, que a teria colocado, como Silvinha
Pereira, sindicalista; como Delúbio Soares, sindicalista,
que terminou tesoureiro do PT; como Berzoini, sindicalista, que terminou Ministro da Previdência. Todos
passaram a ocupar postos de proeminência na estrutura do governo, na estrutura partidária, e Rosemary
Noronha, na estrutura administrativa, muito próxima à
Presidência da República.
A minha preocupação refere-se exatamente ao
episódio que está para se encerrar ou para ter desfecho dentro de pouco tempo.
A matéria da Veja traz a Srª Rosemary Noronha,
militante do PT, como objeto de uma sindicância administrativa levada a efeito pela Presidência da República atual, pela Presidente Dilma, que encarregou a
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Ministra Gleisi Hoffmann, nossa colega Senadora, de
estabelecer um processo de investigação sobre denúncias feitas pela imprensa, pela revista Veja e por
praticamente todos os jornais de circulação nacional
há um mês, dois meses, três meses.
A matéria da Veja traz, agora, o produto da sindicância, que coloca os fatos que já eram conhecidos
e acrescenta outros que não o eram; fatos conhecidos
como o uso, por exemplo, do gabinete da Presidência
em São Paulo para encontro com lobistas ou encontro
entre pessoas para fins não republicanos. Isto é o que
a sindicância revela na matéria da Veja: usufruto da
função para benefícios pessoais, usufruto da função
para conseguir empregos para parentes. Tudo isso com
alguns detalhes de significação pessoal, retratando a
Srª Rosemary como arrogante com humildes e com
atitude muito considerativa em relação aos poderosos,
para traçar o perfil da Srª Rosemary.
E, lá para as tantas, fala sobre o episódio de uma
ida da Srª Rosemary com o esposo à Itália, sendo hospedada com honras de chefe de estado na Embaixada
do Brasil, à frente S. Exª o Embaixador Viegas, que
a teria hospedado, teria colocado carro à disposição,
teria colocado todo o esquema que se dá a uma grande autoridade à disposição dela, hospedando-a até no
quarto ou no salão vermelho do Palazzo Doria Pamphilj.
O que me preocupa? A revista Veja foi requintada ao revelar dados da sindicância. Como conseguiu?
Não sei, revelou. A mim preocupam duas coisas: primeira, a proximidade da Srª Rosemary Noronha com
o ex-Presidente Lula determinaria que o ex-Presidente
desse uma palavra qualquer ou de apreço ou de desapreço em relação à conduta da Srª Rosemary. Acho
que se impõe uma manifestação de Sua Excelência
o ex-Presidente Lula, tendo em vista que as matérias
todas retratam a ex-militante ou a militante do PT, a
sindicalista dos anos 90, que teria ocupado funções
muito próximas na Presidência da República junto ao
então Presidente da República. Deveria, pelos fatos
denunciados, haver uma palavra de reparo de Sua
Excelência o Presidente. Não houve, até hoje, uma
única palavra; nada, absolutamente nada. É como se
esse caso não existisse, um caso que é tão rumoroso
e que ocupa capas da revista Veja...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
ocupa páginas e páginas dos jornais Folha de S.Paulo,
O Estado de S. Paulo, O Globo, etc., etc., etc.
O que mais me preocupa e que me traz à tribuna
nesta tarde de segunda-feira? A sindicância, Senador
Paulo Paim, está apresentada, está revelada pela revista Veja e não pode encerrar em si própria.
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Não sei se haverá algum burburinho entre segmentos do PT, porque o Governo da Presidenta Dilma
mandou fazer a sindicância e tornou-a de conhecimento
público. Aquilo que a sindicância apurou, para ter consequência prática e para o Governo não conviver com
improbidade nem com impunidade, deve servir de instrumento ao Governo, que deve entregar esse material
à Justiça, para que a denúncia feita se consubstancie
num processo; para que haja, se for o caso, a punição dos culpados; para que se dê a ela, Rosemary, o
direito e a oportunidade de defesa. Do contrário, ela
é alvo de uma sindicância em que só é acusada, em
que só é, nas páginas das revistas e dos jornais, alvo
de açoite, sem ter a oportunidade, que num processo
terá, de apresentar a sua defesa.
Acho que se impõe, tanto por obrigação de Estado como por respeito a uma acusada, que tem o direito a se defender, a instalação de um processo. Que
a denúncia seja feita aos meios da Justiça, para que a
justiça se faça e para que a capa da Veja não condene
por antecipação, se for o caso, uma pessoa que tem,
no mínimo, o direito à defesa.
Acho – aqui trago a minha palavra, e a oposição
vai exigir – que aquilo que foi divulgado pela revista
Veja e que significa o resultado de uma sindicância
levada a efeito pelo Governo precisa se consubstanciar numa denúncia e na instauração de um processo,
para que, se culpa houver, a culpada seja punida; se
culpa não houver, se dê à denunciada o legítimo direito, o republicano direito de se defender e de colocar
os fatos a seu favor.
Essa é a posição do meu Partido, que está colocada e que será cobrada.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador José Agripino, que falou em
nome da Liderança dos Democratas.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Cícero Lucena, que está pacientemente esperando a
sua oportunidade de chegar à tribuna.
S. Exª dispõe do tempo de 20 minutos, com a tolerância necessária que, com certeza, daremos.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente, V. Exª disse corretamente: “Pacientemente esperando”. O motivo desta paciência é por
demais justo.
Na última sexta-feira, nós fizemos uma visita
ao eixo leste da transposição das águas do Rio São
Francisco, na companhia do Ministro Fernando Bezerra, bem como dos Senadores Vital do Rêgo, Cássio,
Humberto Costa, com a minha presença também, e
dos membros da Subcomissão de Fiscalização da Câ-
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mara, Deputado Carlos e Deputado Hugo Motta. Fizemos um acompanhamento, uma verificação de como
anda a transposição das águas do Rio São Francisco.
Do eixo leste, ao descermos em Paulo Afonso,
logo pela manhã, nós nos dirigimos para a tomada
d’água em Itaparica. Lá era o início da obra do eixo
leste, que se deu sob a responsabilidade do Exército
brasileiro. Naquela oportunidade inclusive, o Ministro
assinou o termo de recebimento das obras que eram
de responsabilidade do Exército brasileiro e comunicou, de forma muito clara, que o Exército irá continuar
essa etapa da transposição não mais com essas obras
civis que eventualmente precisam ser concluídas. O
Exército vai agora retomar a sua participação nas
obras rodoviárias que servirão de apoio não só para
o período de execução, mas também de manutenção
do canal do eixo leste.
Pois bem, Presidente, fizemos a visita e comprovamos aquilo que já sabíamos: há muito ainda a ser
feito. Basta dizer que a primeira subestação que está
a pouco mais de 3km da tomada d’água está com a
parte civil concluída, mas a instalação elétrica não está
executada. Após essa estação elevatória, existe um
aqueduto que passa por cima de uma BR que havia sido
licitada no passado, mas que a empresa não concluiu
e que agora participa desta nova etapa a ser licitada.
Como há mais 6km à frente, a primeira barragem
está pronta, mas, obviamente, está sem água por conta da interrupção do aqueduto, bem como das instalações elétricas da primeira estação elevatória. E por aí
vai. Lote 5: falta um pedaço de concretagem, falta um
pedaço a ser executado de canal, e, subsequente, as
outras subestações estão faltando. O túnel que entra
na Paraíba, perto da cidade de Monteiro, também não
está em execução.
Mas houve, na cidade de Monteiro, uma audiência
pública, inclusive feita pela Assembleia Legislativa da
Paraíba – pelo Deputado Ricardo Marcelo e por alguns
outros Deputados –, na qual foi franqueada a palavra
ao Deputado Quintans, que, conhecedor profundo
que é dos problemas da seca daquela região, relatou todo o seu desencanto, a sua tristeza por não ver
uma obra tão importante e tão significativa, uma obra
estruturante para nos ajudar a resolver um problema
tão sério como o problema da água no Nordeste, em
particular na Paraíba.
Mas o Ministro Fernando Bezerra, entusiasmado
que está – já é a segunda visita que nós fazemos –,
estabeleceu alguns cronogramas, que nós consideramos importantes. É importante trazê-los a esta tribuna,
para que fiquem registrados nos Anais desta Casa,
bem como ao conhecimento da imprensa e do povo
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de um modo geral, para que nós possamos, então,
estabelecer um cronograma de cobrança para isso.
Ele fez referência ao chamado lote leste, que é
fundamental, Presidente, para a Paraíba. Para V. Exª
ter ideia, irá beneficiar mais de 70 Municípios paraibanos, dando garantia hídrica para o abastecimento
humano daquela população.
Eu fico muito à vontade em falar sobre esse
eixo, porque, quando assumi o Ministério – ainda de
Fernando Henrique Cardoso –, no projeto inicial da
transposição, não existia esse eixo. E, sabedor que
sou da gravidade das dificuldades e do problema de
abastecimento de água da Paraíba, eu tive a felicidade
de dar início ao projeto do eixo leste.
Em 1994, Presidente, como Governador do Estado, nós chegamos a transportar água de trem para
a cidade de Soledade, porque não existia, em torno
da cidade de Soledade ou na região, mananciais que
pudessem, simplesmente, encher os tanques dos
carros-pipa com água potável.
Pois essa preocupação me permitiu, então, ao
chegar ao Ministério, de colocar o Eixo Leste. E a
prova maior da importância desse eixo é que a Presidente Dilma, há um mês, esteve no Brejo Paraibano
anunciando o projeto Acauã-Araçaji, que irá garantir o
abastecimento d’água de cidades do Brejo Paraibano.
Presidente, você dizer, hoje, que o Brejo está em
seca, que o Brejo precisa de abastecimento de carro-pipa, era algo imaginário poucos anos atrás, na Paraíba – o Sertão, o Cariri, o Curimataú, todo ele sofrido
com o abastecimento d’água; mas o Brejo, era inadmissível você imaginar isso. Pois bem. A Presidente
Dilma esteve lá, de forma festiva, como são as suas
visitas, anunciando essa obra da Acauã-Araçaji e o
abastecimento daquelas cidades – o Eixo Litorâneo,
como eles estão chamando. E eu quero lhe dizer que
essa obra só vai existir, ela só vai funcionar, com a
conclusão do Eixo Leste, da transposição das águas
do Rio São Francisco.
Mas o Ministro, naquela oportunidade do debate que nós tivemos com a presença dos Senadores,
a que já fiz referência aqui, dos Deputados Estaduais
e Federais, também da Prefeita da cidade, a Prefeita
Edna, e vários representantes da região, e Prefeitos
também, ele assumiu que dividiu os dezesseis lotes,
que antes eram o Eixo Leste, em três metas: a primeira
meta, que é até a primeira estação elevatória, que ele
considerou concluída pelo Exército; a segunda meta,
que vai até o início do túnel, onde vai ser um túnel de
quatro quilômetros, que eles estão pensando em reduzir. Disse que a licitação, pelo plano especial de licitação, foi concluída, e que ele espera, até o final deste
mês, dar a ordem de serviço para a meta dois, bem
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como a meta três, pelo regime especial de licitação. Ele
acredita que até junho, no máximo julho, estará sendo
dada essa ordem de serviço e, portanto, regularizadas
aquelas pendências que o Ministério considerou, que
foram as razões do atraso da transposição das águas
do rio São Francisco, garantindo, assim, até o início de
2015, a oportunidade dos cem primeiros quilômetros,
quer sejam do Eixo Norte, quer sejam do Eixo Leste,
possam ter a água funcionando com os serviços e o
benefício que todos nós dimensionamos como muito
importantes.
Sr. Presidente, naquela oportunidade, nós estaremos cobrando, até porque o Ministro já anunciou uma
visita possível da Presidente Dilma no final de junho,
começo de julho, para que, efetivamente, estejam sendo retomadas todas as obras da transposição do Rio
São Francisco previstas.
Naquela oportunidade, o Ministro falou de um
tema que eu tenho batido muito aqui nesta Casa. Para
se ter uma ideia, eu tenho um projeto, desde 2007,
assim que eu tomei posse aqui no Senado, que trata
do problema do financiamento do pequeno e médio
agricultor nordestino, que estão inadimplentes, financiamento com recursos do FCO, que o Banco do Nordeste já colocou na conta de prejuízo. Já houve cinco
ou sete decretos autorizando negociação, mas o que
está ocorrendo é que o Banco do Nordeste tem entrado com ações na Justiça para tomar a terra desse
pequeno e médio agricultor.
E V. Exª, que é um dos Senadores mais assíduos aqui, já ouviu dizerem: do jeito que vai, o Banco do
Nordeste vai se tornar o maior latifundiário da Região,
porque está tomando as terras que dão a sobrevida,
dão o sustento dos pequenos e médios agricultores
nordestinos, com renegociações de dívidas que já pagaram até quatro ou cinco vezes o valor do empréstimo,
mas ainda não foram suficientes para saciar a sede da
ganância bancária, mesmo de um banco oficial.
Pois bem, Presidente, o Ministro, naquela oportunidade, disse que o Conselho Monetário Nacional,
na última semana, tinha baixado uma resolução que
equacionava esse problema. O Presidente da Federação dos Agricultores da Paraíba me chamou e disse
que isso não resolvia o problema. Eu o coloquei para
conversar com o Ministro. O Ministro garantiu que estava resolvido.
Então, eu espero que, nesta semana, fique devidamente esclarecido, porque hoje, talvez, as televisões
nacionais mostrem – os portais e os locais na Paraíba
já o fizeram – várias carcaças de animais. Carcaças,
Presidente, ossadas de animais foram colocadas, hoje
pela manhã, em sinal de protesto, na frente da agência
do Banco do Nordeste, na cidade de Campina Gran-
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de, com os agricultores renovando o seu sofrimento,
a sua angústia, a sua preocupação com a questão
do endividamento em relação ao Banco do Nordeste.
Portanto, chegou a hora de nós, de uma vez por
todas, enfrentarmos esse problema de frente. Não
adianta, com uma ação de medida de combate ou de
convivência com a seca, dizer que tem o Banco do
Nordeste, disponibilizando R$2 ou R$3 bilhões, para
encher a boca num pronunciamento, e a boca dos agricultores nordestinos está seca, sem dormir, adoecendo,
com a preocupação de ver o seu único patrimônio, a
sua única forma de sustento ameaçada de ser tomada pela Justiça, através de ação movida pelo próprio
Governo e pelo Banco do Nordeste.
Portanto, espero que esta semana, com a resolução do Conselho Nacional e com o protesto feito
hoje, em Campina Grande, na Paraíba, possamos
equacionar, de uma vez por todas, esse sacarifico que
ronda as famílias dos pequenos e médios agricultores
nordestinos.
No sábado, eu recebi o Prefeito Luiz, de Brejo dos
Santos, no interior da Paraíba, que me relatou algo que
me deixa bastante preocupado e só reafirma aquilo
que venho, nesta tribuna, batendo na mesma tecla. Na
semana passada, registrei que estive em Guarabira,
em Cuiteji, num protesto porque existiam 50 carros-pipas cadastrados pelo Governo para dar condições
de abastecimento na região, mas 70 carros-pipas estavam pagando R$50,00 por carrada, para tirar água
do manancial da Cagepa, que é a companhia de abastecimento de água do Estado, e ao retirarem, esses
carros-pipas, vendiam por até R$300,00.
Eu perguntava e os agricultores diziam que os
que não podiam ou não estavam cadastrados no programa do Governo, ou não tinham os trezentos reais,
estavam sobrevivendo de forma bastante difícil na região do Brejo.
O relato do Prefeito Luiz, de Brejo dos Santos, é
o seguinte: o açude de Carneiros, que é operado pela
Cagepa, do Governo do Estado da Paraíba, está em
situação crítica e foi suspenso o abastecimento de cinco cidades. Presidente, eu estou falando: suspenso o
abastecimento de água de cinco cidades. Cinco cidades!
Quem está me ouvindo, quem está me assistindo, já parou um momento para pensar o que é a sua
cidade, a sua casa, a sua empresa não ter água encanada? Como é que você programa a sua vida? Como
é que você sobrevive numa condição dessas? Pois
isso está acontecendo em várias cidades do Estado
da Paraíba, como deve estar acontecendo também
em outros Estados.
Sr. Presidente, essa cidade de seis mil habitantes,
a zona rural, segundo o depoimento do Prefeito Luís,
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está sendo atendida pelos carros-pipas do Exército.
Mas a cidade com mais de seis mil habitantes tem
dois carros-pipas que o Governo do Estado colocou.
Dois carros-pipas! Um fazendo viagem durante três
dias e outro fazendo com quatro dias, para abastecer a cidade. O Prefeito está gastando também para
abastecer a cidade, colocando três carros-pipas, fora
pequenas pipas para abastecer, numa sobrecarga de
um orçamento sacrificado do prefeito daquela cidade.
Pois, Presidente, essa é a realidade. Eu tenho
feito pronunciamentos e alertado de que este ano está
prevista uma seca tal qual ou maior do que a do ano
passado. O Governo precisa fazer um planejamento
melhor desse abastecimento. Secaram-se os mananciais dessa cidade. O Exército está indo buscar carrada a 70km, no açude em Brejo dos Santos. Isso quer
dizer que está diminuindo a quantidade de viagens e,
ao diminuir a quantidade de viagens dos carros-pipas,
menos pessoas estão sendo atendidas.
Essa é a realidade. Não há um programa de perfuração de poços nos leitos mais próximos das cidades,
nos leitos dos rios, para que os carros-pipas possam
ser cheios mais rapidamente e, consequentemente,
façam maior quantidade de viagens e atendam um
número maior de pessoas.
É isso que eu tenho falado desta tribuna. É essa
sensibilidade que temos pedido do Governo, para que
tenha planejamento, para que tenha uma programação
de atendimento a um povo tão sofrido e tão sacrificado.
Diz-se que tem dinheiro, mas está faltando gerenciamento, está faltando cuidado, preocupação com
as pessoas. Eu repito: você, que está me assistindo,
que está me ouvindo, já imaginou passar um dia, dois
dias, três dias, uma semana sem água? É isso que
está ocorrendo, infelizmente, na Paraíba.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem. Este foi o Senador Cícero Lucena
fazendo esse belo pronunciamento.
Agora, passamos a palavra ao Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e satisfação que, mais uma vez, uso a tribuna desta Casa.
Cumprimento especialmente nosso telespectador, que
acompanha, mais uma vez, a sessão aqui do Senado.
Ao mesmo tempo, também mando um abraço para os
amigos, as amigas do meu grande e querido Estado
de Rondônia, que sempre temos defendido nos quatro cantos desse pujante Estado que serviu de modelo
da reforma agrária e, hoje, tem mais de doze milhões
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de cabeças de gado, uma economia forte e um povo
que acredita na garra, na raça e na sua determinação.
Quero aqui mandar um abraço para um amigo de
Machadinho d’Oeste – além do Deputado Neodi, aquela
grande liderança que é –, para o Messias Fernandes,
que se comunicou com a gente, com o nosso gabinete, porque acompanha semanalmente e diariamente
os trabalhos desenvolvidos aqui, nesta Casa. Além de
cumprimentar os amigos, em nome dele, mando um
abraço especialmente para as nossas crianças e para
os nossos jovens. Além dos amigos e amigas que também cumprimentei, a todos os amigos e as amigas da
terceira idade, que são exemplos de alegria, exemplos
de satisfação, essas pessoas experientes, vividas, e
que, no dia a dia, dão exemplo de vida não só para a
gente, mas para os nossos filhos e para todo mundo.
Ontem o Brasil inteiro, mais uma vez, acompanhou, estarrecido, a matéria veiculada pela Rede Globo, no Fantástico, que infelizmente mostrou, em nível
nacional, a precariedade da nossa infraestrutura e o
custo Brasil.
E aí eu pergunto para quem está nos assistindo,
à senhora dona de casa, aos Srs. Senadores, às Srªs
Senadoras: quem paga esse custo Brasil? É só o Senador Ivo Cassol? Não! Quem paga esse custo Brasil
é toda a nossa população. Quem paga esse custo Brasil, a falta de gerenciamento, a falta de competência,
a falta de visão, a falta de gestão, quem paga isso é a
sociedade como um todo, do mais pequeno ao maior,
quando compra um quilo de açúcar, ou um quilo de
sal, um quilo de farinha, um quilo de feijão.
Quero, aqui, parabenizar o programa Fantástico,
da Rede Globo, que, no dia 21, ontem, último domingo, exibiu uma matéria de extrema importância para o
desenvolvimento do nosso País: deficiência estrutural
nas ferrovias e portos faz o Brasil desperdiçar bilhões.
Alguém pode dizer que estamos fazendo agora. Quero até parabenizar a Presidente Dilma, que é determinada e arrojada, mas ela tem que colocar muitos
companheiros para correr, porque não planejam, não
administram, não tiram o pé do chão e deixam esse
gargalo, infelizmente, atrapalhando o nosso País.
O Brasil produz muito, mas não tem condições de
entregar nos prazos por causa da falha no transporte.
São investimentos previstos em mais de R$28 bilhões.
Infelizmente a gente vê isso. Dessa vez, o Fantástico
focou nas ferrovias e portos. No preço de tudo que
nós compramos, 20% são os custos de transporte. Vocês sabiam disso? Vinte por cento do que a senhora,
dona de casa, compra, do que o senhor compra são
transporte! Isso se transforma em R$2,00, em cada
R$10,00, em prejuízo para o nosso consumidor, para
a nossa população. E tem consequência.
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Este ano, por exemplo, o Brasil teve uma supersafra de grãos. E a comida ficou mais barata? Não. O
tomate que ficou mais caro. Mas, só o tomate? Não.
O feijão também ficou mais caro. A nossa soja, que
era vendida a peso de ouro, essa, sim, ficou mais barata. Perdemos espaço e, ao mesmo tempo, quando
pensamos que o produto ficou mais barato, o preço do
transporte fica mais caro todo ano. De 2003 a 2011, o
frete dessa lavoura mais do que triplicou. É uma situação absurda, e essa conta acaba sendo de todos nós.
A velocidade de que o Brasil precisa ainda não
entrou nos trilhos. É preciso uma camionete fazer as
vezes do trem para percorrer a Ferrovia Norte-Sul do
centro do País. Entre Palmas, em Tocantins, e Anápolis,
em Goiás, há 700 quilômetros que ainda não podem
ser chamados de ferrovia. O País já gastou, já investiu R$5.1 bilhões e, depois de duas décadas, continua
esperando pelo trem. São mais de 700 quilômetros
desde Palmas, no Tocantins, até o perímetro urbano
de Anápolis, em Goiás. E aí, faltando apenas 6 quilômetros para chegar ao pátio de manobras, é o fim da
linha. Não que este pátio exista. Depois do túnel, há
o espaço e as pilhas de trilhos, que, de tanto tempo
estocados, estão perdendo a garantia.
Para o Ipea – Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas, esse é o tipo de situação que o Brasil não
pode mais permitir se quiser se desenvolver.
Carlos Campos, economista do Ipea: a hora de
fazer bem feito é agora. Porque não adianta fazer um
projeto vagabundo, um projeto pela metade, começar uma obra e dali a pouco isso dar com os burros
n’água. É prejuízo, é dinheiro público que, infelizmente, vai para o ralo.
Só agora o Ministério dos Transportes constatou
que o aço dos trilhos comprados da China... Não quero
aqui culpar o novo Ministro, porque assumiu há pouco,
o Ministro César Borges, mas, infelizmente, os técnicos deveriam ter verificado que a dureza necessária
do material é abaixo da qualidade, por isso a quantidade de carga deve diminuir. Porque os trilhos são
de péssima qualidade, tem de diminuir as cargas dos
trens, caso contrário, vai derreter os trilhos da ferrovia.
Vocês acreditam numa coisa dessas? Uma ferrovia
que tem trilhos de ferro, se botar a carga como assim
era planejado, infelizmente, vai derreter. O prejuízo
é contabilizado dia a dia pelas empresas do distrito
industrial de Anápolis. Só de uma delas saem, todo
mês, caminhões que percorrem 300 mil quilômetros
fazendo entregas.
Para o atual Presidente da Valec – a empresa do
governo encarregada de construir ferrovias –, a obra
atrasou e ficou tão mais cara, porque foi feita sem um
projeto executivo. Ou dito, Sr. Presidente, Senador
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Paim, um projeto básico, um projeto feito nas coxas,
um projeto que, infelizmente, não leva a lugar nenhum.
“Não necessariamente aquilo que foi feito a
mais significa um dano ou um prejuízo ao erário, mas, evidentemente, uma falta de planejamento. Eventualmente, você pode ter má-fé e
algum desvio na obra, que a gente tenta coibir
de todo jeito. Mas uma falta de planejamento
pode dar vazão a isso, sim” – afirma Josias
Sampaio Cavalcante, Presidente da Valec.
Agora a Valec fará os projetos antes de qualquer
nova licitação. Mas parece impossível ter chegado até
aqui uma obra que começou há 26 anos, ainda no governo do nosso Senador e colega José Sarney.
Por incrível que pareça, 26 anos! Entra governo
e sai governo. Entra governo e sai governo.
Ficou parado mais de 16 anos e não tiveram
competência de fazer o projeto executivo. Isso, infelizmente, é conversa para boi dormir. O que tem, sim,
e nós temos que admitir, é o lobby das indústrias de
caminhões, que, por causa de meia dúzia de empregos nos grandes centros, inviabilizam o País inteiro.
É com isso que não podemos concordar! É isso
que não podemos admitir! A nossa infraestrutura, infelizmente, foi para o ralo. As nossas rodovias estão
acabadas, arrebentadas, a exemplo da BR-364, que
infelizmente está ceifando vidas todos os dias, todas
as semanas.
Tanto o diretor do DNIT, o general, como o Ministro garantiram que nos próximos dias vão começar
a restauração e a duplicação das marginais, nas curvas e nos morros. Assim esperamos. Infelizmente já
estamos cansados de sermos enganados, de sermos
iludidos. A burocracia muitas vezes trava. Não consigo
entender o nosso País muitas vezes, por mais que eu
esteja legislando, fazendo as leis.
Poderia existir uma lei em que todas as obras estruturantes do País, Sr. Presidente, que têm o interesse
social da Nação brasileira, não poderia ter um órgão
ambiental, um órgão não sei do que do Estado que
sempre chega lá e coloca empecilho. Acham uma rã,
acham um rato, acham um sapo, acham um calango e
paralisam as obras. Todo mundo sabe que por aquele
local vai ter de passar a rodovia. Todo mundo sabe que
naquele local vai ter de ser construída aquela obra,
aquela infraestrutura. Mas, infelizmente, fazem isso
para valorizar e para alguém ganhar. E quem paga esse
custo Brasil são vocês, somos nós, o povo brasileiro.
Por isso, nós aqui no Senado temos trabalhado e,
ao mesmo tempo, desejado que o nosso Presidente da
EPL, Bernardo Figueiredo, que preside da EPL – Empresa de Planejamento de Logístico – possa planejar
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este País como um todo. Você, Bernardo Figueiredo,
foi tão criticado nesta Casa, teve dificuldade. Agora é o
momento e a hora de provar que você tem condições
e capacidade de planear essa infraestrutura logística
de produção neste País do agronegócio. Criado pelo
governo no ano passado para fazer os projetos de infraestrutura antes de as obras começarem e não depois que elas estiverem pela metade.
Ao mesmo tempo, preparar um mapa de transportes que inclui mais de 10 mil quilómetros de ferrovias
para escoar a produção e as cargas do País. A missão
da empresa é investir em logística e evitar desperdícios.
Nós precisamos qualificar melhor a preparação
das obras, porque é isso que vai evitar aditivos e muitas vezes aditivos cabriteiros, obras inacabadas e
contrato que se esgota antes da obra concluir, diz o
próprio Bernardo.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, todo mundo
perde. Nós ganhamos, como se diz aqui – eu vou falar
a palavra de um caminhoneiro; todo mundo perde: “Nós
ganhamos porcentagem [na produção], não somos
assalariados [a maioria deles]. Nós estamos parados,
nós estamos perdendo. Nós não ganhamos o dinheiro.
Nós não temos salário fixo”, reclama um caminhoneiro
que foi entrevistado pelo Fantástico.
O engarrafamento de caminhões é o pior, porque,
a cada vez que chega um trem, a estrada bloqueia. O
viaduto que evitaria isso é obra do PAC – está parado.
A exemplo dos viadutos de Porto Velho. Infelizmente,
o ex-prefeito que passou por lá, um incompetente, cometeu falcatruas. Fizeram aditivo, pagaram parte das
obras, não concluíram a obra e o povo de Porto Velho,
a mercê da conclusão também daquela obra, como
tantos outros viadutos por aí no meio do caminho.
A dificuldade não é só fazer a soja chegar ao
porto, mas fazer com que ela embarque nos navios. E
aí é outra dificuldade, é outra situação difícil que ninguém consegue entender.
Um País, um dos maiores do mundo igual ao
nosso, que o que sustenta e viabiliza é a nossa produção agrícola, o agronegócio, com tantos discursando, falando, mas pouco planejando, ao mesmo tempo,
poucos dias atrás, Sr. Presidente, movimentação aqui
em Brasília contra a Medida Provisória dos Portos. A
Presidente Dilma já mandou foi tarde essa medida
provisória.
Esses portos brasileiros já deviam ter sido privatizados há dez anos. Eu sei que muita gente foi contra
a privatização, mas foi discurso de campanha política.
Jà ganharam as eleições lá atrás. Agora tem que botar
o Brasil para rodar, tem que botar o Brasil para andar.
O que o Governo Federal não dá conta, o Governo do Estado não dá conta, o Município não dá conta
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de fazer, passa para a iniciativa privada que consiga
dar conta do recado, do resultado para o País poder
produzir muito mais.
O Brasil não tem berço suficiente, o que quer
dizer espaço e estrutura para carregar os navios. E aí
se forma outro engarrafamento na estrada do porto.
Um sobrevoo na aproximação do Porto de Santos
mostra o tamanho do engarrafamento. Eu estou falando
engarrafamento, não é mais da estrada, não é mais da
BR, estou falando engarrafamento já de navios, mais
de oitenta navios ancorados, na fila para atracar.
Eles vão esperar, em média, não uma semana, ao
custo de R$60 mil/por dia, mas até 60 dias. São R$60
mil/dia, US$30 mil/dia. Essa é a razão para que entre
os BRICS, o grupo de países emergentes, o Brasil fique
em último lugar em qualidade de portos e de ferrovias.
“Se você olha praticamente em todos os portos,
temos filas, filas e filas de navios. Dentro das baías,
fora das baías. Isso daí alguém paga. Nós pagamos.
Não há dúvida de que nós pagamos“ – destaca Cláudio Frieshtak, economista.
Por causa do atraso no carregamento dos navios,
a China cancelou há poucos dias a compra de dois
milhões de toneladas de soja este ano.
“O recente cancelamento de exportações de soja
é uma demonstração clara de que o Brasil tem condições de vender, mas não tem condições de entregar
nos prazos definidos”, afirma José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB).
Um armazém é o exemplo de como o sistema
entra em colapso. Há três dias parou de receber soja
porque está completo, com 135 mil toneladas de soja.
Dá para carregar dois navios, só que não pode entregar, não pode carregar, porque não tem espaço no
porto para os navios atracarem. Até quando vai continuar esse monopólio desses que querem mamar a
custa do dinheiro público? E o País, o povo brasileiro,
pagando os custos. Vão ter de esperar mais 15 dias
para começar a carregar essa mesma soja. A empresa
dona do armazém divide apenas um leito com outras
três empresas. Assim, só consegue carregar dois navios por mês.
Pelo menos um gargalo começou a ser resolvido.
Desde sexta-feira, dia 19, o serviço público – e meus
parabéns pela determinação da Presidente Dilma, da
Receita Federal, da Vigilância Sanitária, do Ministério
da Agricultura, do Ministro da Agricultura – está trabalhando 24 horas. Mas foram necessários quantos anos
para colocarem, 24 horas, a Receita Federal dentro
dos portos? Precisou a imprensa, o quarto poder desta
Nação, colocar na mídia, divulgar, para daí tomarem
providências. (...)E aí se tomaram providências.
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Meus parabéns, porque hoje isso acontece 24
horas por dia nos portos de Santos, Rio e Vitória. Em
maio, outros portos passarão a operar 24 horas por
dia. Só isso deve aumentar a capacidade de embarque e desembarque em 25%, segundo a Secretaria
Especial dos Portos.
Pela primeira vez, o Brasil fez planejamento
de longo prazo. De maneira que nós sabemos
o que o Brasil precisa de investimentos até
2030. No ano passado, nós movimentamos
mais de 900 milhões de toneladas. Em 2030,
deveremos movimentar 2,23 bilhões de toneladas em nossos portos.
É o que afirma Leônidas Cristino, Ministro dos
Portos.
Os investimentos previstos são de R$58 bilhões,
a maioria da iniciativa privada. É dinheiro que vai fomentar nossa economia.
Na outra ponta da Ferrovia Norte-Sul, a soja já
chega de trem, apesar de isso ainda acontecer em
volume pequeno, porque a principal região produtora
ainda não tem acesso à ferrovia.
Dou o exemplo aqui, Sr. Presidente. Eu era Governador do Estado de Rondônia. Foram com um projeto para fazer a Ferrovia Norte-Sul. Estavam levando de Lucas do Rio Verde para chegar na região de
Vilhena, chegando a ferrovia ao portal de entrada do
nosso Estado de Rondônia. Eu disse naquela época,
numa audiência pública na cidade de Vilhena: por que
não fazer de Vilhena a Porto Velho, para levar os 5 milhões de toneladas de soja que produz o Mato Grosso
e que produz o Cone Sul do Estado de Rondônia –
Cerejeira, Vilhena, Cabixi, Comodoro, Sapezal e toda
aquela região?
Hoje, graças a Deus, com aquela iniciativa minha na época como Governador, na audiência pública
em Vilhena, contra tudo e contra todos que estavam
lá dentro...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Eles estavam num projeto infelizmente equivocado; estavam
em um projeto, infelizmente, que levava nada a lugar
algum, quando, pela mudança que eu estava propondo, se levaria muita soja ao porto de Porto Velho para
descer Itacoatiara e, ao mesmo tempo, levar para o
resto do mundo afora.
Ao mesmo tempo, no porto de Itaqui, no Maranhão, o problema não é a falta de berços. Há um novinho, que fica pronto em dezembro. Só que ele não
pode ajudar a escoar a supersafra porque não há armazém para estocar os grãos, gente! Há portos, mas
não há armazém!
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Então, por isso, temos de passar para a iniciativa privada. Precisamos passar para quem possa
mesmo tocar.
A obra do terminal de grãos ainda está na terraplenagem. Ao lado, em um terminal privado de uma
empresa de mineração, mais de 3 milhões de toneladas
de soja chegam de trem todo ano. É fácil ver como é
mais eficiente. Um trem de 80 vagões é descarregado
em 8 horas. Pela estrada, a mesma carga precisaria
de 240 caminhões e 60 horas de descarga.
Só que, para embarcar em um navio, essa soja
precisa dividir esteira com ferro. Quando um embarca,
o outro para ou espera. A empresa está construindo
um armazém de esteira para duplicar a capacidade de
embarque. Mas, gente, só agora? Tantos anos! Quedê os intelectuais, ou metidos a esperto, ou metidos
a inteligente, que sempre estiveram na frente de tudo
isso? Não planejaram este País?
Infelizmente, é o custo que o Brasil paga, e o custo
está exatamente em chegar e sair dos portos. Se você
fizer o comparativo, o transporte de um contêiner de
São Paulo para cá custa, mais ou menos, R$1,2 mil.
Isso equivale a US$600. Com US$600, você atravessa
a costa americana, da costa leste para a costa oeste,
lá nos Estados Unidos. São 4.300km pelo que pagamos por 120km. É que lá vai de trem. Se a Ferrovia
Norte-Sul estivesse pronta, o Brasil também sentiria
o impacto de redução dos custos. E, em vez de esvaziar, encheria os cofres públicos. De 2007 até agora,
teria faturado R$12 bilhões. Suficientes para pagar
toda essa obra.
Isso que nos entristece, mas não nos cala. O que
nós precisamos, sim, é projetarmos e trabalharmos
junto com o que está acontecendo nacionalmente, especialmente quando se planeja, especialmente quando se estuda, especialmente quando nós temos dos
nossos produtores, de mãos calejadas, que produzem
e, ao mesmo tempo, fazem a diferença.
O nosso produto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o nosso grão é um dos mais competitivos mundialmente. Se nós conseguirmos reduzir esse custo,
esse custo de transporte das nossas BRs, esse custo
das ferrovias, esse custo de R$60 mil por dia de cada
navio, que é o agricultor brasileiro que paga. Quem
paga esse custo é você que produz a soja, é você
que está aí produzindo o milho. Esse recurso poderia
estar no bolso do nosso agricultor para comprar mais
máquinas, mais equipamentos e, ao mesmo tempo,
ajudar a desenvolver muito mais o Brasil.
É por essa razão que eu aqui me solidarizo com
todos aqueles que estão estudando e planejando, para
que a gente possa, junto, pensar grande e pensar forte. Nós precisamos, sim, que a infraestrutura não fique
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paralisada, ou não fique estagnada. Só da maneira
que está, nós queremos fazer, mas não fizemos acontecer. Nós precisamos é fazer acontecer, ao mesmo
tempo que essas obras são obras estruturantes para
a Nação, não só as ferrovias, mas, especialmente, as
nossas rodovias. E as nossas rodovias, infelizmente,
estão precárias.
Está aí um exemplo, a BR-319, Sr. Presidente,
que interliga Porto Velho a Manaus. Eu fui motorista de
caminhão em 1977, 1978, 1979, e levava banana de
Porto Velho a Manaus. Eu saía às 6 horas da manhã,
5 horas da manhã, e, às 6 horas da tarde, eu estava
em Manaus. Hoje, existe um pedaço no meio em que
não se passa. Trinta e cinco anos depois, trinta e quatro anos depois, estamos num novo século, estamos
num novo milênio, estamos numa nova situação, e a
burocracia, infelizmente, inviabiliza o Brasil ficar interligado pelas nossas rodovias, e está interditado parte
daquele trecho.
É isso que nos entristece muito, quando, na verdade, ela devia estar interligando, continuando a levar
o progresso...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) –...e, ao
mesmo tempo, preservando. Não é uma estrada que
vai abalar o Planeta na questão ambiental; não é uma
rodovia que vai abalar o nosso País em questões ambientais. Nós somos muito competentes e, além de
competentes, somos muito trabalhadores, porque temos feito sempre da questão ambiental uma questão
de sobrevivência.
E onde nós podemos fazer uma obra estruturante
e uma obra importante para o País, podemos pegar outro lugar degradado e recuperar essa área para poder
ajudar a nossa Nação e, especialmente, o mundo afora.
Além disso tudo, Sr. Presidente, a preocupação
que nós temos é que o País inteiro precisa dessa infraestrutura na área da produção agrícola, em que hoje
os Municípios se encontram quebrados; hoje, os Municípios se encontram falidos, porque não têm recurso,
porque se está dando isenção para carros, mas não
tem dinheiro para a infraestrutura, para fazer avenidas,
para fazer ruas, para fazer asfalto nas nossas rodovias,
e se anda a passos de tartaruga.
Eu sou contra a isenção para quem compra um
carro, porque quem tem dinheiro para comprar um carro coloca R$5 mil a mais para poder ajudar a comprar
remédio, para colocar esse dinheiro na infraestrutura
para poder construir mais asfalto.
Está aqui o exemplo de Brasília, Sr. Presidente.
Se sairmos daqui, dos nossos gabinetes, às 18 horas,
nós não conseguimos andar. O povo não consegue
sair daqui para as cidades vizinhas, circunvizinhas a
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Brasília. Se você vem de manhã cedo para o trabalho,
a situação não é diferente; na hora do almoço, não é
diferente. E olhe que Brasília é uma cidade planejada.
Imagine então esses grandes centros!
É por isso que temos de pegar esse recurso. “Ah,
mas nós estamos segurando emprego.” No meu Estado, não estão segurando emprego nenhum. Estão
segurando emprego em São Paulo.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Estão
segurando emprego na indústria. Mas a pessoa que
compra um carro paga os R$3 mil a mais, paga R$5
mil a mais. Não é por causa de R$2 mil, R$3 mil que
ela vai deixar de comprar um carro. Na hora em que
superlotar e na hora em que todo mundo comprar os
seus veículos, você vai oferecer o quê? Vai comprar
um carro velho? Daí você dá um carro novo? Aí, vai
chegar um momento em que ninguém mais vai precisar de carro a não ser aqueles que vão substituir os
carros velhos por carros novos, carros usados.
Portanto, sou contra isso, Sr. Presidente.
Mas uma coisa boa a Presidente fez: ela deu para
a cesta básica os incentivos fiscais que precisava. Mas
precisamos de mais. Nós precisamos também desonerar os nossos remédios, porque quem compra medicamento é a maioria das pessoas idosas. Os jovens, os
da média idade, muitos, até hoje, não tomaram sequer
uma cibalena. Mas todas as pessoas da terceira idade,
estes, sim, diariamente, estão precisando e tomam remédio e estão pagando os impostos, infelizmente caros. Estão, de uma maneira, contribuindo muito mais
com a arrecadação.
Mas vamos aumentar mais ainda no consumo
de álcool, vamos aumentar mais ainda o imposto no
consumo de cigarro, vamos aumentar mais o imposto
em outro supérfluo para poder ajudar aqueles que, na
verdade, têm mais dificuldade.
Por isso, quero aqui, Sr. Presidente, nesta segunda-feira, deixar meu abraço, agradecer a sua compreensão por ter me dado alguns minutos a mais e
me colocar à disposição mais uma vez, porque, como
Governador do Estado de Rondônia que fui, Prefeito
de Rolim de Moura que fui, me preocupei muito com
a infraestrutura. Diziam eles no Estado de Rondônia,
sou conhecido como o Prefeito das estradas. A sociedade, a população de Rondônia me conheceu como o
Governador da infraestrutura, mas também investi na
saúde, na educação, na segurança pública e, ao mesmo
tempo, sem infraestrutura, não se vai a lugar nenhum.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – A infraestrutura, as nossas rodovias, as nossas ferrovias,
nossos portos, Sr. Presidente, são iguais à espinha

1160

Abril de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dorsal do corpo humano: se você não cuidar dela, você
quebra, você fica na cadeira de rodas, fica enfermo. E
aí, infelizmente, com muita tristeza, se vê ainda hoje,
muitas vezes, em certos Estados, certas regiões, locais nessa situação.
É isto que temos que fazer: planejar um Brasil
moderno e eficiente, competente, para termos num
futuro, e num futuro próximo, produtos agrícolas mais
baratos na nossa mesa, com isso, diminuindo a inflação,
que tem afetado a todos, especialmente pelo tomate.
Um abraço a todos. Obrigado e até a próxima
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ivo Cassol, pelo seu pronunciamento.
Só quero registrar que, neste fim de semana,
estive em quatro eventos marcantes para nossa atividade parlamentar.
Participei, na sexta-feira, na Fiergs, do 18º Encontro de Técnicos em Segurança do Trabalho. Estivemos
lá com o Sr. Orlandino, do Rio de Janeiro, idealizador
do projeto Segurança nas Escolas, tema de que tive
a alegria de ser o relator.
No sábado, estivemos em Caxias do Sul, onde,
na universidade daquela cidade, participamos como
convidados da Mesa que diplomou 75 formandos. Tive
a honra de entregar as homenagens aos três alunos
destaques, ou seja, os que tiveram as melhores notas.
Estivemos lá a convite do formando em Direito José, o
mais idoso da turma, de cabelos brancos, e do jovem
João, todos formandos em Direito, neste caso. Agradeço
aqui o carinho com que fui tratado pelos professores,
alunos, amigos e familiares naquele ato de formatura
integrado. Deixo um agradecimento especial ao Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Isidoro Zorzi,
que, na sua belíssima oratória, destacou uma frase
do escritor caxiense José Clemente Pozenato, aquele
que escreveu e foi quem idealizou o filme Quatrilho.
Ele disse: “Não sei se aprendi tudo o que devia, mas
aprendi que ainda não parei de aprender”.
Por fim, nesta semana ainda, estive no aniversário
de 26 anos da ocupação do Guajuviras. Estive lá com
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o Prefeito Jairo Jorge, com a chamada prefeitura na
rua. Estava presente o Deputado Nelsinho, vereador,
secretário e líderes, todos integrados com a população.
Termino só lembrando que ontem foi 21 de abril,
Dia Nacional dos Metalúrgicos. Foi com satisfação que
participei de um evento pelas 40 horas semanais e pelo
fim do fator previdenciário em Porto Alegre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 104, de
2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 40, de
2010 – Complementar.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 104/13/PS-GSE
Brasília, 17 de abril de 2013
Assunto: Comunica envio de PLP à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
o Substitutivo dessa Casa ao Projeto de Lei Complementar nº 277, de 2005, da Câmara dos Deputados
(PLC nº 40/10 – Complementar), o qual “Regulamenta
o § 1º do art. 201, da Constituição Federal, no tocante
à aposentadoria de pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 20, de 2013 (nº
120/2013, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, que encaminha, nos termos do art. 4º da Resolução
nº 20, de 2004, do Senado Federal, relatório sobre a
execução do Programa de Recompras de Títulos da
Dívida Pública Mobiliária Federal Externa Brasileira,
relativo ao primeiro trimestre de 2013.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Aviso nº 20, de 2013, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 5, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de
2009, quanto à autorização para concessão de
subvenção econômica em operações de financiamento destinadas a aquisição e produção
de bens de capital e a inovação tecnológica e
em projetos de infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo federal; altera a Lei
nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à
concessão de subvenção econômica em operações destinadas a financiamentos a diferentes
setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de
25 de maio de 2011, quanto à concessão de
subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários localizados em Municípios
atingidos por desastres naturais; altera as Leis
nºs 12.487, de 15 de setembro de 2011, 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e 11.491, de 20
de julho de 2007; prorroga os prazos previstos
nas Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010,
e 11.941, de 27 de maio de 2009 (proveniente
da Medida Provisória nº 594, de 2012).
Parecer sob nº 9, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol
(PP/RO), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 5, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 16.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 3.3.2013)
Prazo final prorrogado: 16.5.2013
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 117, DE 2012
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência da
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República, que dá nova redação ao art. 9º da Lei
nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 (autoriza o Banco Central do Brasil a abrir crédito aos
Bancos Centrais da República Argentina e do
Uruguai, sob a forma de margem de contingência reciprocamente concedida no âmbito do Sistema de Pagamentos em Moeda Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único do art. 353
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85, DE 2013
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 330, de 2013)
Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013,
do Senador Eduardo Lopes, que susta os efeitos da resolução administrativa expedida pelo
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Petição nº. 9.495/AM, que redefine o número de
Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, 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 estabelecer 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, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
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do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.
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11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 102, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que institui o Dia Nacional dos Agentes
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 60, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
14
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 61, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
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Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
15
REQUERIMENTO
Nº 316, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana,
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa
da cidadania dos povos indígenas nas áreas
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.
16
REQUERIMENTO
Nº 270, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 42, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(fornecimento e instalação dos equipamentos
de medição de energia elétrica).
17
REQUERIMENTO
Nº 277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 275, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (divulgação da razão social e de
documentação de emissoras de radiodifusão).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 43 minutos.)
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